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VTI notat 15-2018 

Förord 

VTI:s regeringsuppdrag om trafikens samhällsekonomiska kostnader (Samkost) omfattar samtliga 

transportslag. Syftet med uppdraget är att kartlägga vilka kostnader som uppstår vid smärre 

(marginella) förändringar av trafikens omfattning samt hur dessa kostnader bör hanteras.  

I denna rapport beskrivs det arbete som har genomförts inom ramen för uppdraget, del 3, avseende 

luftföroreningar. CO2 ingår ej eftersom sådana beräkningar genomförs i ett parallellt projekt inom 

ramen för Samkost 3. Tidigare arbeten rörande luftkvalitet har handlat om vägtransporter inom 

Sverige och svensk sjöfart definierat som fartyg som anlöper svensk hamn. I denna rapport är det i 

stället flyg i svenskt luftrum som är i fokus.  

Kartläggningen som skett inom ramen för uppdraget visar att det inte genomförts denna typ av 

marginalkostnadsberäkningar under senare år i Sverige och det saknas därför olika typer av underlag. 

Vi har därför anlitat SMHI för att beskriva och kvantifiera vilka utsläpp som sker och vilken påverkan 

de har. I rapporten presenteras information som baseras på helt ny typ av indata. Ytterligare en nyhet i 

denna rapport är att Yvonne Andersson-Sköld, med bidrag av Joakim Langner på SMHI, genomfört 

beräkningar av klimatpåverkan till följd av ozonbildning. 

Utan SMHI och deras gedigna kunskap om emissions-, halt- och spridningsmodellering hade det inte 

varit möjligt att genomföra den kartläggning vi gjort inom ramen för uppdraget över transportsektorns 

påverkan på luftkvalitet i Sverige och de hälso- och miljökostnader som dessa emissioner medför. Ett 

speciellt tack riktas därför till de på SMHI som jag samarbetat med över åren. 

 

Borlänge, juni 2018 

 

Lena Nerhagen 

Projektledare 
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Kvalitetsgranskning 

Granskningsseminarium genomfört 13 juni 2018 där Jonas Åkerman var lektör. Lena Nerhagen har 

genomfört justeringar av slutligt rapportmanus 1 juli 2018. Forskningschef Mattias Haraldsson har 

därefter granskat och godkänt publikationen för publicering 28 augusti 2018. De slutsatser och 
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VTI:s uppfattning. 
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Sammanfattning 

Emissioner från flyg inom svenskt luftrum och externa kostnader för dessa. En delrapport i 

Samkost 3 

av Lena Nerhagen (VTI) och Yvonne Andersson-Sköld (VTI) 

 

I detta notat presenteras underlag och beräkningar för delprojektet luftföroreningar som genomförts 

inom ramen för VTI:s tredje regeringsuppdrag avseende Trafikens Samhällsekonomiska Kostnader 

(Samkost 3). Vi har i denna studie beräknat marginella externa kostnader för luftföroreningar med den 

metod som utvecklats och använts inom EU för detta syfte, den så kallade ”Impact Pathway 

Approach”, med fokus på utsläpp från flyg i svenskt luftrum.  

I den föregående studien om luftföroreningar från sjöfart undersöktes hur detta transportslag bidrar till 

sekundära föroreningar och vilken betydelse dessa har för befolkningsexponering och påverkan på 

ekosystemet. Det konstaterades att det är en synnerligen viktig fråga eftersom det är dessa föroreningar 

som är i fokus när det gäller EU:s luftvårdsarbete. Detta gäller även för flyg där utsläpp som sker på 

högre höjd sprids och ger påverkan över stora geografiska områden. Flyg har dock också en lokal 

påverkan vid start och landning. Av denna anledning blev fokus i denna uppföljande studie hur 

beräkningar kan genomföras för utsläpp som sker på olika höjd. 

För att kunna genomföra dessa beräkningar krävs underlag i form av spridningsmodeller varför detta 

liksom tidigare upphandlats av SMHI som länge arbetat med att genomföra sådana modelleringar. För 

flyg har detta inte genomförts i denna omfattning tidigare varför nya indata sammanställts för att 

kunna genomföra modelleringarna. Det, i kombination med att detta är komplexa beräkningsmodeller 

som kräver tid, har inneburit behov av avgränsningar. För att få någon information om påverkan från 

olika typer av flyg har separata beräkningar genomförts för inhemskt flyg, internationellt flyg som 

startar i Sverige samt överflygningar. Beräkningar har också skett för utsläpp på olika höjd, 0–1 000 

meter, 1 000–10 000 meter och utsläpp över 10 000 meter.  

När det gäller beräkningar av de externa kostnaderna har fokus varit på påverkan på människors hälsa. 

Emissionerna från flyg i svenskt luftrum är förhållandevis små men sprids över stora områden i 

Europa och övriga världen. De viktigaste slutsatserna kan sammanfattas på följande sätt: 

• Kostnaderna för hälsopåverkande utsläpp avtar med flyghöjd vilket beror på att med högre 

höjd sprids utsläppen över större områden och befolkningsexponeringen per enhet utsläpp blir 

mindre. 

• Kostnaderna är generellt sett lägre än de som beräknats i internationella studier och som legat 

till grund för beräkningar både av Österström (2016) i Samkost 2 och av Trafikanalys (2016). 

Aktuella beräkningar i Sverige bedöms därför överskatta den externa kostnaden för flygets 

hälsopåverkan. 

• Kostnader för avgaspartiklar under LTO cykeln är betydligt högre än kostnader för utsläpp av 

NOx, men trots det är det NOx som för närvarande är avgiftsbelagd. 

• Analysen av betydelsen av beräkningsområde visar att en stor del av hälsoeffekterna som 

orsakas av sekundära partiklar och marknära ozon sker på långt avstånd från Sverige. Liksom 

att utsläpp som sker i andra länder har störst påverkan på halter i Sverige, förutom på vissa 

lokala platser i städer, så påverkar svenska utsläpp luftkvaliteteten i andra länder. 

• Att internationella studier visat att även utsläpp på hög höjd leder till hälsoeffekter men att 

dessa inte varit möjliga att kvantifiera i denna studie på grund av vald geografisk avgränsning. 
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Vi har även genomfört nya beräkningar avseende ozonets bidrag till klimatpåverkan och kan 

konstatera att, om de antaganden som vi använt stämmer, så ökar denna effekt kraftigt kostnaden för 

utsläpp som leder till ozonbildning. 
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Summary 

Emissions from air traffic in Swedish territory and their external costs 

A report in Samkost 3 

by Lena Nerhagen (VTI) and Yvonne Andersson-Sköld (VTI) 

 

This report presents the basis and calculations for the subproject air pollution carried out within the 

framework of VTI’s third government commission on traffic economic costs (Samkost 3). We have in 

this study estimated marginal external costs of air pollution with the method developed and used in the 

EU for this purpose, the so-called “Impact Pathway Approach”, focusing on the importance and the 

impact of air traffic in Sweden. These calculations require dispersion- and exposure modelling and 

SMHI was therefore commissioned to provide data from this type of calculations based on the 

MATCH model.  

Due to time constraints, since this VTI’s commission had a deadline and this work involves complex 

calculation that requires time, the calculations got adapted to the restrictions of the commission. 

Separate calculations were done for flight at different heights (LTO, low and high cruise) and only for 

traffic in the Swedish air space. Separate modelling was done with total reduction of all emissions 

from this traffic, but also when only NOx from air traffic was reduced. Finally, we tested the influence 

of the geographical area used in the modelling. The main findings in this study are: 

• The costs of health effects are decreasing at higher altitudes, due to the fact that, emissions are 

spread over larger areas and population exposure per unit of emissions is therefore reduced. 

• The costs are generally lower than those calculated in international studies and, as these are 

the basis for calculations both of Österström (2016) in Samkost 2 and in Traffic Analysis 

(2016), current estimates of the external costs of the air traffic's health impacts are too high. 

• The cost of exhaust particles during the LTO cycle is significantly higher than NOx emissions, 

but in spite of that, NOx is currently taxed. 

• The analysis of the importance of the calculation area shows that a large part of the health 

effects caused by secondary particles and ground-level ozone occur far from Sweden. Like 

emissions in other countries have the biggest impact on levels in Sweden, except at some local 

places in cities, Swedish emissions affect air quality in other countries. 

• International studies have shown that high-altitude emissions also lead to health effects, but 

these have not been possible to quantify in this study due to the geographical delimitation 

used. 

We have also made new calculations regarding the contribution of the ozone to climate change and 

can say that, if the assumptions we use are correct, this effect greatly increases the cost of emissions 

leading to ozone formation. 
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1. Inledning 

Denna studie är ett av flera underlag till VTI:s regeringsuppdrag Samkost om att ta fram fördjupad 

kunskap om trafikens samhällsekonomiska kostnader. Definitionen på en samhällsekonomisk kostnad 

är alla kostnader som är förknippade med att nyttja en vara eller tjänst. När det gäller transportsektorn 

handlar det om kostnader för drift, underhåll och reinvestering av infrastrukturen; delar av trafikens 

säkerhetsproblem; buller och luftföroreningar; trängsel liksom utsläpp av växthusgaser. Ofta rör det 

sig om så kallade externa kostnader (externaliteter), kostnader som drabbar någon annan än den som 

orsakar dem. I frånvaro av styrmedel beaktas de därför inte vid nyttjandet av en vara eller tjänst. 

När det gäller luftföroreningar omfattar samhällsekonomiska kostnader den negativa påverkan som 

utsläpp från transportsektorn har på människors hälsa och på ekosystemet. Framför allt rör det sig om 

externa kostnader. Vidare står de marginella kostnaderna i centrum för intresset, det vill säga de 

kostnader som uppkommer av mindre förändringar i användandet av olika transportslag. Det är 

marginalkostnaden som är intressant om vi med någon form av styrmedel skulle vilja påverka dessa 

externaliteter. I rapporten används därför huvudsakligen begreppet marginalkostnad i stället för 

begreppet extern kostnad eller marginell extern kostnad. 

1.1. Rapportens syfte 

I denna rapport behandlas externaliteten luftföroreningar. Marginalkostnaden för sådana föroreningar 

beror på en rad olika faktorer och beräkningarna baseras på en kedja av effekter från utsläpp till 

spridning till bedömning av konsekvenser för hälsa och miljö samt monetär värdering av dessa 

konsekvenser. Syftet med denna rapport är att beräkna marginalkostnader för luftföroreningar från flyg 

i svenskt luftrum samt att undersöka betydelsen av den geografiska avgränsningen och andra 

antaganden som beräkningarna baseras på. Arbetet ska resultera i följande: 

1. Att klarlägga hur emissionerna fördelar sig mellan inrikesflyg, internationellt flyg med start i 

Sverige samt flyg som passerar över svenskt territorium. Emissionerna från flyg sätts i relation 

till utsläpp från andra källor. 

2. Att klarlägga hur mycket emissioner från flyg inom svenskt territorium påverkar luftkvaliteten 

lokalt och regionalt och sätta detta i relation till påverkan från andra källor.1 

3. Att beräkna marginalkostnaden för flygets påverkan på människors hälsa till följd av 

exponering för partiklar och ozon. Det motsvarande den information som tagits fram i studier 

som Korzhenevych et al. (2014) och Yim et al. (2015) som användes som beräkningsunderlag 

i Österström (2016). Resultaten är en uppskattning av den genomsnittliga marginalkostnaden 

per enhet utsläpp eller enhet förbrukat bränsle för detta transportslag på olika höjd.2 

4. Att granska betydelsen av beräkningsområdets storlek genom att jämföra beräkningar av 

marginalkostnader för utsläpp nära marknivå för ett mindre beräkningsområde runt Östersjön, 

motsvarande det som användes i det föregående projektet om sjöfart (Nerhagen, 2016; 

Windmark m fl., 2016), med ett beräkningsområde som omfattar hela Europa. 

                                                      

1 I de studier som genomförts fram till nu så har olika antaganden använts. Trafikanalys (2016) utgår exempelvis 

i sina beräkningar för flyget från att kostnaden för utsläpp av NOx och SOx är lika stor oberoende av på vilken 

höjd som utsläppen sker. PMavgas däremot antas bara ha en påverkan under start och landning (LTO). 

2 Denna typ av information kan sedan kombineras med emissionsfaktorer för en viss flygplanstyp för att 

illustrera skillnader i marginalkostnader mellan olika flygplan men också mellan externa kostnader för en viss 

mängd transportarbete beroende på om det sker med flyg eller på väg, eller för nyttan av att minska en viss typ 

av utsläpp. 
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5. Att undersöka vilka resultaten blir om endast utsläppen av NOx från flyget minskar. Detta för 

att kunna jämföra med tidigare studier som fokuserat på NOx men också för att NOx är den 

förorening som idag beläggs med en avgift vid start och landning (SOU 2016:83).3 En 

anledning till det kan vara att detta utsläpp har stor betydelse för bildandet av sekundära 

partiklar och marknära ozon, alternativt beror det på att Naturvårdsverket anger att NOx (eller 

NO2) kan användas som indikator för andra avgasemissioner4. 

6. Att undersöka och beräkna marginalkostnader för ozonets klimatpåverkan. 

För att uppnå syftet har VTI låtit SMHI genomföra emissions- och spridningsberäkningar (Leung m 

fl., 2018). Dessa tillsammans med VTI:s egna bearbetningar baserat på underlag hämtat från tidigare 

genomförda studier utgör grund för att svara på frågeställningarna ovan.  

1.2. Rapportens innehåll och avgränsningar 

I kapitel 2 beskrivs översiktligt metodik och indata för att beräkna marginalkostnader för 

luftföroreningar. Med marginalkostnader avses här kostnader per ton bränsle eller kostnader per ton 

utsläpp vilket är information som kan kombineras med beräkningar av utsläpp för att beräkna externa 

kostnader för ett visst transportarbete.  

Kapitel 3 innehåller resultaten av de emissionsberäkningar som SMHI genomfört i projektet. 

Sammanfattningar av resultaten från dessa beräkningar presenteras och jämförs med andra liknande 

beräkningar.  

I kapitel 4 beskrivs och diskuteras resultaten från de spridningsmodelleringar och beräkningar som 

SMHI genomfört för detta uppdrag. Beskrivningen fokuserar på hur luftföroreningar från flyget bidrar 

till exponering och deposition av olika föroreningar i Europa. Vidare diskuteras hur denna påverkan 

skiljer sig åt beroende på vilken höjd som utsläppen sker. Sammanfattningar av resultaten från dessa 

beräkningar presenteras och jämförs med andra liknande beräkningar. 

I kapitel 5 genomförs marginalkostnadsberäkningar för hälsoeffekter till följd av direktemitterade och 

sekundära partiklar samt marknära ozon som flygets utsläpp till luft orsakar. Resultaten jämförs med 

liknande studier i Sverige samt resultaten i internationella studier. 

Kapitel 6 samt tillhörande bilaga 1 handlar om ozonets klimatpåverkan. I bilagan beskrivs det 

naturvetenskapliga underlag som ligger till grund för de utsläpps- och marginalkostnadsberäkningar 

som redovisas i kapitel 6. Det är såvitt vi vet den första gången som denna typ av beräkningar 

genomförs för utsläpp från den svenska transportsektorn. 

Rapporten avslutas med en sammanfattning i kapitel 7 om vilka faktorer som är centrala och orsakar 

variationer i marginalkostnaderna för luftföroreningar. Diskussionen har detta fokus eftersom 

resultaten från Samkost 1 och 2 och även denna studie tydligt pekar på lägre påverkan och därmed 

lägre kostnader i Sverige jämfört med andra delar av Europa. Detta är skillnader som bör belysas i 

analyser av styrmedel riktade mot den svenska transportsektorn.  

                                                      

3 I SOU 2016:83 beskrivs att Swedavia införde en ny prismodell år 2014. Avgifterna utgörs av passageraravgift, 

startavgift, avgasavgift, bulleravgift, parkeringsavgift för flygplan och terminaltjänstavgift. Samtliga flygplan 

med en startvikt över 5 700 kilogram debiteras avgasavgiften. Avgiftens storlek varierar med motorernas utsläpp 

av kväveoxider och kolväten under den så kallade LTO-cykeln, det vill säga flygplanets rörelser i anslutning till 

flygplatsen under 3 000 fot (cirka 915 meter) inklusive så kallad taxning (när planet körs på marken). År 2016 är 

avgiften 50 kronor per kilogram kväveoxider. Även för andra transportslag diskuteras åtgärder som enbart 

fokuserar på att minska dessa utsläpp, exempelvis minskad användning av dieselbilar eller ”NOx Emission 

Control Area” inom sjöfarten. 

4 I en faktaruta (sid 22) i Naturvårdsverket (2017) konstateras exempelvis att kvävedioxid används som en 

indikator för luftföroreningar från trafiken. 
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Att presentera detaljerade beräkningar och jämförelser av externa kostnader mellan olika flyg eller 

transportslag har inte varit en del av detta uppdrag. En sammanfattning av slutsatserna om 

transporternas externa kostnader för påverkan på luftkvalitet från Samkost-uppdragens tre studier 

presenteras istället i en separat rapport (Nerhagen och Haraldsson, 2018). 
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2. Metod 

Den metod som används för att beräkna de samhällsekonomiska kostnader som olika typer av 

föroreningar ger upphov till kallas the Impact Pathway Approach (ibland benämnd effektkedjeansatsen 

på svenska) och beskrivs översiktligt i avsnitt 2.1 med fokus på betydelsen av spridningsmodellering. 

Avsnitt 2.2 beskriver viktiga aspekter som kommer att påverka resultaten av beräkningarna, nämligen 

förekomsten av tröskeleffekter, icke-lineariteter på grund av atmosfärkemiska processer, skillnader i 

effektsamband samt var utsläppen sker i förhållande till tätbefolkade områden. I fallet med flyg 

tillkommer att utsläppen sker på olika höjd. En kort beskrivning ges också av effekter som har 

bedömts som relevanta i litteraturen men där det saknas tillräckliga indata för att genomföra 

beräkningar. 

2.1. Impact pathway approach och spridningsmodellering 

Marginalkostnadsberäkningar med Impact pathway approach (IPA) baseras på emissioner från en viss 

källa, hur dessa sprids geografiskt och vilka effekter de ger upphov till.  Beräkningsmodellens 

huvuddelar framgår av figur 1. Denna metod har utförligt beskrivits i tidigare publikationer (Nerhagen 

m fl. 2005; Nerhagen et al., 2009; Mellin och Nerhagen, 2010; Nerhagen m fl., 2015)5. 

Kostnaden för luftföroreningar påverkas både av var utsläppen sker och vart föroreningarna sedan 

sprids. Detta illustreras av kartan i figur 1. Att ta hänsyn till utsläppens påverkan på olika geografiska 

skalor är därför är en central del av marginalkostnadsberäkningarna och skälet till att SMHI inom 

ramen för detta uppdrag genomfört spridningsmodelleringar. 

 

Figur 1. Illustration av Impact pathway approach. Källa: Bickel and Friedrich (2005). 

För att illustrera de olika geografiska skalor som behöver hanteras återger vi här ett exempel som vi 

även använt i Samkost 1 och 2. Exemplet avser partiklar, den luftförorening som enligt den senaste 

tidens forskning har störst betydelse för människors hälsa. Partiklar påverkar också eko-systemet 

genom nedfall (deposition). Exemplet illustrerar väl att analyser av luftföroreningar är komplext 

eftersom partiklar har olika ursprung och det finns en stor geografisk variation i utsläpp, halter och 

påverkan.  

                                                      

5 Metoden har utvecklats i de s.k. ExternE-projekten. För en utförlig beskrivning av IPA se Friedrich och Bickel 

(2001). Denna beräkningsansats är även grunden för nuvarande ASEK-värden för luftföroreningar men dessa 

baseras på andra indata än aktuella tillämpningar, se Nerhagen m.fl. (2005). I USA används en liknande modell 

kallad BenMap, se https://www.epa.gov/benmap/benmap-ce-applications-articles-and-presentations. 
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Figur 2 är hämtad från en av många studier som genomförts inom EU6 och visar hur partikelhalterna 

varierar inom en tätort och den omkringliggande landsbygden med Berlin som exempel. 

Beskrivningen gäller dock för tätorter generellt. Högst halter av partiklar (ofta mätt som PM10) 

uppkommer i tätort i trånga gaturum (punkt 1 i figur 2).7 Inom tätorter finns det även ett så kallat 

urbant haltbidrag från direktemitterade förbränningspartiklar från fordon och bostadsuppvärmning 

samt mekaniskt genererade partiklar från slitage av vägbanan och bromsar samt sandning som bidrar 

till halterna och befolkningens exponering (den bruna ytan i figur 2).  

Utöver de de lokala utsläppen i tätorten finns det även partiklar som transporterats in från andra 

områden och bidrar till den totala partikelhalten. Dessa halter, som alltså finns både i och utanför 

tätorten, kallas den regionala bakgrunden (den blåturkosa ytan i figur 3) och orsakas av källor på 

längre avstånd, exempelvis flyg. Summan av de regionala och urbana bakrundshalterna mäts ofta av 

mätstationer i taknivå (punkt 2 i figur 2) eller i parker, och motsvarar ungefär den genomsnittliga 

befolkningsexponering i en tätort8. Resutat från sådana mätningar är det som vanligtvis används som 

underlag för framtagande av hälsoeffektsamband och för beräkningar av hälsokonsekvenser.  

 

Figur 2. Illustration av bidrag till halter av PM10 i Berlin (Källa: CAFE WGPM,2004). 

För att mäta halter i regional bakgrund (punkt 4 i figur 2) och följa förändringarna över tid finns ett 

antal mätstationer utplacerade på ren landsbygd. Kartan i figur 3 visar de mätstationer som används för 

sådan övervakning av luftkvalitet i Sverige. En stor andel av de halter av partiklar som uppmäts här är 

sekundära partiklar (som bildas av exempelvis kvävedioxid). Detta är huvudsakligen så kallade fina 

partiklar som är mindre (ofta mätt som PM2.5). Dessa mätningar används exempelvis när SMHI 

validerar sina spridningsmodeller och som underlag för att bedöma påverkan på naturmiljön. 

                                                      

6 EU kommissionen har i sitt arbete med luftkvalitet låtit experter inom olika områden ta fram 

problembeskrivningar, ge rekommendationer om utformning och nivåer på gränsvärden samt ta fram underlag 

för beräkningar av kostnader för luftföroreningar (TGPM, 1997; CAFE WGPM, 2004;WHO 2013; Holland, 

2014a,b; Héroux et al., 2015). Se även http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/assessment.htm. 

7 Speciellt för Sverige är att det  kan uppkomma väldigt höga halter i trånga gaturum under våren till följd av 

slitage och annat uppvirvlat material från vägbanan när denna torkar upp efter vintern. 

8 Halt i urban bakgrund = urbant haltbidrag + regional bakgrundshalt. Kommunerna ansvarar för mätningar i 

tätorter (halter motsvarande punkt 1, 2 och 3 i figur 2) för de flesta ämnen som regleras i lag. 
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Figur 3. Mätstationer i regional bakgrund i Sverige. Källa: IVL (2013). 

För påverkan på klimatet spelar även utsläpp högre upp i atmosfären roll. I denna studie har vi 

beräknat klimatpåverkan av ozon som orsakas av flygets utsläpp av kväveoxider. Dessa utsläpp som 

sker i övre troposfären9, som i Sverige har bedömts ligga på ca 10 000 m höjd (se figur 4), är 

speciellt viktiga eftersom just dessa utsläpp har en längre livslängd än vad som gäller för ozon 

som bildas på lägre höjd (Grewe & Stenke, 2008; Stuglevedt et al, 2008; Miljöportalen, 2010). 

Utsläpp från flyg på hög höjd påverkar även ozonskiktet som finns i stratosfären. En mer 

detaljerad beskrivning av dessa processer och de naturvetenskapliga underlag som ligger till grund 

för beräkningarna i kapitel 6 presenteras i bilaga 1. 

                                                      

9 Troposfären är det lägsta luftskiktet utanför jordytan. Detta luftskikt är cirka 6–18 km högt beroende på var på 

jorden man befinner sig. I troposfären finns ungefär 70–80 procent av atmosfärens massa och det mesta av allt 

vatten. Gränsen till nästa skikt kallas för tropopausen (SMHI, 2018).  
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Figur 4. Atmosfärens olika skikt. De olika skikten baseras på en indelning efter temperaturens 

variation (röd linje) med höjden (km, vertikal axel). Observera att temperaturen för olika platser och 

tider kan variera och skilja sig avsevärt från denna principskiss. Källa: SMHI, 2018. 

2.2. Faktorer som har betydelse för emissioners påverkan på hälsa 
och ekosystem och på beräkning av kostnader 

Hur emissioner av ett visst ämne från en viss källa påverkar hälsa eller ekosystem beror på en rad 

faktorer. Det handlar om hur stort bidraget är från andra utsläppskällor i området, om meteorologi, 

solinstrålning och så vidare. Hur stor påverkan blir kan också bero på utsläpp av andra ämnen, 

eftersom skadliga föroreningar kan bildas då olika ämnen reagerar kemiskt med varandra10. Eftersom 

det huvudsakligen är icke-linjära kemiska processer som bestämmer utfallet så används därför i 

modelleringar oftast mindre förändringar (10 procent) som sedan exempelvis kan skalas upp till en 

bedömning av den totala effekten av utsläppen från en viss källa eller område (EMEP, 2014; Jones et 

al., 2014).  

Mindre förändringar är också det som är relevant för beräkningar av marginalkostnader.11 Problem 

med att genomföra modelleringar av förändringar av ”en enhet” innebär att man i praktiken studerar en 

något mer omfattande förändring och sedan skalar ner effekten. Metoden fungerar om förändringen 

fortfarande är ”liten” i förhållande till de totala utsläppen i ett visst geografiskt område. I det fallet kan 

man anta att effekten är proportionell mot förändringens storlek så att till exempel emissioner av 100 

enheter ger en effekt som är 100 gånger större än utsläpp av en enhet. I praktiken görs ett urval av 

utsläppskällor, i denna studie för emissioner från flygtrafik inom svenskt luftrum.  

                                                      

10 Detta är viktigt att känna till för det påverkar möjligheten till jämförelser över tid. Under de senaste åren har 

exempelvis utsläppen från många källor i Sverige minskat (CCE, 2014 sid. 108). 

11 Enligt ekonomisk teori (se diskussion in Viscusi och Gayer, 2005) bör endast små förändringar utvärderas p g 

a möjliga icke-lineariteter.  

https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.113044.1490011798!/image/atm-skikt.PNG_gen/derivatives/Original_1256px/image/atm-skikt.PNG
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EU arbetar systematiskt med att ta fram underlag för att bedöma påverkan på hälsa och ekosystem i 

Europa12. En rad rapporter har producerats under senare år som beskriver tillstånd, metoder för 

miljöbedömning, förväntad utveckling och så vidare, vilka utgör underlag för åtgärdsanalyser i EU:s 

arbete. I underlaget för EU:s nya luftvårdspaket som antogs 201313 användes följande indikatorer: 

• hälsoeffekter till följd av exponering för fina partiklar (PM2.5) 

• hälsoeffekter till följd av exponering för marknära ozon  

• för mycket (excess) kvävedeposition som medför övergödning av ekosystem 

• för mycket (excess) kvävedeposition i Natura2000 och andra skyddade naturområden 

• försurning av skogsmark 

• försurning av färskvattentäkter. 

För vissa av dessa effekter används tröskelvärden. Det är exempelvis därför det anges ”för mycket” 

som indikator för kvävedeposition. Det mått som används för deposition är kritiska belastningsgränser 

och hur höga dessa är varierar mellan olika ekosystem14. När det gäller hälsoeffekter till följd av 

exponering för marknära ozon används måttet SOMO. Det anger årssumman för varje dygns högst 

glidande åttatimmars-medelhalt överstigande gränsen för hälsorelevant ozonkoncentration. WHO har 

angett denna gräns till 35 ppb (motsvarande 70 µg/m3), d v s SOMO35, men även andra gränsvärden 

används i litteraturen (IVL, 2014). Tröskeleffekter används på detta sätt eftersom den vetenskapliga 

bedömningen är att människor eller naturmiljö kan tåla påverkan av utsläpp upp till en viss 

koncentrationsgrad utan att påverkas negativt. Marginalkostnaden kan alltså sägas vara noll, eller nära 

noll, om det marginella bidraget inte överskrider en viss nivå av påverkan. Viss information om 

marginalkostnader kan alltså redan ges av bedömningar om tröskelvärden överskrids, eller riskerar att 

överskridas, i olika delar av landet.   

I Nerhagen (2016) beskrivs utförligt vilka underlag (effektsamband och monetära värderingar som 

finns) för att beräkna marginalkostnader för transportsektorns emissioner och påverkan på hälsa och 

miljö som finns tillgängliga i Sverige. En sammanställning av detta finns i tabell 1. De effektsamband 

som används för sekundära inorganiska partiklar (SIA), är också de som används för direktemitterade 

partiklar (PMavgas) med en lokal påverkan i denna studie.15 För beskrivningar av ozonets 

klimatpåverkan, se bilaga 1. 

Nerhagen (2016) konstaterar att brist på underlag innebär att det endast är möjligt att beräkna 

marginalkostnaden för hälsoeffekter men också att halterna i Sverige idag på många platser är så låga 

att kritiska belastningsgränser inte överskrids. Så även om det vore önskvärt att värdera påverkan på 

eko-systemet så är bedömningen att den har liten betydelse för den totala kostnaden. Denna slutsats 

stöds av den senaste CBA analysen som genomförts som underlag för EU:s arbete med luftkvalitet 

(Holland, 2014b)16.  

                                                      

12 En översyn över nu gällande Luftkvalitetsdirektiv pågår för närvarande, se https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/initiatives/ares-2017-3763998_en. 

13 http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/tsap_impacts.pdf 

14 Gränsvärden för svenska förhållanden diskuteras i CCE (2014). 

15 Ofta används storleken på dessa partiklar, PM2.5, som benämning på denna förorening. Även namnet fina 

partiklar förekommer (till skillnad från grova). Avgaspartiklar är dock mindre och en mer korrekt beskrivning 

vore PM0.1. 

16 I denna beräknades kostnader för ozonskador på grödor och försurningens påverkan på vissa material. Dessa 

komponenter motsvarade ungefär 1 procent av den beräknade kostnaden för hälsoeffekter. Även andra effekter 

kvantifierades men utan att de värderades monetärt.  
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Tabell 1. Sammanställning av effekter som bör ingå i beräkning av marginalkostnader samt vilken 

information det finns idag i Sverige om effektsamband och monetära värderingar. Källa: Nerhagen 

(2016). 

Effekt Effektsamband Monetär värdering 

SIA förtidig död Finns Finns 

SIA sjukdom Finns Finns 

SIA nedsatt aktivitet Finns Finns 

Effekter försurning skogsmark Effektsamband saknas men 
resultaten pekar på att 
betydelsen av utsläpp i norr är 
små eftersom depositionen är 
tillbaka på nivåer nära 
bakgrundshalter.  

Saknas 

Effekter försurning vatten Effektsamband saknas med 
påverkan störst i söder (47% 
påverkade sjöar) jämfört med i 
norr (2%). Det finns 
bedömningsgrunder som är 
strikta och där det framförts 
behov av att modifiera indikator. 

Saknas 

Effekter övergödning mark och 
vatten 

Finns kritiska belastningsgränser 
för 82 olika naturmiljöer (habitat) 

Möjligt att använda 
marknadspriser för vissa 
effekter? 

Effekter övergödning 
biodiversitet 

Saknas på grund av brist på 
indata 

Saknas 

Effekter övergödning hav Saknas Svensk betalningsvilja 8,16 
euro/kg minskning enligt 
resultaten i HAV (2013) 

Ozon förtidig död Finns  Finns 

Ozon sjukdom Finns  Finns 

Ozon grödor Finns men inte relaterat till 
effekter av en marginell 
förändring i utsläpp. 

Finns (marknadspriser) 

Ozon skogstillväxt Finns men inte relaterat till 
effekter av en marginell 
förändring i utsläpp. 

Finns (marknadspriser) 
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3. Emissioner 

I detta kapitel beskrivs i avsnitt 3.1 de emissionsberäkningar som ligger till grund för marginal-

kostnadsberäkningarna i kapitel 5 i denna rapport. Det geografiska område som används när det gäller 

emissioner från svenskt flyg i denna studie är det som benämns svenskt luftrum. Detta motsvarar 

fastlandet och svenskt sjöterritorium17. Vidare så jämför vi i avsnitt 3.2 resultaten med tidigare studier 

som beräknat mängden emissioner från svenskt flyg och beskriver hur de kan variera beroende på 

vilka antaganden som används.  

3.1. Beräknade emissioner från flyg i svenskt luftrum 

Eftersom flygplatser ofta är belägna nära städer beräknar vi hur direktemitterade förbränningspartiklar 

(PMavgas) från flyg bidrar till halterna av fina partiklar i tätbefolkade områden. Därutöver ingår 

utsläpp av NOx, NMVOC, SOx och NH3 som bidrar till SIA. En del av dessa utsläpp ökar dessutom 

risken för högre halter av marknära ozon.  

SMHI har genomfört emissionsberäkningar för tre olika typer av flyg på olika höjd (LTO18, låg cruise, 

hög cruise19) inom svenskt territorium20. Totalt har 8 olika fall beräknats:  

• Inrikes (Inrikes LTO, Inrikes låg, Inrikes hög). 

• Internationellt flyg som startar och landar i Sverige (Int-LTO, Int – låg, Int – hög). 

• Överflygningar (Över – låg, Över - hög). 

I beräkningarna görs åtskillnad för riktningen på en viss flygsträcka eftersom det kan påverkar 

beteendet i LTO-cykeln. Beräkningarna baseras på fem olika typer av indata gällande flyget och 

flygrörelser över Sverige för åren 2014 eller 2015: 

• Emissionsdatabasen som tagits fram som underlag för internationell rapportering av konsortiet 

SMED21. I databasen redovisas totala emissioner fördelat på LTO och ”cruise”. Dessa 

beräkningar baseras i sin tur på en emissionsmodell för flyg framtagen av FOI (Mårtensson 

och Hasselrot, 2013).  

• Information om landningar och avgångar från Transportstyrelsens statistik.  

• Information om flygrörelser från Flightradar 24 som använder flygplans ADS-B-signaler för 

att ta emot information om position, höjd, hastighet med mera och sedan placerar flygplanen 

på en karta.  

• Information från Luftfartsverket om överflygningar (Leung m. fl., 2018).  

• Emissionsfaktorer från EMEP (EEA, 2016) för olika flygplanstyper och flygning på olika 

höjd.  

                                                      

17 Sveriges sjöterritorium utgörs dels av territorialhavet, dels av så kallat inre vatten, såsom sjöar och vattendrag. 

Territorialhavet definieras i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium (se 3-4 §§). Det finns ingen 

motsvarande lagstiftning som definierar Sveriges luftterritorium men enligt Skatteverket är Sveriges 

luftterritorium detsamma som luften ovanför Sveriges mark- och sjöterritorium 

(https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.2/329301.html#h-Sjo-och-luftterritorium). 

18 Landing Take Off (landing och start), utsläpp upp till 1000 meter. 

19 Låg cruise mellan 1000 och 10 000 meter. Hög cruise över 10 000 meter. 

20 För mer detaljerad information om beräkningarna se Leung m fl. (2018). 

21 http://www.smed.se/ 



 

VTI notat 15-2018  21 

En grafisk illustration av beräkningsresultaten återges i figur 5 medan de numeriska resultaten från 

emissionsberäkningarna återges i tabell 2. Till skillnad från officiell statistik ingår inte bränsle som 

används för flygningar inom Europa utanför Sveriges luftrum i dessa beräkningar men däremot har vi 

med emissioner från överflygningar. Den beräknade totala bränsleförbrukningen och utsläppen är 

därmed lägre än officiell statistik vilket beskrivs närmare i Leung et al. (2018). 

 

Figur 5. Utsläpp från flyg i svenskt territorium, inhemskt, internationellt och överflygningar. Källa: 

Leung m fl. (2018). 

I tabell 2 finns information om utsläppen för respektive flygkategori och summan av dessa. 

Beräkningarna resulterar i lägre utsläpp än vad som rapporteras i officiell statistik för de flygningar 

som sker i svenskt luftrum. Leung m fl. (2018) har därför skalat om emissionsdata så att de som 

används i spridningsmodelleringen stämmer med den officiella statistiken. Skillnaden är i de flesta fall 

små. Av beräkningar framgår att ungefär 50 procent av utsläppen sker på det som här definierats som 

hög höjd, över 10 000 meter. När det gäller totala bränsleförbrukningen så är den ungefär densamma 

för inrikes flyg och överflygningar men nästa dubbelt så hög för internationell trafik.   

För att bedöma hur betydelsefulla emissioner från svenskt flyg är i förhållande till andra källor i 

Europa, d.v.s. om de är marginella (jämför med beskrivningen av betydelsen av detta antagande i 

avsnitt 2.2), så har vi jämfört med officiell statistik över de totala utsläppen för några luftföroreningar i 

Europa för år 2015. Jämförelsen visar att utsläppen från flyg över svenskt luftrum är väldigt små i 

förhållande till de totala utsläppen i Europa och det är därför rimligt att använda de beräknade 

emissionerna som underlag för marginalkostnadsberäkningar.  
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Tabell 2. Bränsleförbrukning och emissioner (ton/år) från flyg i svenskt luftrum samt, som jämförelse, 

de totala utsläppen i Europa år 2015 för vissa föroreningar. Källa: Leung m fl. (2018) samt EEA 

(2017). 

 

3.2. Andra beräkningar av flygets emissioner 

En sammanfattning av tidigare forskning (Ahlberg, 2014) visar att den fokuserade på utsläpp under 

LTO-cykeln. Ett undantag är dock en studie genomförd av SMHI år 2004 (Langner m fl., 2005). I 

denna genomfördes en detaljerad modellberäkning av utsläpp och påverkan liknande det som är 

genomfört i detta projekt. Det som undersöktes i den studien var dock endast hur minskade emissioner 

av NOx påverkar halterna av marknära ozon, fina partiklar (SIA) och kvävedeposition på regional 

skala. Liksom i detta projekt beräknades emissioner för internationellt och inhemskt flyg samt 

överflygningar i svenskt luftrum. De emissioner som beräkningarna i den studien utgick ifrån återges i 

tabell 3. 

Tabell 3. Beräknade emissioner (ton/år) från flyg i svenskt luftrum år 2002 (Langner m fl, 2005). 

Traffic Fuel  CO  HC  NOx  SO2  

LTO 83 890 1125 143 910 83 

Non-LTO 343 517 3304 408 4866 344 

Totalt  427 411 4430 551 5778 427 

När vi jämför med resultaten med de nya beräkningarna kan vi konstatera att utsläppen från flyget i 

svenskt luftrum ökat sedan 2002. Bränsleförbrukningen har exempelvis ökat från 427 411 ton per år 

till 510 000 ton per år. 

Officiell statistik för flygets utsläpp baseras på rapporteringen till FN:s luftvårdskonvention CLRTAP. 

Som beskrevs tidigare tas statistiken fram av konsortiet SMED. SCB tillhandahåller denna statistik 

och i tabell 4 återfinns uppgifter om emissionerna för inrikes och utrikes flyg för två år, 2010 och 2016 

(SCB 2017 a, b). Även denna jämförelse visar att emissionerna ökat. NOx-utsläppen för inrikes flyg 

ökade exempelvis från 1597,4 ton år 2010 till 1711,7 ton år 2016. De totala utsläppen för utrikes flyg 

Område
Bränsle-

förbrukning
CO2 CO NH3 NMVOC NOx SOx PM2.5

Inrikes - LTO 69 000 219 000 1942 4,03 146 573 95,7 15,5

Inrikes – låg 61 000 192 000 292 3,53 12,7 692 45,7 13,6

Inrikes - hög 33 000 105 000 136 1,93 9,19 386 26,6 7,39

Inrikes totalt 163 000 516 000 2 370 9 168 1 651 168 36

Beräknad inrikes 135 000 426 000 837 10 78 1830 119 57

Int - LTO 49 000 155 000 973 2,86 95,1 508 68 11

Int – låg 112 000 353 000 808 6,5 58,1 1356 102 24,9

Int - hög 111 000 349 000 638 6,43 54,4 1351 102 24,7

Int totalt 272 000 857 000 2 419 16 208 3 215 272 61

Beräknad int 225 000 708 000 854 16 97 3650 193 95

Över – låg 31 000 98 000 242 1,81 26,3 431 30,6 6,94

Över - hög 150 000 472 000 1164 8,69 126 2070 147 33,3

Över totalt 181 000 570 000 1 406 11 152 2 501 178 40

Beräknad över 150 000 471 000 497 11 15 2772 123 63

Flyg totalt 616 000 1 943 000 6 195 36 528 7 367 618 137

Beräknad totalt 510 000 1 605 000 2 188 37 190 8 252 435 215

Totalt Europa 2015 5 098 000 6 581 000 7 751 000 4 796 000 1 283 000
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är dock betydligt högre än i tabell 2 eftersom emissioner fram till nästa flygplats ingår i officiell 

statistik 

Tabell 4. Beräknade emissioner (ton/år) från flyg i svenskt luftrum år 2010 och 2016 (SCB, 2017 a,b). 

  CO2 NOx  NMVOC  CO  SO2  PM2.5  

Inrikes (2010)   1597,4 158,2 1987,2 154,9 34 

Inrikes (2016)   1711,7 187,7 2547,2 177 37,6 

Utrikes (2010) 2 105 200 7532,8 526,2 6388,9 684,4 142,5 

Utrikes (2016) 2 524 900 9639,4 525 7967,5 820,9 171,1 

En annan beräkning av flygets bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid har genomförts i en studie 

av Johansson (2018), även den ett delprojekt i Samkost 3. I denna har officiell statistik jämförts med 

fyra andra metoder, tre med varierande angreppssätt för avståndskorrigering (fasta påslag i tre steg 

enligt ICAO:s metod, kontinuerlig korrigering enligt beräknat samband mellan radarberäknade 

avstånd och storcirkelavstånd samt en uppräkning med 7,8 procent enligt FOI) och tre varianter med 

korrigerade utsläpp från start- och landningscykler för inrikes flygningar. Resultaten presenteras i 

tabell 5. De olika sätten att korrigera avståndet ger upphov till en viss variation, men den är inte stor 

Tabell 5. Jämförelse mellan officiell statistik över bränsleförbrukning och beräknad 

bränsleförbrukning enligt fyra metoder, samt av beräknad total mängd utsläpp av koldioxid från 

flygtrafik enlig här beskrivna metoder och Naturvårdsverkets redovisade uppgifter för flygets utsläpp 

av koldioxid; 1000-tals ton 2016. 

Bränsle Inrikes Utrikes Totalt CO2 Inrikes Utrikes Totalt 

VTI (ICAO) 211 794 1 005 VTI (ICAO) 658 2 461 3 119 

VTI (kontinuerlig) 212 801 1 013 VTI (ICAO_LTO) 583 2 461 3 044 

VTI (FOI) 204 801 1 006     

VTI (FOI_LTO) 179 801 980 VTI (FOI_LTO) 565 2 484 3 049 

VTI (FOI_LTO2) 189 801 990 VTI (FOI_LTO2) 596 2 484 3 080 

VTI (FOI_LTO3) 181 801 982 VTI (FOI_LTO3) 571 2 484 3 055 

Energimyndigheten* 180 834 1 014 Naturvårdsverket 553 2 560 3 113 

Anm: Uppgifterna från Energimyndigheten har räknats om från kubikmeter till vikt genom att anta en densitet på 801 kg/m3. 

Naturvårdsverket menar att officiell statistik underskattar svenskars flygresor och tillhörande 

emissioner. På myndighetens hemsida hänvisas därför till en rapport av Kamb m fl. (2016). 22 I denna 

studie har författarna beräknat utsläppen av CO2-ekvivalenter genom att multiplicera antalet 

internationella resor som gjorts av landets invånare (passagerare) med det genomsnittliga avståndet per 

resa (km) och de genomsnittliga utsläppen per person-km (kg CO2-ekv/p-km) för varje år. För att 

kunna göra detta har indata från ett flertal olika källor använts. Baserat på en uppskattning av använd 

mängd bränsle beräknades utsläppen av CO2 med en faktor på 3,15 kg CO2/kg jetbränsle. För att 

inkludera så kallade höghöjdseffekter används en faktor 1,9. I studien räknas alla utsläpp upp med 

denna faktor, även de resor som sker med inrikes flyg och har en kortare flygsträcka.23 Resultatet för 

internationella flygresor är enligt rapporten utsläpp på 11 miljoner ton CO2-ekvivalenter år 2014 vilket 

är betydligt högre än den officiella statistiken på 2,2 miljoner ton (med höghöjdsfaktorn blir dessa 

                                                      

22 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-

utslapp/Flygets-klimatpaverkan/ 

23 Se fotnot 9 i Kamb et al. (2016). 
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utsläpp 4,2 miljoner ton CO2-ekvivalenter). Österström (2016) däremot lägger enbart till denna effekt 

för flygningar över 8000 meters höjd men räknar då med en annan faktor. 
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4. Halter, deposition och befolkningsexponering 

I detta kapitel redogör vi för och diskuterar hur de utsläpp från flyg i svenskt luftrum som redovisades 

i kapitel 3 påverkar halter och människors exponering för luftföroreningar. Påverkan kommer att skilja 

sig åt beroende på vilken höjd utsläppen sker. Följande beräkningsunderlag har tagits fram för att 

belysa konsekvenserna: 

• Halter och befolkningsexponering av direktemitterade partiklar (hälsorisk PM2.5). 

• Halter och befolkningsexponering av sekundära partiklar, SIA (hälsorisk PM2.5). 

• Halter och befolkningsexponering av SOMO35 (hälsorisk marknära ozon). 

• Deposition av svavel (försurning). 

• Deposition av kväve – oxiderat och reducerat (övergödning). 

• Halter av AOT40C (ozonskador grödor). 

• Halter av AOT40F (ozonskador skog). 

Inom ramen för projektet har Leung m fl. (2018) dessutom genomfört beräkningar för två olika 

modellområden samt om modelleringen enbart omfattar utsläppen av NOx. Detta för att möjliggöra en 

beskrivning av hur olika antaganden påverkar resultaten av modelleringarna samt underlätta 

jämförelser med beräkningar i andra studier.24 Figur 6 illustrerar skillnaden mellan det mindre 

beräkningsområdet runt Östersjön, och det större som omfattar hela Europa. 

 

Figur 6. Det mindre och det större beräkningsområdet som använts i Leung m fl. (2018). 

4.1. Bidrag till halter och deposition av emissioner från flyg i svenskt 
luftrum 

Tabell 2 visade att utsläppen från flyg i svenskt luftrum är mycket små i förhållande till de totala 

utsläppen i Europa. Detta innebär också att påverkan på luftkvaliteten blir förhållandevis liten. För att 

ge en uppfattning om bidraget från utsläppen från svenskt flyg till luftkvaliteten i Sverige och dess 

närområde, jämförs i tabell 6 påverkan från LTO, eftersom det är utsläpp nära mark med större lokal 

                                                      

24 Detta för att jämförelser ska kunna göras med resultaten från sjöfartsprojektet där beräkningsområdet inte 

omfattade hela Europa utan ett mindre runt Östersjön. Det är endast fallen där utsläppen sker på låg höjd, d v s 

LTO emissionerna, som denna jämförelse omfattar. Detta för att bättre överensstämma med utsläppen från 

sjöfart. Det är ungefär ¼ av de totala utsläppen från flyget över svenskt luftrum som sker på lägre höjd. 
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påverkan, med den samlade påverkan från alla svenska källor på halter och deposition i Sverige.25 Vi 

har inte separata uppskattningar av flygets påverkan i Sverige varför jämförelsen avser flygets 

påverkan i det mindre beräkningsområdet runt Östersjön med den totala påverkan i Sverige. I första 

kolumnen presenteras SMHI:s beräkningsresultat. Dessa jämförs med den totala påverkan årligen över 

svenskt landområde till följd av utsläpp från källor både inom och utom landet (halter eller 

deposition). För all påverkan finns det en geografisk variation i Sverige, men vi har bara hittat 

information som illustrerar detta för PM2.5 (totalt) och marknära ozon.  

Tabell 6. Bidrag från LTO till halter och deposition i det mindre beräkningsområdet (Leung m fl., 

2018) jämfört med den totala påverkan i Sverige från olika källor. 

 Halter och deposition 

från LTO emissioner i 

området runt Östersjön  

Halter och deposition i Sverige Källa till uppgift om 

påverkan i Sverige  

PMavgas 0,00009 µg/m3 Halten sot år 2017 var 0,3 µg/m3 i 

Stockholm taknivå 

SMHI26 

SIA 0,00035 µg/m3 6,6 µg/m3 – 3,9 µg/m3 år 2016 

(lägre i norr) 

Naturvårdsverket27 

Marknära ozon  0,001564 µg/m3 67,7 µg/m3 - 41 µg/m3 år 2016 

(lägre i svenska tätorter) 

Naturvårdsverket28 

Deposition 

svavel2010 

47,3 ton (LTO) 64 000 ton SMED (2014) 

Deposition 

kväve2010  

306 ton (LTO) 137 000 ton SMED (2014) 

Jämförelsen visar att bidraget från flyget till halter och deposition av luftföroreningar i det mindre 

beräkningsområdet (det runt Östersjön) är litet jämfört med den totala påverkan i Sverige från 

inhemska och utländska källor. Exempelvis är det samlade bidraget (det vill säga depositionen) av 

kväve från flyg 306 ton, vilket kan jämföras med den totala depositionen som sker i Sverige från alla 

utsläppskällor på 137 000 ton. Viktigt att notera är att 306 ton avser den totala depositionen i det 

mindre modellområdet i figur 6 och endast en del av denna påverkan sker på svenskt landområde. 29 

                                                      

25 Jämförelsen här görs med halter i Sverige medan resultaten från modellberäkningen avser ett något större 

beräkningsområde, Syftet är endast att ge en uppfattning om hur stor bidraget från flyget är.  

26 http://shair.smhi.se/portal/yearly-statistics?C=1&S=8781&P=391 

27 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Partiklar-PM25-halter-i-luft-regional-bakgrund-

arsmedelvarden/ 

28 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Ozon---marknara-halter-i-luft-urban-och-

regional-bakgrund-arsmedelvarden/ 

29 För mer detaljerad information om den påverkan som sker i Sverige se exempelvis Alpfjord och Andersson 

(2017). Enligt denna studie orsakade de svenska emissionerna under 2014 i genomsnitt 5 procent av 

totaldepositionen för svavel (exklusive havssalt) över svenska landområden. Motsvarande siffra för oxiderat 

kväve och reducerat kväve var 6 procent respektive 15 procent. Detta illustrerar betydelsen av de utsläpp som 

sker i andra länder för denna påverkan. 
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Resultaten avseende använt bränsle och bidraget till exponering och deposition i hela Europa för de 

olika beräkningsfallen i Leung m fl. (2018) presenteras i tabell 7. Exponeringsmodelleringen är 

normaliserad; exponeringsmåttet är antalet personer (#) som exponeras för i medeltal 1 µg/m3 under 

ett år till följd av flygets emissioner. För SOMO35 anges även resultaten i ppm (v) d, som var det som 

beräknades för sjöfart i Samkost 2. För låg cruise och LTO visar modellresultaten att Europa är ett 

lämpligt beräkningsområde eftersom påverkan är liten nära gränserna för modellområdet. Bidraget 

från hög cruise är mycket litet över Europa och redovisas ej. Det beror på att föroreningarna sprids 

över större områden och inte når marken inom det modellområde som användes i denna studie. Vilken 

betydelse detta kan ha för resultaten har vi en diskussion om i avsnitt 5.3.  

Tabell 7. Bidrag till total exponering och deposition i beräkningsområde Europa. 

 Enhet Inrikes - 
LTO 

Inrikes - låg Int - LTO Int - låg Över - låg 

Bränsle ton 69 000  61 000  49 000 112 000 31 000 

PMavgas µg/m3*#  3280  138  2580 403 125 

SIA  µg/m3*# 14 000  4820  11 700 12 100 3970 

SOMO35 µg/m3*# 

ppm (v) d * # 

56 100 000 

27 700 

52 600 000 

26 000 

47 300 000 

23 300 

120 000 000 

59 200 

35 900 000 

17 700 

Deposition 
svavel 

ton 38,6  5,51   27,3 15,7 3,46 

Deposition 
kväve 

ton 234  59,3  187 153 37,6  

Exponering och deposition varierar mellan de olika beräkningsfallen. En orsak till detta är att den 

totala mängden emissioner för respektive fall skiljer sig åt. Det förklarar exempelvis varför den totala 

exponeringen för SIA är högre för Int-låg än för Över-låg. Om resultaten i tabell 7 sätts i relation till 

bränsleförbrukningen i den översta raden framgår dock att exponering eller deposition per ton 

bränsle), som är det som marginalkostnadsberäkningarna baseras på, skiljer sig åt.  

I tabell 8 har vi dividerat resultaten för exponering och deposition i tabell 7 med mängden bränsle från 

första raden i tabellen för att beskriva påverkan per ton bränsle. Av dessa resultat ser vi tydligt att den 

höjd där utsläppen sker har betydelse för hur stor påverkan blir i hela Europa. Påverkan minskar med 

höjd för alla föroreningar utom för marknära ozon (SOMO35). 
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Tabell 8. Exponering och deposition per ton bränsle i beräkningsområde Europa. 

  Enhet 
Inrikes-

LTO 

Inrikes - 

låg 
Int - LTO Int - låg Över - låg 

PMavgas µg/m3*# / ton bränsle 0,0475 0,0023 0,0527 0,0036 0,0040 

SIA  µg/m3*# / ton bränsle 0,2029 0,0790 0,2388 0,1080 0,1281 

SOMO35 µg/m3*# / ton bränsle 813 862 965 1071 1158 

Deposition svavel ton dep / ton bränsle 0,0006 0,0001 0,0006 0,0001 0,0001 

Deposition kväve ton dep / ton bränsle 0,0034 0,0010 0,0038 0,0014 0,0012 

Av dessa resultat har vi använt de som avser beräknad befolkningsexponering för PMavgas, SIA och 

SOMO35 som underlag i marginalkostnadsberäkningarna i nästa kapitel. Den beräknade exponering 

för marknära ozon är förhållandevis hög men resultatet ska divideras med 365 eftersom SOMO är ett 

mått integrerat över 365 dagar30. 

4.2. Jämförelse med beräkningar med andra antagande 

Som vi beskrev i inledningen av rapporten har ett syfte också varit att undersöka betydelsen av olika 

antaganden som beräkningarna kan baseras på. Leung m fl. (2018) har därför genomfört beräkningar 

för två olika modellområden, men också separata beräkningar för betydelsen av om bara 

NOx-emissionerna från flyget minskar.  

För att undersöka betydelsen av beräkningsområdets storlek jämför vi beräkningarna för 

LTO-emissionerna för hela beräkningsområdet med motsvarande för det mindre som endast avser 

området runt Östersjön. I tabell 9 ser vi att för vissa emissioner är påverkan störst i närområdet där 

utsläppen sker, exempelvis direktemitterade partiklar från inrikes LTO (PMavgas); vidgar man 

beräkningsområdet så ökar exponeringen endast med 25procent. Andra ämnen sprids över större 

områden och den kemiska omvandlingen till sekundära partiklar och marknära ozon tar längre tid. 

Skillnaden mellan resultaten för de två beräkningsområden blir då större. För både SIA och SOMO35 

är ökningen i befolkningsexponering över 150 procent i det större beräkningsområdet jämfört med det 

mindre. 

Tabell 9. Jämförelse av beräkningsresultat (exponering och deposition) för LTO-emissionernas 

påverkan i det mindre jämfört med det större beräkningsområdet. 

 Enhet Inrikes - LTO 

Hela 

Inrikes - LTO 

mindre 

Int - LTO 

hela 

Int - LTO 

mindre 

Bränsle ton 69 000  69 000  49 000 49 000 

PMavgas µg/m3*#  3280  2630 2580 2110 

SIA µg/m3*# 14 000  5560 11 700 4500 

SOMO35 µg/m3*# 56 100 000 21 100 000 47 300 000 18 400 000 

Deposition svavel ton 38,6  27,5 27,3 19,8 

Deposition kväve ton 234  170 187 136 

                                                      

30 IIASA (2012) anger en omräkningsfaktor på 2/365 men vi väljer att använda 1/365 eftersom det tidigare 

använts i Orru m fl. (2013). 



 

VTI notat 15-2018  29 

Nästa jämförelse är resultaten för beräkningarna av påverkan då endast utsläppen av NOx har 

minskats. Dessa beräkningar avser beräkningsområdet Europa. Anledningen till denna beräkning är att 

undersöka betydelsen av åtgärder som endast har stor effekt på utsläpp av NOx men inte påverkar 

övriga emissioner.31 Detta eftersom transportsektorns bidrag till NOx är relativt sett höga och detta är 

därför en förorening som ofta diskuteras. Det var också den förorening som det genomfördes 

beräkningar för i Langner m fl. (2005). Beräkningsresultaten presenteras i tabell 10. De kan 

exempelvis jämföras med resultaten för Inrikes – LTO och Int –LTO i tabell 7. Jämförelsen visar att 

en minskning av NOx emissionerna ensamt har en stor betydelse för den beräknade exponeringen för 

marknära ozon men att bildandet av SIA däremot också påverkas av förändringar i andra emissioner. 

Medan förändringen i exponering för ozon nästan är densamma är förändringen av exponeringen för 

SIA ungefär en halvering. Detta illustrerar de icke-lineariteter som finns i atmosfärskemiska processer 

som diskuterades i avsnitt 2.2. I vissa fall innebär dessutom en minskning enbart av utsläppen av NOx 

från flyget att exponering för marknära ozon blir större än i det fall när minskningen avser alla ämnen. 

Det gäller exempelvis för Int-låg (134 miljoner µg/m3*# i tabell 10 att jämföra med 120 miljoner 

µg/m3*# i tabell 7).  

Tabell 10. Resultaten för beräknad påverkan då endast NOx utsläppen minskats. 

 Enhet Inrikes - 
LTO 

Inrikes - låg Int - LTO Int - låg Över - låg 

NOx ton 573  692 508 1356 431 

SIA  µg/m3*# 8210 4230 7510 10 300 3380 

SOMO35 µg/m3*# 53 600 000 59 300 000 47 400 000 134 000 000 39 300 000 

Deposition 
kväve 

ton 142  56,4  127 138 32,6  

 

                                                      

31 För flyget finns idag en avgift för kvävedioxid och kolväten. Inom sjöfarten diskuteras exempelvis införandet 

av så kallade NECA-områden (NOx Emission Control Area) vilket kan tänkas få stor effekt på bildandet av vissa 

sekundära föroreningar men inte på andra. 
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5. Marginalkostnader för emissioner från flyg i svenskt luftrum 

Eftersom utsläpp från flyg i svenskt luftrum inte bara påverkar luftkvaliteten i Sverige ska en 

beräkning av marginalkostnader även inkludera effekter i övriga berörda länder. Idealt sett ska 

beräkningarna baseras på information som är specifik för varje land (exempelvis grundläggande 

hälsorisk för att insjukna i hjärt-kärlsjukdom) men det har inom ramen för detta projekt inte varit 

möjligt att sammanställa sådan information. I denna studie används därför svenska monetära värden 

och baselines (grundrisken i befolkningen för olika typer av sjukdomar) även för den del av 

beräkningarna som omfattar andra länder.  

5.1. Effektsamband och monetära värderingar 

För PMavgas och SIA använder vi i denna studie samma effektsamband och värderingar som i 

Samkost 1 (Nerhagen m fl., 2015) vilka redovisas i tabell 11. Effektsambanden är hämtade från WHO-

projektet HRAPIE (Health risk of air pollution in Europe); hur de används i EU:s luftkvalitetsarbete 

beskrivs närmare i Holland (2014 a,b).  

Tabell 11. Hälsoeffekter som ingår i beräkningarna, effektsamband (relativ risk per 10 µg/m3) samt 

monetär värdering. Alla värderingar är i kronor i 2013 års prisnivå 

Hälsoeffekt Enhet Effektsamband  Monetär värdering 

Förtida dödsfall 
(kronisk) 

Dödsfall/Förlorat levnadsår 1,062   1 095 000 

Sjukhusinläggning Per sjukhusvistelse 1,0190  22 800 

Begränsad 
arbetsförmåga 

Per dag 0,092  1349 

För att beräkna effekten av en förändring i halterna måste vi veta incidensen (grundrisken) för ett visst 

hälsoutfall i befolkningen. I denna studie har vi för förtida dödsfall och sjukhusinläggning antagit att 

1000 personer per år per 100 000 invånare drabbas. Detta motsvarar antaganden som använts i tidigare 

studier (Nerhagen et al., 2009; Nerhagen m fl., 2013)32. Liksom i tidigare studier utgår vi ifrån att varje 

förtida dödsfall medför 11,2 förlorade levnadsår. För begränsad arbetsförmåga finns inte en grundrisk 

utan där anger effektsambandet hur en viss förändring i halt påverkar antalet dagar med begränsad 

arbetsförmåga. För alla dessa effektsamband finns ett konfidensintervall vilket vi inte redovisat här. 

Det innebär att det finns en viss osäkerhet om exakt hur stora effektsambanden är och det gäller även 

för de monetära värderingarna. 

För marknära ozon använder vi den beräkningsmodell som beskrivs i bland annat Anenberg m fl., 

(2010) och Orru m fl. (2013). Vi använder det effektsamband för akut dödlighet som används i Orru et 

al., (2013). Det anger 0,3 procent per 10 µg/m3 ökning av den maximala dagliga åttatimmars-

medelhalts ozonkoncentrationen. Information om incidens på 100/100 000 invånare för 

andningsrelaterad dödlighet har vi hämtat från Fridell m fl. (2011).33 Detta avser akut dödlighet och 

den monetära värderingen är därför densamma som för partiklar.  

                                                      

32 I dessa studier användes 1010/100 000 för dödlighet och 800/100 000 för barn som besöker sjukhus. Vi har 

därför valt att använda 1000/ 100 000 för hela befolkningen. Att vi använder hela befolkningen och inte de över 

30 när det gäller dödlighet har enligt Nerhagen et al. (2009) någon större betydelse för resultaten. När det gäller 

Restricted Activity Days har vi också använt hela befolkningen vilket kan ge en viss överskattning. Men vi har å 

andra sidan inte tagit med alla hälsoeffekter. 

33 I både Anenberg m fl. (2010), Yim m fl. (2015) och Fridell m fl. (2011, 2014) används i stället effektsamband 

för kronisk dödlighet. Vi har valt att inte använda det effektsambandet eftersom de utvärderingar som 

genomförts av EU (Holland, 2014a) och US EPA (2011) har konstaterat att det ännu inte finns tillräckligt med 
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5.2. Marginalkostnadsberäkningar av flygets hälsoeffekter 

Med utgångspunkt från beräkningarna i kapitel 4, tabell 7, av hur många som exponeras för partiklar 

samt marknära ozon till följd av flygets utsläpp och effektsamband och värderingar i Tabell 13 har vi 

beräknat marginalkostnaden för hälsoeffekter. Vi redovisar här en sammanställning av resultaten 

medan mer detaljerade beräkningarna presenteras i bilaga 2. Beräkningarna har gjorts dels för alla 

utsläpp och kostnaden per kg bränsle, dels separat för NOx och PMavgas. Tabell 12 redovisar 

beräkningarna av kostnader för partiklar och marknära ozon totalt, vilket relateras till mängden använt 

bränsle. 

Tabell 12. Beräkningar av marginalkostnader för exponering för partiklar, SIA och marknära ozon i 

de olika fallen (SEK/kg bränsle). 

 Inrikes - LTO Inrikes - låg Int - LTO Int - låg Över - låg 

PMavgas 0,036 0,002 0,040 0,003 0,003 

SIA  0,179 0,070 0,210 0,096 0,113 

Marknära ozon 0,0007 0,0008 0,0009 0,0010 0,0010 

Summa 0,216 0,072 0,251 0,100 0,117 

Dessa beräkningar resulterar i ett par förväntade resultat. Det första är att SIA orsakar den högsta 

kostnaden. Den andra är att kostnaden för direktemitterade partiklar är högre för LTO emissioner, som 

sker nära befolkning, än under cruise. En intressant skillnad däremot är att effekterna för SIA skiljer 

sig från de för marknära ozon. Kostnaden för SIA är lägre för utsläpp som sker under cruise än för 

LTO. Detta gäller inte för marknära ozon. Detta förklaras av att de atmosfärskemiska processerna 

skiljer sig åt vilket i sin tur påverkar spridningen och bildandet av föroreningar. Bildandet av marknära 

ozon påverkas exempelvis av solinstrålning.  

I tabell 13 redovisas beräkningarna av hälsoeffekter i det fall där utsläppen av NOx från flyget har 

minskat. Som tidigare beskrivits har denna minskning en stor betydelse för exponeringen för marknära 

ozon, men något mindre för exponeringen för SIA. 

Tabell 13. Beräkningar av marginalkostnader av emissioner av NOx i de olika fallen (SEK/kg NOx) 

 Inrikes - LTO Inrikes - låg 

 

Int - LTO Int - låg Över - låg 

SIA 22,61 6,4 21,41 8,2 8,5 

Marknära ozon 0,084 0,077 0,084 0,089 0,082 

Summa 22,69 6,48 21,49 8,29 8,58 

I tabell 14 slutligen redovisas beräkningarna av hälsoeffekter för PMavgas från flyget. De ingår inte i 

atmosfärkemiska processer och kan därmed beräknas separat. Dessa beräkningsresultat illustrerar 

tydligt hur marginalkostnaderna varierar beroende på om utsläppen sker nära befolkning eller ej. 

Påverkan minskar på högre höjd vilket förklaras av att föroreningarna sprids över större områden och 

därmed har mindre betydelse för befolkningens exponering. 

                                                      

vetenskapligt underlag för att dra slutsatsen att ozon bidrar till kronisk dödlighet. En nyligen publicerad studie i 

American Economic Review (Deschenes, Greenstone och Shapiro, 2017) pekar också på att reduktioner av NOx, 

och därav minskade ozon-halter, har en direkt (i litteraturen kallad akut) effekt på dödligheten. 
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Tabell 14. Beräkningar av marginalkostnader av emissioner av PMavgas i de olika fallen (SEK/kg 

PMavgas). 

 Inrikes - LTO Inrikes - låg Int - LTO Int - låg Över - låg 

PMavgas 187,24 8,98 207,53 14,32 15,94 

5.3. Jämförelse med beräkningar i tidigare studier 

I början på 2000-talet genomfördes det ett antal studier som beräknade marginal-kostnader för flyg i 

Sverige. I slutrapporten för det tidigare nämnda SMHI-projektet (Langner et al., 2005) jämförs 

resultaten från dessa. En sammanfattning återfinns i tabell 15 medan den fullständiga tabellen återfinns 

i bilaga 3.  

I den första kolumnen presenteras resultaten för flyget från den första tillämpningen av 

ExternE-modellen i Sverige (Bickel, Schmid och Friedrich, 2002). I den andra kolumnen presenteras 

resultaten från beräkningar med denna metodik som genomfördes för Västerås flygplats (Otterström, 

Hämekoski och Anton, 2003). Två resultat rapporteras från SMHI-projektet eftersom de genomförde 

beräkningar baserat på två olika antaganden. De använde dels resultaten i EU-projektet UNITE (vilket 

är samma antagande som i projekten Svenska ExternE samt Västerås-studien) dels mer aktuella 

resultat gällande effekter och ekonomiska värderingar av dessa. De senare kallas i tabellen ”SMHI 

Best Practice”. De hälsoeffekter som värderas är förtidig död till följd av exponering för sekundära 

partiklar, akut död till följd av exponering för marknära ozon samt vissa sjukdomseffekter. 

Tabell 15. Marginalkostnad för utsläpp under LTO i några svenska studier (SEK/kg NOx.) 

 Svenska ExternE Västerås-studien SMHI UNITE SMHI Best Practice 

Hälsoeffekter 16,5 13,58 6,4 2,2 - 5,5 

Naturskador 53,5 1,2 65,6 11,8 - 11,5 

Total kostnad 70 14,79 72 14 - 17 

Gällande hälsa och de stora skillnaderna mellan SMHI:s resultat och övriga studier så anges det i 

rapporten att en möjlig förklaring är att olika spridningsmodeller använts i studierna. I detta fall 

handlar det om spridningsmodeller på regional skala. I SMHI-studien användes MATCH medan 

Svenska ExternE och Västeråsstudien baseras på EcoSense-modellen.  

En jämförelse med tabell 13 visar att beräkningarna i detta projekt resulterar i högre kostnader för 

utsläppen under LTO än SMHI:s studie från 2005. En förklaring till detta är att vi utgått ifrån en mer 

än dubbelt så hög monetär värdering för varje beräknat förlorat levnadsår. Övriga indata i 

beräkningarna har inte varit möjliga att jämföra men en sak som kan ha stor betydelse är antagandet 

om förlorade levnadsår per dödsfall.34  

I Samkost 2 genomförde Österström (2016) beräkningar av kostnader för olika flygresor. För att 

beräkna kostnaden för hälsoeffekter av luftföroreningar användes en modell för att beräkna emissioner 

hämtad från Trafikanalys samt monetära värderingar per kg utsläpp respektive bränsle hämtade från 

internationella studier. Till skillnad från denna studie genomfördes alltså inte spridnings- och 

exponeringsmodellering vilket innebär att dessa monetära värden inte är baserade på de förhållanden 

som råder i Sverige. De marginalkostnadsuppskattningar som används är dels hämtade från EU-

handboken (Korzhenevych et al., 2014), vilka är genomsnittliga kostnader för varje land för enbart 

                                                      

34 När det gäller naturskador så förklaras skillnaderna av att olika effektsamband (även kallat dos-

responsfunktioner) använts för grödor samt att den värdering som användes i IER-studien och UNITE gällande 

försurning och övergödning är väldigt hög jämfört med resultat från senare studier. Detta pekar på de stora 

osäkerheter som då fanns när det gäller värdering av effekter på ekosystemet. 
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LTO emissioner, dels resultaten i en studie av Yim et al. (2015) som är beräkningar av kostnader 

baserat på modellering på lokal, regional och global skala av flygets bidrag till luftföroreningar. De 

hälsoeffekter som tagits med i den senare studien är liksom i denna, påverkan av partiklar och 

marknära ozon.  

I tabell 16 samt 17 har vi sammanställt information om de monetära värderingar som använts i de två 

beräkningarna. I jämförelse med våra beräkningsresultat i tabell 12, 13 och 14 kan vi konstatera att de 

som används i Österström (2016) är högre för alla utom för emissionerna från LTO, PMavgas, där 

kostnaden är jämförbar med den i EU-handboken. En förklaring till att kostnaden som baseras på Yim 

et al. (2015) är högre är att deras beräkningar baseras på detaljerad modellering för 968 större 

flygplatser i världen vilket sannolikt innebär utsläpp i mer tätbefolkade områden än i Sverige. De 

använder också en annan monetär värdering än den som används i denna studie samt äldre data för 

dödlighet35. Vidare så har de även med beräknad exponering globalt. Exakt vilken betydelse det har 

för resultaten framgår inte av Yim et al. (2015). Vi kan dock konstatera att deras resultat pekar på att 

det även finns en kostnad för de utsläpp som sker på hög höjd vilket inte ingått i de beräkningar SMHI 

genomfört på grund av den geografiska avgränsning vi valt i detta projekt. Tack vare de detaljerade 

emissions- och modellberäkningar vi genomfört i detta projekt kan vi nu konstatera att det är en stor 

andel av de totala utsläppen som det med etablerad praxis inte genomförs detaljerade 

marginalkostnadsberäkningar för. Nästan 50 procent av de totala emissionerna från flyg i svenskt 

luftrum sker på hög höjd.  

Tabell 16. Monetär värdering per kg utsläpp i exempel 1 för luftföroreningar (Österström, 2016 

baserat på Korzhenevych et al., 2014). 

 Värdering LTO Värdering LTO Värdering LTO 

 Kr2014/kg Nox Kr2014/kg SOx Kr2014/kg PM 

Inrikes 58,9 60,5 163,5 

Utrikes inom EU 119,4 114,9 315,3 

Tabell 17. Monetär värdering per kg bränsle i exempel 2 för luftföroreningar, (Österström, 2016 

baserat på Yim et al., 2015). 

 Värdering LTO Värdering cruise 

 Kr2014/kg bränsle Kr2014/kg bränsle 

Inrikes 4,0 1,2 

Utrikes inom EU 9,8 3,1 

Trafikanalys (2016) har också beräknat kostnader för några exempelflygningar. De värderingar som 

används för NOx, SOx, NMVOC samt PM2.5 kommer från EU:s handbok och utgörs av svenska 

värden omräknade till kronor i prisnivå 2015 enligt ASEK:s anvisningar. Samma värderingar används 

både för LTO-fasen som undervägsflygning för NOx och SOx. Det baseras på Barrett, m.fl. (2010) 

som enligt Trafikanalys visar att 80 procent av dödligheten från flygets utsläpp beror på utsläppen på 

                                                      

35 De använder WHO databasen Global Burden of Disease från 2004. Liknande studier som genomförts under 

senare tid visar att påverkan på människors hälsa minskar framförallt i Nordeuropa, se exempelvis World Bank 

(2016). 
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marschhöjd, och domineras av kväve- och svavelföreningar från NOx och SOx.36 Trafikanalys 

konstaterar att mycket tyder på att NOx och SOx gör lika stor skada om de släpps ut högt uppe i luften 

som nere vid marken, med den stora skillnaden är att de hinner transporteras långa sträckor. Utsläppen 

av NMVOC och primärt PM2,5 på marschhöjd har däremot värderats till noll. Kostnaden för flygets 

höghöjdsklimateffekter är beräknad genom ett tillägg som är lägre för en kortare flygrutt än en längre.  

Våra resultat, liksom de tidigare genomförda beräkningarna av SMHI i Langner m fl. (2005), motsäger 

de antaganden som Trafikanalys använt i sina beräkningar. Kostnaden som sker på högre höjd är lägre 

än under LTO eftersom dessa utsläpp, och de sekundära föroreningar som bildas, sprids över större 

områden och därmed ger ett mindre bidrag till befolkningens exponering. Vi kan också konstatera att 

om den monetära värdering för NOx de använder överensstämmer med den i Österström (2016), så är 

den betydligt högre än resultaten i denna rapport. Slutsatsen av detta är att beräkningarna i 

Trafikanalys (2016) sannolikt överskattar flygets externa kostnader för luftföroreningar för de 

flygningar som sker i svenskt luftrum.  

 

                                                      

36 Yim et al. (2015) pekar på att relationen mellan kostnaderna för utsläpp från LTO och cruise skiljer sig åt 

mellan olika världsdelar. Enligt deras beräkningar beror nästan 50 procent av hälsoeffekterna i Europa på LTO, 

inte 80 procent som är resultaten i Barret et al (2010) som Trafikanalys hänvisar till. 
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6. Marginalkostnader för ozonets bidrag till växthuseffekten 

I detta kapitel redovisas vilka underlag som finns tillgängligt för att beräkna utsläppens påverkan på 

bildning av ozon samt en diskussion om vad detta kan innebära med avseende på växthuseffekten. 

Detta är, enligt vår kännedom, den första beräkning som gjorts specifikt för ozon från emissioner 

avflyg i svenskt luftrum. Det bästa sättet att bestämma hur mycket flyget bidrar till växthuseffekten är 

att genomföra platsspecifika beräkningar av strålningsdrivningen med hänsyn till flygets påverkan på 

denna. I de beräkningar som presenteras här har inga sådana beräkningar gjorts, utan enbart påverkan 

på nettobildning av ozon i troposfären respektive stratosfären. Inverkan på växthuseffekten har gjorts 

genom mycket enkla beräkningar och antaganden som i sin tur bygger på information och andras 

sammanställningar från beräkningar, simuleringar och mätningar i tidigare studier (se bilaga 1). Denna 

studie ska därför betraktas som ett första steg för att identifiera hur ”svenskt” flyg inverkar på halten 

ozon vid olika höjd och en enkel uppskattning om hur detta kan påverka strålningsdrivningen.  

6.1. Ozonbildning från svenskt flyg 

De modelleringar som SMHI genomfört inom ramen för uppdraget ligger även till grund för 

beräkningarna i detta avsnitt. I figur 7 visas beräkningsresultat av hur utsläpp från flyg förändrar 

ozonhalten i troposfären för det område som ingår i beräkningarna. Resultaten visas för LTO samt 

flygningar på låg respektive hög höjd för rutter som sker i svenskt luftrum. De värden som presenteras 

är treårsmedelvärden och bidraget till ozon från utsläpp som sker vid LTO visas för en höjd på cirka 1 

km, bidragen från utsläpp på låg kryssningshöjd visas för ca 5 kilometers höjd och bidrag från höga 

kryssningsutsläpp visas på ca 10 kilometers höjd. I figuren illustreras det beräknade bidraget till den 

totala halten av ozon.  

LTO-utsläppen visar en geografisk fördelning av flygets bidrag till ozonhalten med ett klart maximum 

över Stockholm-Arlanda-regionen. Utsläpp från flyg på låg respektive hög cruise visar en mer enhetlig 

geografisk fördelning med en förskjutning österut. Denna förskjutning beror på att det råder 

övervägande västliga vindar. Totalt är bidraget till den totala ozonkoncentrationen liten i hela området, 

mindre än 1 promille. För de simuleringarna som gjorts för att bedöma NOx-utsläppens enskilda 

bidrag till ozonbildning fås en likartad geografisk fördelning, dock blir ozonhaltbidraget något lägre.  

Det är viktigt att notera att detta inte är det underlag som använts i föregående kapitel avseende 

hälsoeffekter av marknära ozon. I de beräkningarna, som utgick från SOMO35, räknas bara effekter av 

halter som överskrider ett visst tröskelvärde. Detta innebär att medan resultaten i detta kapitel varierar 

med höjd så var de föregående beräkningarna för ozon relativt lika för alla beräkningsfallen. 
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Figur 7. Förändrad ozonhalt till följd av utsläpp av flyg på olika höjd i svenskt luftrum. Källa: Leung 

et al. (2018). 
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De ozonhaltbidrag som visas i figur 7 är för en specifik höjd. Det totala bidraget fördelar sig över hela 

troposfären och för höghöjdsflyg påverkas även ozonhalten i delar av stratosfären. I tabell 18 och 19 

redovisas därför beräknad total ozonbildning inom hela simuleringsområdet för olika höjdintervall, 

dvs för 0–5 km, 5–10 km och för högre än 10 km höjd (upp till ca 19 km), för de fall som beaktas i 

simuleringarna. I tabell 18 visas de beräknande resultaten när hänsyn tagits till alla utsläpp och i tabell 

19 för bidraget när endast utsläpp av kväveoxider beaktas. Som kan förväntas, är bidraget störst inom 

det höjdintervall där utsläppen sker, dvs LTO ger störst bidrag i intervallet 0–5 km. Låghöjdsflyg ger 

störst bidrag i det lägsta intervallet (0–5 km) men även ett relativt stort bidrag till intervallet 5–10 km. 

För flygrutter på hög höjd är bidraget störst på höjder i intervallet> 10 km, men visst bidrag kan även 

ses vid andra höjder.  

Tabell 18. Bidrag (ton/år) till ozonbildning från flyg i svenskts luftrum från alla utsläpp. Källa: Leung 

m fl., (2018). 

Höjd-intervall Inrikes 

LTO 

Inrikes 

låg 

Inrikes 

Hög 

Int  

LTO 

Int  

låg 

Int  

hög 

Över 

låg 

Över  

hög 

>10 0,12 1,15 8,67 0,47 1,8 32,44 0,96 48,59 

5–10 0,32 10,00 1,45 0,19 18,37 4,05 7,96 5,98 

0–5 13,63 28,92 0,06 10,94 55,88 0,29 15,40 0,50 

Totalt 14,06 40,07 10,18 11,61 76,04 36,78 24,32 55,06 

Det beräknade totala bidraget till ozonhalten är 268 ton per år från flyg som startar och/eller landar 

inom samt flyger över Sverige. Om endast flyg som startar och/eller landar inom Sverige inberäknas är 

bidraget 189 ton ozon per år. För höghöjdsrutterna är bidraget beräknat på en höjd från 10 km upp till 

19 km, dvs delar utgörs av stratosfären där andra kemiska processer äger rum och strålnings-

drivningen, och dess koppling till den globala temperaturen, påverkas på ett annat sätt än i troposfären. 

Den totala mängden ozon i det aktuella beräkningsområdet uppgår det till 27ˑ106 ton ozon (gäller för 

hela intervallet 0–19 km). Detta inkluderar ozon som bildats från både naturliga och mänskliga 

utsläpp. Mer än hälften finns ovanför 10 km och kommer huvudsakligen från ozon i stratosfären. Det 

vill säga, flyg till, från eller över svenskt territorialområde bidrar endast med en mycket liten del av 

den totala ozonmängden. 

För alla simuleringarna som gjorts för att bedöma NOx-utsläppens enskilda bidrag till ozonbildning 

fås en likartad geografisk fördelning men bidraget är generellt något lägre än när hänsyn tas till alla 

flygets utsläpp (tabell 19). Resultaten är baserade på beräkningar med hänsyn tagen enbart till det 

bidrag som utsläppen av kväveoxider ger upphov till. Det beräknade totala bidraget till ozonhalten är 

263 ton per år från flyg som startar och/eller landar inom samt flyger över Sverige och för flyg som 

startar och/eller landar inom Sverige inberäknas är bidraget 185 ton ozon per år. 



 

38  VTI notat 15-2018 

Tabell 19. Bidrag till ozonbildning från flyg i svenskt luftrum från NOx utsläpp (ton per år). Källa: 

Leung m fl., (2018). 

Höjd-intervall Inrikes 

LTO 

Inrikes 

låg 

Inrikes 

Hög 

Int  

LTO 

Int  

låg 

Int  

Hög 

Över 

låg 

Över  

hög 

>10 0,15 0,53 8,49 0,20 1,94 31,29 0,59 48,40 

5–10 0,27 10,04 1,36 0,19 18,34 4,00 7,90 5,95 

0–5 12,49 28,95 0,07 10,27 55,66 0,40 15,33 0,43 

Totalt 12,91 39,51 9,92 10,65 76,94 35,69 23,82 54,78 

6.2. Beräkning av inverkan på växthuseffekten 

Beräkningar för att göra en grov bedömning av möjlig inverkan på växthuseffekten av ozon, angett 

som kg CO2eq, från flyg som startar och/eller landar inom respektive över Sverige har gjorts genom 

att anta att ett kg ozon är 987 gånger37 mer effektivt som växthusgas än ett kg koldioxid (se bilaga). 

Det totala bidraget till ozonbildning från emissioner från flyg i svenskt luftrum motsvarar då 264 384 

ton CO2eq. Detta innebär en ökning av flygets klimatpåverkan med ungefär 15 procent jämfört med 

om beräkningen bara skulle baseras på de beräknade totala utsläppen av CO2 i tabell 2.  

För att kunna beräkna kostnad per mängd bränsle har en beräkning av CO2eq per ton bränsle (enligt 

tabell 7 och 9) gjorts genom att anta att ozonbidraget per kg är 987 gånger mer effektivt än ett kg 

koldioxid. Beräkningarna är baserade på det ozonhaltbidrag som redovisas med hänsyn tagen till alla 

utsläpp i tabell 20. Resultatet presenteras i tabell 20. I tabellen anges också beräknad kostnad som 

detta ozonhalt-bidrag ger upphov till enligt värdet för CO2 inom Samkost 2. Det genomsnittliga 

bidraget uppgår enligt denna beräkning till 440 kg CO2eq /ton bränsle när hänsyn tas till alla utsläpp.  

Tabell 20. Beräknat bidrag till växthuseffekt, angett som kg CO2eq/ton bränsle, samt beräknad 

marginalkostnad (SEK per kg bränsle). 

Höjd-intervall 
Inrikes 

LTO 

Inrikes 

låg 

Inrikes 

Hög 

Int 

LTO 

Int 

låg 

Int 

hög 

Över 

låg 

Över 

hög 

>10 1,72 18,60 259,18 9,46 15,85 288,31 30,55 319,56 

5–10 4,58 161,72 43,35 3,83 161,80 35,99 253,31 39,33 

0–5 194,87 467,70 1,79 220,25 492,20 2,58 490,07 3,29 

Totalt 201,16 648,02 304,32 233,54 669,86 326,88 773,93 362,18 

Kostnad/ kg bränsle (SEK)38 0,229 0,739 0,347 0,266 0,764 0,373 0,882 0,413 

Det enskilt största bidraget fås från överflygningar på låg höjd, 774 kg/ton bränsle varav mer än 

hälften (490 kg/ton bränsle) är inom det lägsta höjdintervallet 0–5 km (tabell 20). Kostnaden per kg 

                                                      

37 Eftersom det är icke linjära förlopp, och ozon är mycket reaktivt och dess påverkan beror av var det släpps ut, 

talar man inte om GWP100 för ozon, vilket är det som denna beräknings skulle kunna sägas motsvara ur ett 

globalt genomsnittsperspektiv för troposfären. 

38 Baseras på totala utsläppet och med antaget värde på CO2 motsvarande 1,14 SEK/kg CO2 enligt Samkost 2. 
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bränsle, vid ett antaget skadekostnadsvärde på 1,14 SEK per kg CO2, beräknas för den bildning av 

ozon som sker vid överflygningar på låg höjd, uppgå till 88 öre per kg bränsle. 

Även för de flyg som startar och/eller landar inom Sverige är det lågkryssningen som bidrar mest 

(tabell 22). Den beräknade kostnaden per kg bränsle, uppgår till 74 respektive 76 öre per kg bränsle för 

det bidrag till bildning av ozon som sker vid nationellt respektive internationellt flyg på låg höjd. Det 

lägre bidraget som fås från höghöjdsflygningar beror på den nedbrytning som sker av ozon till följd av 

de utsläpp som sker i stratosfären. Detta innebär att bidraget på hög höjd är underskattat. Beräkningen 

baseras vidare på ett globalt långtids-värde för ozons påverkan på strålningsbalansen (förindustriell 

fram till 2012) är även detta en underskattning av påverkan på kort sikt såsom något tiotals år39.  

Vidare ingår i den beräkning som redovisas här endast påverkan på strålningsdrivningen från det ozon 

som bildas till följd av flygets utsläpp. Det ingår inte inverkan av utsläpp av koldioxid eller vattenånga 

från flyget. Det ingår inte heller bildning av kondensationsstrimmor eller annan påverkan från flyget 

som påverkar klimatet och strålningsdrivningen. Vidare ingår inte heller höghöjdseffekter vilket 

innebär att hänsyn inte tas till att ozon i den övre delen av troposfären har större inverkan på 

strålningsdrivningen än ozon i den lägre delen av troposfären (till exempel Aghedo et al., 2011). Det 

beror på att temperaturen avtar med höjden upp till tropopausen och gäller för alla växthusgaser men 

blir särskilt viktigt för de som inte är långlivade, och därmed inte väl blandade, såsom ozon (Aghedo 

et al., 2011). Det innebär att det är en betydligt lägre påverkan utöver koldioxid än den som använts i 

Österström (2016) där inverkan från flyget uppskattas uppgå till en faktor 2 gånger dess 

koldioxidutsläpp. Denna bedömning baseras på flygets inverkan i ett globalt perspektiv enligt Lee et al 

(2009). Flygets påverkan på växthuseffekten har vid senare studier emellertid visat sig variera kraftigt 

beroende på metereologiska faktorer, på vilken höjd i atmosfären, samt var utsläppen sker och vilka 

kemiska förutsättningar som råder där (Stevenson & Derwent, 2012, IPCC, 2013, Brasseur et al., 

2016).  

Å andra sidan är bidraget till strålningsdrivningen från ozon som beräknats här överskattat eftersom 

den reducerande inverkan på halten metan i atmosfären inte ingår. Metan är en viktig växthusgas och 

ozon bidrar till dess nedbrytning. Detta innebär att ozon som huvudsakligen orsakas av utsläpp av 

kväveoxider, vilket är fallet här, kan orsaka att det ökade bidrag till strålningsdrivningen som ökade 

ozonhalter bidrar med helt motverkas (IPCC, 2013, Brasseur et al., 2016). Detta gäller framförallt på 

lång sikt. På kort sikt, upp till ca 10 år, bedöms utsläpp av kväveoxider bidra till att växthuseffekten 

ökar emedan dess bidrag på längre sikt kan vara negativt (IPCC, 2013).  

Nettobidraget till strålningsdrivningen från svenskt flyg beror på flera icke linjära effekter kan bidra 

och eller motverka den pågående klimatförändringen. Nettobidraget till strålningsdrivningen från flyg 

i svenskt luftrum är därför viktig att kunna bedöma genom modellberäkningar med hänsyn till alla 

dessa faktorer. 

6.3. Sammanfattningsvis 

Den mängd ozon som bildas till följd av flyg som startar och/eller landar inom, eller till följd av 

överflygningar över, Sverige är liten i jämförelse med alla övriga källors bidrag till ozon inom det 

studerade området. I detta kapitel har en enkel beräkning gjorts för att visa på om det ozon som bildas, 

trots detta, kan ha inverkan på strålningsdrivningen genom att göra en ansats att beräkna vad detta kan 

motsvara i CO2eq. Denna omräkning har också gjorts för att kunna relatera till motsvarande 

skadekostnad per kg bränsle. Beräkningarna är gjorda med utgångspunkten att ozon är 987 gånger 

                                                      

39 Eftersom det är icke-linjära förlopp, och ozon är mycket reaktivt och dess påverkan beror av var det släpps ut, 

talar man inte om GWP100 för ozon, vilket är det som denna beräknings skulle kunna sägas motsvara ur ett 

globalt genomsnittsperspektiv. 
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mer effektiv växthusgas än koldioxid. Detta bedöms vara en underskattning för inverkan under en 

relativt kort period såsom de närmaste 20 åren. 

Det beräknade bidraget till växthuseffekten av ozon från flyget är omkring sex gånger mindre än de 

direkta utsläppen av koldioxid från de flygningar som görs inom, och över, svenskt luftrum. Den 

kortvariga effekten av ozon är betydligt större än den långvariga35 som använts här. Detta tyder på att 

en underskattning av dess inverkan på växthuseffekten, Även bidraget på hög höjd är underskattat. 

Detta motverkas emellertid av att beräkningarna inte innefattar hur den ökade ozonhalten bidrar till 

ökad nedbrytning av metan och hur detta påverkar strålningsdrivningen. I beräkningarna ingår inte 

heller andra effekter som bidrar till respektive motverkar flygets bidrag till växthuseffekten. och dess 

påverkan på växthuseffekten. De beräkningar som presenteras här avseende hur flyg i och över svenskt 

luftrum bidrar till växthuseffekten är mycket osäkert och kan vara såväl över- som kraftigt under-

skattat och beror dessutom av vilka tidsaspekter som beaktas. Ozon är en kraftfull växthusgas, men 

den är reaktiv och har en kort livslängd samt påverkar strålningsdrivningen på olika sätt såväl direkt 

som indirekt och med olika effekt på olika höjd i atmosfären. Till följd av de komplexa samband som 

gäller, och för att kunna ta hänsyn till såväl korttids (upp till tjugo år) som långtidseffekter krävs mer 

utvecklade beräkningar. Detta krävs för att kunna bedöma bildning och nedbrytning av ozon på olika 

höjd med hänsyn till långtidseffekter, men framförallt för att kunna beräkna hur detta påverkar den 

kemiska sammansättningen och strålningsdrivningen för att kunna göra en riktig jämförelse och skade-

beräkning. Vid dessa beräkningar bör även annan inverkan från flyget på strålningsdrivningen ingå. 
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7. Slutsatser om externa kostnader för flyg i svenskt luftrum 

Detta är den andra svenska studien som undersökt hur marginalkostnadsberäkningar kan genomföras 

för utsläpp från flyg i svenskt luftrum. Med marginalkostnader avses här kostnader per ton bränsle eller 

kostnader per ton utsläpp vilket är information som kan kombineras med beräkningar av utsläpp för att 

beräkna externa kostnader för ett visst transportarbete.  

Den första studien om flyg i svenskt luftrum genomfördes för 14 år sedan med liknande resultat för 

marginalkostnader för hälsoeffekter som de vi redovisar i denna studie. Detta är inte oväntat eftersom 

resultaten i bägge studierna är framtagna med samma metodik, vilken också tillämpas internationellt 

och som underlag för exempelvis EU:s luftvårdspolitik. Liksom i den föregående studien så har SMHI 

tagit fram beräkningsunderlagen. Det finns dock vissa skillnader så som att beräkningarna baseras på 

effekterna av förändringar både till följd av minskade användning av bränsle, inte enbart NOx, och 

därmed alla föroreningar. Det är också den första studien i Sverige som i större detalj undersökt hur 

marginalkostnader skiljer sig åt beroende på den höjd där utsläppen sker. Dessa underlag har också 

möjliggjort att vi kunnat genomföra helt nya beräkningar för klimatpåverkan av ozon som bildas på 

olika höjd. 

De resultat som VTI presenterat i tidigare studier inom ramen för Samkost-uppdragen om 

transporternas påverkan på luftkvalitet pekar på att problemen som orsakas av utsläpp till luft inte 

längre är så stora. Sveriges utsläpp har minskat över tid och de har idag i stora delar av landet en liten 

påverkan på naturen och människors hälsa. Den påverkan som trots allt sker beror i huvudsak på källor 

utanför Sveriges gränser. Resultaten i denna studie visar att det svenska flygets bidrag till påverkan är 

relativt sett liten jämfört med internationella källor men ökar i förhållande till de inhemska eftersom 

utsläppen från dessa minskar.  

De marginalkostnader vi har beräknat i denna studie är baserade på hur flygets utsläpp bidrar till ökade 

halter av avgaspartiklar (PMavgas), sekundära partiklar (SIA), marknära ozon och de hälsoeffekter 

dessa föroreningar ger upphov till i Sverige och övriga delar av Europa. Vi har även gjort separata 

beräkningar av NOx utsläppens och avgaspartiklarnas (PMavgas) marginalkostnad. Därutöver har vi 

undersökt betydelsen av den geografiska avgränsningen av ett beräkningsområde. De viktigaste 

resultaten kan sammanfattas på följande sätt: 

• Kostnaderna för hälsopåverkande utsläpp avtar med flyghöjd vilket beror på att utsläpp på 

högre höjd sprids över större områden och befolkningsexponeringen per enhet utsläpp därför 

blir mindre. 

• Kostnaderna är generellt sett lägre än de som beräknats i internationella studier som legat till 

grund för beräkningar både av Österström (2016) i Samkost 2 och av Trafikanalys (2016). 

Aktuella beräkningar i Sverige bedöms därför överskatta den externa kostnaden för flygets 

hälsopåverkan. 

• Kostnader för avgaspartiklar under LTO cykeln är betydligt högre än kostnader för utsläpp av 

NOx, men trots det är det NOx som för närvarande är avgiftsbelagd. 

• Analysen av betydelsen av beräkningsområde visar att en stor del av hälsoeffekterna som 

orsakas av sekundära partiklar och marknära ozon sker på långt avstånd från Sverige. Liksom 

att utsläpp som sker i andra länder har störst påverkan på halter i Sverige, förutom på vissa 

lokala platser i städer, så påverkar svenska utsläpp luftkvaliteteten i andra länder. 

• Att internationella studier visat att även utsläpp på hög höjd leder till hälsoeffekter men att 

dessa inte varit möjliga att kvantifiera i denna studie på grund av vald geografisk avgränsning. 

När det gäller ozonets klimatpåverkan är detta den första beräkningen i sitt slag i Sverige och den är 

därför väldigt osäker, inte minst på grund av oklarheter om vilket effektsamband som ska användas för 

att bedöma ozonets klimatpåverkan. Det är komplexa icke linjära samband. Till exempel kan den 
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klimatpåverkande effekten variera beroende på de kemiska förutsättningar, höjd i atmosfären och hur 

lång tidsperiod som beaktas. Det vill säga effekten varierar bland annat med höjden och är inte 

konstant vilket är det som antagits i dessa beräkningar. I beräkningarna antas att ett kg ozon är 987 

gånger mer effektivt som växthusgas än ett kg koldioxid, vilket innebär att kostnaderna för utsläppens 

bidrag till ozon hamnar i samma nivå som kostnaden för hälsoeffekter. Detta är stor skillnad jämfört 

med tidigare beräkningar där ozon antagits utgöra en mindre del av den totala marginalkostnaden.  

Avslutningsvis kan vi konstatera att denna studie inte hade varit möjlig att genomföra utan bidraget 

från SMHI. Det underlag som SMHI tagit fram i detta och tidigare projekt är en bra utgångspunkt för 

ett fördjupat arbete för att även undersöka kostnaden för de effekter som vi inom ramen för Samkost-

uppdraget kunnat konstatera inte är möjliga att beräkna idag. Det handlar om kostnader för påverkan 

på eko-system, om klimatpåverkan av ozon, om sjöfartens och flygets bidrag till övergödning i 

Östersjön samt om hälsoeffekter och annan påverkan av utsläpp på hög höjd. Utöver modelleringar 

behövs även riktade insatser för att fastställa lämpliga effektsamband och monetära värderingar. 



 

VTI notat 15-2018  43 

Referenser 

Aghedo, A.M, Bowman,K. W., Worden, H. M. Kulawik, S. S., Shindell, D. T., Lamarque, J. F. , 

Faluvegi, G. , Parrington, M. , Jones, D. B. A, Rast, S. (2011) The vertical distribution of ozone 

instantaneous radiative forcing from satellite and chemistry climate models, JOURNAL OF 

GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 116, D01305, doi:10.1029/2010JD014243 

Ahlberg, J. (2014) Luftfartens samhällsekonomiska marginalkostnader; delstudie inom Samkost. VTI 

rapport 833 

Alpfjord, H. och Andersson, C. (2017) Nationell miljöövervakning med MATCH Sverigesystemet – 

utvärdering och resultat för åren 2013 – 2015. SMHI rapport 2017/15. 

http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-

sverige/miljoovervakning/Luft/slutrapport-2013-15-mo.pdf 

Anenberg, S.C., Horowitz, L.W., Tong, D.Q. och West, J. (2010) An estimate of the global burden of 

antroprogenic ozone and fine particulate matter on premature human mortality using atmospheric 

modeling. Environmental Health Perspectives, Vol. 118, No. 9 

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/pdf/CBA_of_S.pdf 

Barrett, S. R. H., Britter, R. E. & Waitz, I. A. (2010). Global Mortality Attributable to Aircraft Cruise 

Emissions. Environmental Science & Technology, 44(19), pp 7736–7742. 

Berntsen, T, Fuglestvedt, J (2008), Global temperature responses to current emissions from the 

transport sectors, PNAS, 105 (49), 19154–19159 

Bickel, P., Schmid, S. och Friedrich, R. (2002) Estimation of Environmental Cost of the Traffic Sector 

in Sweden. Draft 1.3. IER, University of Stuttgart. 

Bickel, P. och Friedrich, R. (2005) ExternE Externalities of Energy Methodology 2005 Update, 

European Commission DG for Research Sustainable Energy Systems. 

Brasseur, G. P., Gupta, M., Anderson, B. E., Balasubramanian, S., Barett, S., Duda, D., Fleming, G., 

Forster P. M., Fugelstvedtt, J.., Gettelman, Halthore, R N, Jacob, S D., Jacobson, M. Z., Khodayari A., 

Liou  K-N, Lund, M. T., Miake-Lye, R. C., Minnis, P., Olsen S., Penner, J. E., Prinn, R., Schumann, 

U., Sekirk, H. B., Sokolov A., Unger, N, Wolfe, P., Wong, H-W., Wuebbles, D. W., Yi, B., Yang, P, 

Zhou, C. (2016) Impact ofaviation on climate, FAA’s Aviation Clmiate Change Reserach Initiative 

(ACCRI9 Phase II., Amercian Meteolroigical Society, BAMS, pp 561-583, DOI:10.1175/BAMS-D-

13_00089.1 

CAFE Working Group on Particulate Matter (2004) Second Position Paper on Particulate Matter. 

http://ec.europa.eu/environment/archives/cafe/pdf/ working_groups/2nd_position_paper_pm.pdf 

CCE (2014) Modelling and Mapping the impact of atmospheric deposition on plant species diversity 

in Europe. CCE Status Report 2015. RIVM Report 2014-075. The Coordination Centre for Effects 

(CCE: www.wge-cce.org) 

Deschénes, O., Greenstone, M., Shapiro, J.S. (2017) Defensive investments and the demand for air 

quality: Evidence from the NOx Budget Program. American Economic Review, 107(10). 

IIASA (2012) EC4MACS Modelling Methodology. The GAINS Integrated Assessment Model. 

Editor: Markus Amann (IIASA) 

http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/miljoovervakning/
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/miljoovervakning/
http://ec.europa.eu/environment/air/transport/pdf/CBA_of_S.pdf
http://ec.europa.eu/environment/archives/cafe/pdf/%20working_groups/2nd_position_paper_pm.pdf
http://www.wge-cce.org/


 

44  VTI notat 15-2018 

EEA (2016) EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016. ISSN 1977-8449. 

EEA (2017) Emissions of the main air pollutants in Europe. https://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/indicators/main-anthropogenic-air-pollutant-emissions/assessment-5 

EMEP (2014) Transboundary Acidification, Eutrophication and ground-Level Ozone in Europe in 

2012. EMEP Status Report 1/2014 

Finlayson -Pitts, B, Pitts, J N (2000) Chemistry of the Upper and Lower Atmosphere, Theory, 

Experiments, and Applications, Pages 762–843 

Fridell, E., Haeger-Eugensson, M., Moldanova, J., Tang, L., Sjöberg, K. och Forsberg, B. (2010) A 

comparison of emissions from ethanol and petrol fueled cars. Health risk assessment for Västra 

Götaland. Report B1962. IVL 

Fridell, E., Haeger-Eugensson, M., Moldanova, J., Forsberg, B. and Sjöberg, K. (2014) A modelling 

study of the impact on air quality and health due to the emissions from E85 and petrol fueled cars in 

Sweden. Atmospheric Environment, Vol. 82. 

Friedrich, R. and Bickel, P. (2001): Environmental External Costs of Transport. Springer-Verlag, 

Berlin Heidelberg, Germany. 

Fuglestvedt J, Berntsen T, Myhre G, Rypdal K, Skeie RB (2008) Climate forcing from the transport 

sectors. Proc Natl Acad Sci USA 105:454–458.  

Gohar, L K, Shine, K P (2007) Equivalent CO2 and its use in understanding the climate effects of 

increased greenhouse gas concentrations Weather, 62 (11), 103 

https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/wea. 

Grewe, V, Stenke, A (2008) AirClim: an efficient tool for climate evaluation of aircraft technology 

Atmos. Chem. Phys., 8, 4621–4639 

Héroux M_E., Ross Anderson H., Atkinson R., Brunekreef B., Cohen A., Forastiere F., Hurley F., 

Katsouyanni K., Krewski D., Krzyzanowski M., Künzli N., Querol X., Ostro B and Walton H. (2015) 

Qantifying the health impacts of ambient air pollutants: recommendations of a WHO/Europe project. 

International Journal of Public Health 60, Issue 5, pp. 619-627 

Holland M. (2014a) Implementation of the HRAPIE Recommendations for European Air Pollution 

CBA work. Final version. January 2014. EMRC. 

http://ec.europa.eu/environment/archives/air/pdf/CBA%20HRAPIE%20implement.pdf 

Holland, M. (2014b). Cost-Benefit Analysis of Final Policy Scenarios for the EU Clean Air Package - 

version 2. 

Horrowitz, L W (2006) Past, present, and future concentrations of tropospheric ozone and aerosols: 

Methodology, ozone evaluation, and sensitivity to aerosol wet removal, J. Geophys. Res. 111, 

D22211, doic101.1029/2005JD006937 

https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/wea.
http://ec.europa.eu/environment/archives/air/pdf/CBA%20HRAPIE%20implement.pdf


 

VTI notat 15-2018  45 

Iglesias-Suarez, F. Kinnison, D E, Rap, Maycock, A C, Wild, O, Young, P (2018) 

Keydriversofozonechangeanditsradiativeforcing overthe21stcentury, Atmos. Chem. Phys., 18, 6121–

6139 

IPCC (1999) Aviation and the Global Atmosphere, Summary for Policymakers, Summary for 

Policymakers, https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/av-en.pdf 

IPCC (2001) The Scientific Basis, edited by J. T. Houghton et al., Cambridge Univ. Press, New York. 

IPCC (2013) The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment 

Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, 

United Kingdom and New York, NY, USA. 

IVL (2013) Nationell Miljöövervakning – Luft. Data t.o.m. 2011. Rapport B2109. IVL Svenska 

Miljöinstitutet AB 

IVL (2014) Ett förenklat koncept för inverkan av ozon på växtligheten i Sverige baserat på ozonflux. 

Förslag på indikator inom Miljömålet Friskt Luft. Rapport C 57. IVL Svenska Miljöinstitutet AB 

Johansson, M. (2018) Luftfartens klimatpåverkande utsläpp – differentierade marginalkostnader. VTI 

rapport 972. 

Jones M.L.M., Provins A., Harper-Simmonds L., Mills G., Hayes F., Emmett B.A., Hall J., Sheppard 

L.J., Smith R., Sutton M., Hicks K., Ashmore M. and Haines-Young R. (2012) Using the Esosystems 

Services Approach to Value Air Quality. Full technical report to Defra, project NE0117 

Kamb, A., Larsson, J., Nässén, J. och Åkerman, J. (2016) Klimatpåverkan från svenska befolkningens 

internationella flygresor. Metodutveckling och resultat för 1990 – 2014. FRT rapport nr 2016 :02. 

Chalmers Tekniska Högskola 

Korzhenevych, A., Dehnen, N., Bröcker, J., Holtkamp, M., Meier, H., Gibson, G., & Cox, V. (2014). 

Update of the Handbook on External Costs of Transport, Final Report. Report for the European 

Commission, Directorate-General Mobility and Transport. 

Langner, J., Bergström, R., Nerhagen, L. och Forsberg, B. (2005) Best estimate non-LTO 

contributions. Final report of the project : Economic valuation of environmental effects of Nox-

emissions from air traffic at different altitude. SMHI Dnr. 2004/2071/1934 

Lee, D.S., Fahey, D.W, Foster,P.M., Newton, PJ, Wit, R .C.N, Lim, L.L, Owen, B., Sausen, R., (2009) 

Aviation and global climate change in the 21st century. Atmospheric Environment 43 

Leung, W., Windmark, F., Brodl, L and Langner, J. (2018) A basis to estimate marginal cost of air 

traffic in Sweden. Modelling of ozone, primary and secondary particles and deposition of sulfur and 

nitrogen. Meteorology No. 162. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 

Mellin A. and Nerhagen L. (2010) Health effects of transport emissions – A review of the state of the 

art of methods and data used for external cost calculations. SWOPEC working paper 2010:7  

Miljöportalen (2010) Växthuseffekten, http://www.miljoportalen.se/luft/vaexthusgaser/vaexthuseffekt-

och-vaexthusgaser-vad-aer-det-egentligen, Sidan besöktes senast 180514 

Mårtensson, T. och Hasselrot, A. (2013) Calculation of exhaust emissions from air traffic. FOI R 

3677. 

http://www.miljoportalen.se/luft/vaexthusgaser/vaexthuseffekt-och-vaexthusgaser-vad-aer-det-egentligen
http://www.miljoportalen.se/luft/vaexthusgaser/vaexthuseffekt-och-vaexthusgaser-vad-aer-det-egentligen


 

46  VTI notat 15-2018 

Naturvårdsverket (2017) Luft och miljö 2017. Barns hälsa. Om luftmiljö och svensk luftövervakning. 

ISBN 978-91-620-1303-5 

Naturvårdsverket (2017a) https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-

luft/Ozonskiktet/ sidan besöktes senast den 14 /5 2018 

Naturvårdsverket (2017b) https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-

O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-fran-exporterande-foretag/Koldioxidekvivalenter/ 

besöktes 180514 

Nerhagen, L. (2016) Externa kostnader för luftföroreningar. Kunskapsläget avseende påverkan på 

ekosystemet i Sverige, betydelsen av var utsläppen sker samt kostnader för utsläpp från svensk sjöfart. 

VTI-notat 24 

Nerhagen, L, B. Forsberg, C. Johansson and B. Lövenheim (2005) Luftföroreningarnas externa 

kostnader – Förslag på beräkningsmetoder för trafiken utifrån granskning av ExternE-beräkningar för 

Stockholm och Sverige, VTI rapport 517. Statens väg- och transportforskningsinstitut 

Nerhagen L., Bergström R., Forsberg B, Johansson, C and Eneroth K. (2009) The mortality cost of 

particulate matter due to emissions in the Stockholm area – an investigation into harmfulness, sources 

and the geographical dimension of their impact. VTI rapport 635A. Statens väg- och 

transportforskningsinstitut 

Nerhagen L., Bellander T. och Forsberg B. (2013) The impact of air pollution on children’s health – 

quantification and valuation. Naturvårdsverket rapport 6585 

Nerhagen L., Björketun U., Genell A., Swärdh J-E. och Yahya M-R. (2015) Externa kostnader för 

luftföroreningar och buller från trafiken på det statliga vägnätet. Kunskapsläget och tillgången på 

beräkningsunderlag i Sverige samt några beräkningsexempel. VTI notat 4. Statens väg- och 

transportforskningsinstitut 

Nerhagen, L. och Haraldsson, M. (2018) … Kommande VTI-rapport. 

Otterström, T., Hämekoski, K. och Anton, P. (2003) Estimation of environmental cost of aircraft LTO 

emissions. Final report, Electrowatt-Ekono Oy. 

Orru H., Andersson C., Ebi K.L., Langner J., Åström C and Forsberg B. (2013) Impact of climate 

change on ozone-related mortality and morbidity in Europe. European Respiratory Journal 41, pp. 

285-294 

Rummukainen, M, (2005) Växthuseffekten, Klimatforskning - Rossby Centre, SMHI 

SCB (2018a) Utsläpp av växthusgaser från utrikes transporter efter växthusgas och verksamhet. År 

1990 – 2016. Statistikdatabasen. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0107/MI0107UtrikesTransp/?rxi

d=552edfce-3b8d-4e0f-9ca6-f5fd52079229 

SCB (2018b) Utsläpp av luftföroreningar från utrikes transporter efter verksamheter. År 1990 -2016. 

Statistikdatabasen. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0108/MI0108UtrikesTransp/?rxi

d=a8fa62bf-7281-4b21-b1c1-4f0419466556 

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Ozonskiktet/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Ozonskiktet/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-fran-exporterande-foretag/Koldioxidekvivalenter/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-fran-exporterande-foretag/Koldioxidekvivalenter/
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0107/MI0107UtrikesTransp/?rxid=552edfce-3b8d-4e0f-9ca6-f5fd52079229
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0107/MI0107UtrikesTransp/?rxid=552edfce-3b8d-4e0f-9ca6-f5fd52079229


 

VTI notat 15-2018  47 

SMED (2014) Utsläppsbegränsningars effekt på försurande deposition i Sverige – fokus på 1990 – 

2010. En kontrafaktiskt styrmedelsanalys. Rapport Nr. 150. Svenska MiljöEmissionsData på uppdrag 

av Naturvårdsverket. 

SMHI (2018) Atmosfärens olika lager, 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/atmosfarens-olika-lager-1.5838, Sidan besöktes 

senast 180514 

SMHI (2018a) https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/ordlista-

1.79548, sidan besöktes 180515 

Stevenson, D., and R. Derwent (2009) Does the location of aircraft nitrogen oxide emissions affect 

their climate impact? Geophys. Res. Lett., 36, L17810 

SOU 2016:83 Flygplatser och avgifter i Sverige 

TGPM (1997) Ambient Air Pollution by Particulate Matter Position Paper. Technical Working Group 

on Particles http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/pp_pm.pdf 

Trafikanalys (2016) Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader – bilagor. PM 2016:2 

US EPA (2011) The Benefits and Costs of the Clean Air Act from 1990 to 2020. Final report – Rev. 

A. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Air and Radiation. 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-07/documents/fullreport_rev_a.pdf 

Windmark, F., Jakobsson, M., Segersson, D. och Andersson, C. (2016) Underlag till uppskattning av 

marginalkostnader för svensk sjöfart. Modellering av ozon, sekundära partiklar och deposition av 

svavel och kväve. Rapport nr 2016/30. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

Viscusi, W.K. and Gayer, T (2005) Quantifying and Valuing Environmental Health Risks. Eds. Mäler 

K-G. and Vincent J.R. Handbook of Environmental Economics. Volume 2. Valuing Environmental 

Changes 

WHO (2013) Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE project. Recommendations for 

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

dioxide. WHO regional office for Europe. 

World Bank (2016) The Cost of Air Pollution. Strengthening the Economic Case for Action. The 

World Bank Group and Institute for Health Metrcis and Evaluation (IHME). Washington DC. USA 

Yim, S.H.L., Lee, G.L., Lee, I.H., Allroggen, F., Ashok, A., Caiazzo, F., Eastham, S.E., Malina, R. 

och Barrett, S.R.H. (2015) Global, regional and local health impacts of civil aviation emissions. 

Environmental Research Letters. 10 

Österström, J. (2016) Luftfartens marginalkostnader. En delrapport inom Samkost 2. VTI rapport 907.

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/atmosfarens-olika-lager-1.5838
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/ordlista-1.79548
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/ordlista-1.79548
http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/pp_pm.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-07/documents/fullreport_rev_a.pdf


 

48  VTI notat 15-2018 



 

VTI notat 15-2018  49 

Bilaga 1 

Bakgrundsbeskrivning – växthuseffekten och ozonets påverkan på denna 

Av Yvonne Andersson-Sköld 

Bidrag till växthuseffekten 

Jordens yt-medeltemperatur idag är ca 14 °C. Detta är ca 30 grader varmare än om den så 

kallat naturliga växthuseffekten inte förekom (Rummukainen, 2005). Den naturliga 

växthuseffekten är en förutsättning för att flertalet växter, djur och människor kan överleva 

på jorden (IPCC, 2001, Klimatportalen, 2010). Den naturliga växthuseffekten beror bland 

annat på att vatten, koldioxid och andra växthusgaser effektivt absorberar infraröd utgående 

solstrålning (IPCC, 2001). Generellt gäller att en knapp tredjedel av inkommande 

solstrålning reflekteras bort utan att påverka jordens klimat, en femtedel absorberas av moln 

och gaser i atmosfären och resten absorberas vid jordytan (Rummukainen, 2005).  

För att behålla ett stabilt klimat måste lika mycket energi försvinna som absorberas. För att 

upprätthålla denna globala strålningsbalans leder en störning till en klimatförändring som 

återskapar balansen (Rummukainen, 2005). När man pratar om växthuseffekten menas 

denna förstärkta växthuseffekt som beror av mänsklig påverkan (IPCC, 2001; 

Rummukainen, 2005; Miljöportalen, 2010). 

Det finns flera faktorer som bidrar till den förstärka växthuseffekten såsom mänskligt 

orsakade utsläpp av växthusgaser, mänsklig påverkan på molnbildning och partiklar, och 

markförändringar som påverkar strålningsbalansen (IPCC, 2013).  

Ozon en viktig gas för jordens strålningsbalans 

Koldioxid är den mest betydande drivkraften för den förstärkta växthuseffekten (IPCC, 

2013). Därefter följer metan. Trots att ozon är kortlivad, med en uppehållstid på några 

veckor till någon månad, är det idag den tredje viktigaste enskilda växthusgasen (IPCC, 

2013; Iglesias-Suarez et al., 2018). Förhöjda ozonhalter ses regionalt över Nordamerika och 

Europa och sedan 1990-talet även i bakgrundsluft i Asien vilket orsakar regionala 

klimateffekter i dessa områden (Miljöportalen, 2010; IPCC, 2013). Ozon bildas av 

kväveoxider, kolmonoxid, metan och andra kolväten under inverkan av solljus.  

I en studie av Berntsen och Fuglestvedt (2008) fann man att hur de olika transportslagen 

inom transportsektorn bidrar till växthuseffekten ändras med tiden. Studien byggde på 

simuleringar av hur ett kontinuerligt utsläpp, motsvarande utsläppen år 2000, påverkar 

växthuseffekten över tid fram till år 2100 (Berntsen & Fuglestvedt, 2008). Man fann bland 

annat att inledningsvis har flyget en mycket stor påverkan genom molnbildning och ozon 

samt utsläpp av koldioxid. Uppvärmningen är snabb och under de första knappt tio åren är 

den lika stor som vägtrafikens bidrag. Eftersom ozon, även när det bildas på hög höjd, har 

en kort livslängd kommer flygets temperaturpåverkan därefter att kvarstå men inte fortsätta 

öka nämnvärt till skillnad från vägtrafikens temperaturbidrag som fortsätter att öka. Vid 

slutet av århundradet är vägtrafikens bidrag till uppvärmningen fyra gånger större än från 

flyget (Berntsen & Fuglestvedt, 2008). Detta gäller under förutsättning att utsläppen är 

desamma som år 2000 seklet ut.  
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Ozonskiktet 

Ovanför troposfären finns stratosfären som sträcker sig upp till cirka 50 km ovanför jordytan. 

Tropopausen utgör den gräns som skiljer troposfären från stratosfären.  Tropopausen ligger i 

polartrakterna vanligen på under 10 km medan den i tropikerna kan ligga över 15 km (Leung m 

fl, 2018).  De olika skikten baseras på en indelning efter temperaturens variation (röd linje) med 

höjden (km, vertikal axel). De två lagren skiljer sig distinkt från varandra såväl kemiskt som 

dynamiskt (Iglesias-Suarez et al., 2018). Ozon som både interagerar med UV och 

värmestrålning spelar den roll för strålningsbalansen i båda lagren men på olika sätt. I 

stratosfären finns 90 procent av ozonet. Det har här avgörande betydelse eftersom ozon 

absorberar ultraviolett ljus, UV-B-strålning, och därmed skyddar det ozon som finns i 

stratosfären jordens biosfär (växtlighet, djur och människor) från att ta skada (IPCC, 2013; 

Naturvårdsverket, 2017a; Iglesias-Suarez et al., 2018).  

Utsläpp från flyget i stratosfären bidrar till en nedbrytning av det ozon som finns i stratosfären, 

på lägre höjd, som beaktas här, leder utsläppen även här framförallt till bildning av ozon (IPCC, 

1999; IPCC, 2013; Naturvårdsverket, 2017a). Även utsläpp av klorerade och fluorerade ämnen 

bidrar till nedbrytning av ozon i stratosfären och därmed till en minskad växthuseffekt från ozon 

Nedbrytning av ozon i stratosfären har emellertid en liten påverkan på växthuseffekten eftersom 

UV-B endast utgör en mycket liten del av den inkommande energin från solen (IPCC, 2013; 

Naturvårdsverket, 2017a). Nedbrytning av ozon i stratosfären har, som sagts ovan, däremot 

andra direkt negativa effekter på biosfären, men det finns också en koppling mellan 

växthuseffekten och avkylning av stratosfären vilket i sin tur leder till att ozonet i stratosfären 

kan minska (IPCC, 2013; Naturvårdsverket, 2017). 

Inverkan av ozon på växthuseffekten  

Inverkan av ozon på växthuseffekten varierar mellan olika platser och höjd i atmosfären och 

det finns ett icke linjärt samband mellan andra gaser och faktorer som påverkar (IPCC, 

2001, 2013; Iglesias-Suarez et al., 2018). För att beräkna hur koldioxid, ozon och andra 

gaser bidrar till växthuseffekten krävs att man tar hänsyn till hur effektivt de olika ämnena 

på molekylnivå påverkar strålningsbalansen. Strålningsdrivningen, som förkortas RF från 

engelskans radiative forcing, är skillnaden mellan hur mycket energi den solstrålning som 

träffar jorden innehåller och hur mycket energi som jorden strålar ut i rymden igen. Denna 

energi mäts i enheten watt per kvadratmeter, W/m² (SMHI, 2018a). Den totala 

strålningsdrivningen bestäms av både positiv och negativ drivning. Positiv 

strålningsdrivning innebär att jordytan värms, medan negativ strålningsdrivning innebär att 

den kyls ner. 

Hur mycket växthuseffekt en viss gas bidrar med i förhållande till koldioxid brukar anges i 

koldioxidekvivalenter (CO2eq). Detta görs detta genom att multiplicera alla gaser med en så 

kallad uppvärmningspotential, som förkortas GWP från engelskans Global Warming 

potential, (Naturvårdsverket, 2017b). GWP är olika för respektive gas och ger totala 

bidraget till den globala uppvärmningen för den aktuella gasen. Räknat per utsläppt ton 

bidrar exempelvis metan ca 25 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett 

metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför ca 25 ton koldioxidekvivalenter (Naturvårdsverket, 

2017b). 

Eftersom reaktiviteten och livslängden mellan olika växthusgaser varierar, måste hänsyn 

även tas till hur länge de uppehåller sig i atmosfären. Exakt hur detta ska göras för 

kortlivade gaser som ozon beror av ett flertal faktorer såsom var och på vilken höjd 

utsläppen sker, livslängden hos de gaser som beaktas, hur den aktuella gasen påverkar och 

påverkas av andra ämnen i atmosfären och hur lång tid man vill beräkna effekten för. Ozon 
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är en reaktiv gas och påverkar därmed halterna av andra växthusgaser, som metan, i 

atmosfären och har därmed såväl direkt som indirekt påverkan på strålningsbalansen 

(Finlayson-Pitts & Pitts, 2000; IPCC, 2001, 2013; Horrowitz, 2006; Iglesias-Suarez et al., 

2018).  

Det finns stora osäkerheter avseende hur beräkna enskilda reaktiva och kortlivade 

växthusgasers bidrag till strålningsdrivningen (Finlayson-Pitts & Pitts, 2000; IPCC, 2001, 

2013; Horowitz, 2006). Ett sätt att hantera de komplexa sambanden är att för en avgränsad 

beräkningsperiod, motsvarande till exempel upp till 30 år, anta att livslängden för koldioxid 

kan approximeras som oändlig och att ozonhalten är konstant under denna period, dvs den 

förekommer i ett steady state, och därmed kan man också anta att ozonets påverkan på 

andra växthusgaser är konstant under samma period (t.ex. Grewe & Stenke, 2008).  

Ett annat sätt är att genom en kombination av mätningar av haltförändringar av ämnen i 

troposfären och stratosfären, mätningar av strålningsdrivning och med hjälp av 

modellberäkningar beräkna hur stor andel olika växthusgaser bidrar till den uppmätta 

strålningsdrivningen samt temperaturförändring som vi sett fram till idag i förhållande till 

förindustriell tid men även för att kunna beräkna påverkan de senaste samt framtida tiotals 

åren. Från sådana studier framgår att den förindustriella halten av koldioxid var 278 ppm 

och den förindustriella halten av ozon i troposfären var mellan 10 – 20 ppbv (Finlayson-

Pitts & Pitts, 2000). Genom ett antropogent bidrag på 113 Tg ozon till troposfären under 

perioden 1860–1990 är dagens halt mellan 30–50 ppbv (Finlayson-Pitts & Pitts, 2000; 

Horowitz, 2006). I senaste sammanställningen som gjordes av IPCC (2013) bedömdes 

koldioxidhalten fram till år 2011, ha ökat till 391 ppm, dvs 113 ppmv högre än den 

förindustriella halten som var 278 ppmv, och bidraget till strålningsdrivningen uppgick till 

1,68 Wm-2 (IPCC, 2013; Hansen, 2005; Gohar & Shine, 2007). Halten av ozon bedöms 

under samma period ha ökat med ca 25 ppbv40  och bidraget till strålningsdrivningen anges 

vara 0,4 Wm-2 (Finlayson-Pitts & Pitts, 2001;, IPCC, 2001; 2013, Hansen, 2005; Gohar & 

Shine, 2007). Ett kilo ozon motsvarar under dessa förhållanden knappt 1000 (987) gånger 

mer bidrag till strålningsdrivningen än ett kilo koldioxid. Detta är lägre än direkt 

korttidspåverkan som kan vara hela 2000 gånger mer effektiv än koldioxid. Detta baseras på 

den strålningsdrivning som fås av de gaser som finns i atmosfären och tar inte hänsyn till att 

stora delar av den koldioxid som släpps ut tas upp av havet (där den förorsakar andra 

negativa effekter till följd av bland annat dess försurande egenskaper). Om man räknar 

strålningsdrivning per utsläppt enhet koldioxid blir det relativa bidraget per enhet större från 

ozon än vad som används i denna rapport. Det är som nämnts, dock ett komplicerat 

samband eftersom ozon påverkar andra växthusgaser och eftersom ozon har en betydligt 

kortare livslängd än koldioxid och dess påverkan under lång tid är därför begränsad 

(Finlayson-Pitts & Pitts, 2000; Petersson, 2008; IPCC, 2001, 2013). 

  

                                                      

40 Halten varierar mellan olika regioner, bland annat anges att halten ökat över vissa delar av världen och 

det finns tendenser till minskning över andra regioner. Dock råder stora osäkerheter. 
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Bilaga 2 

Beräkningar relaterat till bränsle (kg) 

Tabell A1. Beräkningar marginalkostnader marknära ozon och PMavgas. 

  

Bränsle (kg) Totalexponering  

(µg/m3.#) 

Baseline Effektsamband 

(RR per 1 

µg/m3) 

Monetärt 

värde 

(SEK) 

Ohälsokostnad 

(SEK/kg 

bränsle) 

Marknära 

ozon 

 
            

Inrikes - 

LTO 

 
69000000 56100000 0,001 0,0003 1095000 0,0007 

Inrikes - 

låg 

 
61000000 52600000 0,001 0,0003 1095000 0,0008 

Int - LTO  49000000 47300000 0,001 0,0003 1095000 0,0009 

Int - låg  112000000 120000000 0,001 0,0003 1095000 0,0010 

Över - låg  31000000 35900000 0,001 0,0003 1095000 0,0010 

PMavgas               

Inrikes - 

LTO 

 
69000000 3280 0,01 0,0062 1095000 0,0361 

Inrikes - 

låg 

 
61000000 138 0,01 0,0062 1095000 0,0017 

Int - LTO  49000000 2580 0,01 0,0062 1095000 0,0400 

Int - låg  112000000 403 0,01 0,0062 1095000 0,0027 

Över - låg  31000000 125 0,01 0,0062 1095000 0,0031 
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Tabell A2. Beräkningar av marginalkostnader för exponering för (SIA) i de fem fallen. 

  

Bränsle 

(kg) 

Totalexponering 

SIA (µg/m3.#) 

Baseline Effektsamband 

(RR per 1 

µg/m3) 

Monetärt 

värde 

(SEK) 

Ohälsokostnad 

(SEK/kg 

bränsle) 

Inrikes - LTO             

SIA förtidig död 69000000 14000 0,01 0,0062 1095000 0,15428 

SIA 

sjukhusinläggning 
69000000 14000 0,01 0,0019 22800 0,00009 

SIA nedsatt 

aktivitet 
69000000 14000   0,092 1348 0,02516 

Inrikes - låg             

SIA förtidig död 61000000 4820 0,01 0,0062 1095000 0,06008 

SIA 

sjukhusinläggning 
61000000 4820 0,01 0,0019 22800 0,00003 

SIA nedsatt 

aktivitet 
61000000 4820   0,092 1348 0,00980 

Int - LTO             

SIA förtidig död 49000000 11700 0,01 0,0062 1095000 0,18156 

SIA 

sjukhusinläggning 
49000000 11700 0,01 0,0019 22800 0,00010 

SIA nedsatt 

aktivitet 
49000000 11700   0,092 1348 0,02961 

Int - låg             

SIA förtidig död 112000000 12100 0,01 0,0062 1095000 0,08215 

SIA 

sjukhusinläggning 
112000000 12100 0,01 0,0019 22800 0,00005 

SIA nedsatt 

aktivitet 
112000000 12100   0,092 1348 0,01340 

Över - låg             

SIA förtidig död 31000000 3970 0,01 0,0062 1095000 0,09738 

SIA 

sjukhusinläggning 
31000000 3970 0,01 0,0019 22800 0,00006 

SIA nedsatt 

aktivitet 
31000000 3970   0,092 1348 0,01588 
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Beräkningar relaterat till NOx (kg) 

Tabell A3. Beräkningar av marginalkostnader för exponering för ozon i de fem fallen. 

 Nox (kg) Totalexponering 
(µg/m3.#) 

 

Baseline Effektsamband 
(RR per 1 
µg/m3) 

Monetärt 
värde 
(SEK) 

Ohälsokostnad 
(SEK/kg NOx) 

Ozon 
död 
akut 

      

Inrikes - 
LTO 

573000 53 600 000 0,001 0,0003 1095000 0,084 

Inrikes -
låg 

692000 59 300 000 0,001 0,0003 1095000 0,077 

Int - LTO 508000 47 400 000 0,001 0,0003 1095000 0,084 

Int - låg 1 356000 134 000 000 0,001 0,0003 1095000 0,089 

Över - 
låg 

431000 39 300 000 0,001 0,0003 1095000 0,082 
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Tabell A4. Beräkningar av marginalkostnader för exponering för sekundära partiklar (SIA) i de 

fem fallen. 

 NOx 
(kg) 

Totalexponering 
SIA (µg/m3.#) 

 

Baseline Effektsamband 
(RR per 1 
µg/m3) 

Monetärt 
värde 
(SEK) 

Ohälsokostnad 
(SEK/kg NOx) 

Inrikes - LTO       

SIA förtidig död 573000 14000 0,01 0,0062 1095000 19,6 

SIA 
sjukhusinläggning 

573000 14000 0,01 0,0019 22800 0,01 

SIA nedsatt 
aktivitet 

573000 14000  0,092 1348 3,0 

Inrikes låg       

SIA förtidig död 692000 4820 0,01 0,0062 1095000 5,6 

SIA 
sjukhusinläggning 

692000 4820 0,01 0,0019 22800 0,003 

SIA nedsatt 
aktivitet 

692000 4820  0,092 1348 0,8 

Int - LTO       

SIA förtidig död 508000 11700 0,01 0,0062 1095000 18,5 

SIA 
sjukhusinläggning 

508000 11700 0,01 0,0019 22800 0,01 

SIA nedsatt 
aktivitet 

508000 11700  0,092 1348 2,9 

Int låg       

SIA förtidig död 1356000 12100 0,01 0,0062 1095000 7,1 

SIA 
sjukhusinläggning 

1356000 12100 0,01 0,0019 22800 0,004 

SIA nedsatt 
aktivitet 

1356000 12100  0,092 1348 1,1 

Över låg       

SIA förtidig död 431000 3970 0,01 0,0062 1095000 7,4 

SIA 
sjukhusinläggning 

431000 3970 0,01 0,0019 22800 0,004 

SIA nedsatt 
aktivitet 

431000 3970  0,092 1348 1,1 
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Bilaga 3 

Beräkningsresultat i Lagner m fl. (2005) gällande flygets NOx utsläpp 
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