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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 avseende 

vägtrafikens emissioner av luftföroreningar (exkl. CO2) och buller. VTI har arbetat med denna 

typ av beräkningar, och de underlag som krävs för att genomföra sådana, för de olika 

transportslagen i ungefär tio år.  

Det finns dock såvitt vi vet ingen studie som undersökt de externa kostnaderna för trafiken på 

det statliga vägnätet och hur de varierar från plats till plats. Huvudsyftet med denna rapport är 

därför att beskriva aktuellt kunskapsläge om vägtrafikens emissioner av luftföroreningar och 

buller i Sverige, hur de varierar samt vilka beräkningsunderlag som finns tillgängliga och vad 

som krävs för att kunna genomföra beräkningar av externa kostnader med hög geografisk 

upplösning. 
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Process för kvalitetsgranskning 

Granskningsseminarium genomfört 4 september 2014 där Sara Janhäll var lektör på avsnitten 

om luftföroreningar. Bullermodellen har granskats av Mikael Ögren. Intern peer review av 

rapporten har genomförts 2 december 2014 av Anna Johansson. 

Lena Nerhagen har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus 2 december 2014. 

Forskningschef Mattias Viklund har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering 

18 december 2014. De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är författarnas egna och 

speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning. 

 

 

 

Process for quality review 

Review seminar was carried out on 4 September 2014 where Sara Janhäll reviewed and 

commented on the parts related to air pollution. The model used for noise has been reviewed by 

Mikael Ögren. Internal peer review of the report was performed on 2 December 2014 by Anna 

Johansson. 

Lena Nerhagen has made alterations to the final manuscript of the report 2 December 2014. The 

research director Mattias Viklund examined and approved the report for publication on 18 

December 18 2014. The conclusions and recommendations expressed are the authors’ and do 

not necessarily reflect VTI’s opinion as an authority.  
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Sammanfattning 

Externa kostnader för luftföroreningar och buller från trafiken på det statliga vägnätet. 

Kunskapsläget och tillgången på beräkningsunderlag i Sverige samt några 

beräkningsexempel 

av Lena Nerhagen, Urban Björketun, Anders Genell, Jan-Eric Swärdh och Mohammad-Reza 

Yahya (VTI) 

 

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

inom ramen för VTI:s regeringsuppdrag avseende Trafikens Samhällsekonomiska Kostnader 

(SAMKOST). Vi har i denna studie beräknat marginella externa kostnader för luftföroreningar 

och buller med den metod som utvecklats och används inom EU för detta syfte, den så kallade 

”Impact Pathway Approach”. Denna beräkning baseras på en beskrivning av en händelsekedja 

från beräkning av emissioner till kvantifiering av hälsoeffekter som slutligen värderas monetärt.  

I nuläget saknas information om befolkningens exponering för luftföroreningar och buller som 

orsakas av trafiken på det statliga vägnätet. Att ta fram sådant underlag kräver avancerade 

modellberäkningar vilket inte rymts inom ramen för detta projekt. Vi har därför fokuserat på att 

kartlägga hur emissionerna varierar över landet med hänsyn till trafikarbete och vägtyp 

definierat av hastighet. Därutöver har vi beskrivit betydelsen av befolkningstäthet när det gäller 

kostnaden i tätort/områden med olika befolkningstäthet. Detta för att illustrera vilka faktorer 

som har störst betydelse för storleken på beräknade marginalkostnader för luftföroreningar 

respektive buller. 

För luftföroreningar visar resultaten att kostnaden per kg utsläpp i tätort är 1 689,6 kr/kg för 

lätta fordon och 1 262,4 kr/kg för tunga i exemplet Storstockholm. Skillnaden beror på att tunga 

fordon oftare färdas på vägar på större avstånd från bebyggelse. Räknat per fordonskilometer 

blir kostnaden för tunga fordon större eftersom deras utsläpp är högre. Detta representerar 

kostnaden i en medelbefolkad tätort med ungefär 1 000 invånare per km2. Med samma trafik-

arbete men högre befolkningstäthet ökar kostnaden och omvänt med mindre befolkningstäthet. 

På landsbygd är kostnaden för lätta fordon 140,8 kr/kg och 138 kr/kg för tunga. Denna kostnad 

varierar med geografiskt område. Den är lägre i de norra delarna av landet (ungefär hälften 

uppskattningsvis) och åtminstone det dubbla i södra Sverige.  

För buller visar resultatet att ett ytterligare lätt fordon per fordonskilometer kostar från 0,005 

kronor i övrig tätort till 0,136 kronor i tätbefolkad tätort. För tunga fordon är denna marginal-

kostnad från 0,033 kronor i övrig tätort till 0,932 kronor i tätbefolkad tätort. Genomsnittligt över 

hela det statliga vägnätet, det vill säga även inklusive ren landsbygd, är marginalkostnaden 

0,017 kronor för lätta fordon och 0,090 kronor för tunga fordon. Således är det tydligt att buller-

marginalkostnaderna är differentierade med avseende på fordonstyp och antalet exponerade i 

form av tätortstyp.  

Våra resultat i denna studie ligger i nivå med de som rekommenderas i en av EU framtagen 

handbok. Däremot skiljer de sig från nuvarande ASEK-värden. För både luftföroreningar och 

buller beror detta framförallt på skillnader när det gäller antaganden om befolkningsexponering. 

Det är även skillnader när det gäller antagande om effekter och monetära värderingar. Samman-

fattningsvis kan vi konstatera när det gäller resultaten att värderingarna och exponerings-

funktionen är viktiga för korrekta skattningar av marginalkostnaderna.  

Utifrån resultaten kan vi konstatera att det finns ett antal frågor som är viktiga att studera vidare 

rörande marginalkostnader för luftföroreningar och buller. En given fråga är samvariationen 

mellan luftföroreningar och buller och hur effektsambanden för hälsoeffekter ser ut när 
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exponering av båda dessa miljöproblem finns. Även spridningen och hur bebyggelsestruktur 

påverkar är viktigt att undersöka närmare. För buller är det också viktigt att undersöka vad som 

ingår, det vill säga är internaliserad, i den hedoniska värderingen baserat på prisskillnader på 

småhusmarknaden. Det antagande som hittills varit praxis är att störningar ingår men inga 

hälsoeffekter. Problemet är att ingen vet detta med säkerhet och även att definiera störningar 

medför svårigheter. En fråga är huruvida sömnstörningar tillhör störningar eller hälsoeffekter. 

Enligt en beräkning av totala bullerkostnader inom EU står sömnkostnader för den största delen.  

För luftföroreningar är en i stort sett outforskad fråga hur mycket transportsektorn bidrar till 

sekundära föroreningar och vilken betydelse dessa har för befolkningsexponering och påverkan 

på ekosystemet. Detta är en synnerligen viktigt fråga eftersom det är dessa föroreningar som är i 

fokus när det gäller EU:s luftvårdsarbete. För att kunna genomföra konsekvensanalyser av de 

förslag som läggs på EU-nivå inom detta område och jämföra resultat från olika studier, är det 

viktigt att klarlägga vilka föroreningar som har legat till grund för analysen.  

En förorening som vi endast beskrivit men inte gjort beräkningar på är det som ibland kallas PM 

non-exhaust och som består av vägslitage samt slitage från däck och bromsar. Här pågår för 

närvarande en statlig utredning som ska bli klar under våren 2015. Den kan förväntas ge mer 

information om vilka problem som är förknippade med dessa emissioner, vilket bidrag de ger 

till befolkningens exponering för partiklar i framförallt tätorter och vilka externa kostnader som 

är förknippat med dessa utsläpp. 

Givet de begränsningar som finns i indata så vill vi påpeka att dessa resultat framförallt är 

illustrativa. Vår rekommendation är att fördjupade studier genomförs för att ta fram 

marginalkostnadsberäkningar som baseras på mer detaljerat underlag avseende spridnings-

mönster och befolkningsexponering. Detta är önskvärt eftersom information om marginal-

kostnader är det som är relevant att använda vid utvärdering och konsekvensanalyser av olika 

styrmedel och åtgärder som genomförs i transportsektorn. 
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Summary 

External cost for air pollution and noise due to traffic on state roads. The current state of 

art and available computation information in Sweden and some calculation examples 

by Lena Nerhagen, Urban Björketun, Anders Genell, Jan-Eric Swärdh and Mohammad-Reza 

Yahya (VTI) 

 

In December 2012, the government commissioned VTI to update the social marginal cost for 

using infrastructure for all modes of transport based on state-of-the-art knowledge in the 

research community. The task only involved state roads. In this report we present the data used 

and the results for the external costs of air pollution (exhaust emissions) and noise. We have 

used the Impact Pathway Approach to perform the calculations using Swedish data focusing on 

health. In these calculations we have placed particular emphasis on how the influence of 

population density in the vicinity of roads influence the results from these calculations. For 

noise we developed an exposure function based on the new EU-CNOSSOS model which 

accounted for the location of buildings close to a road while for air pollution we used results 

based on detailed calculations in the Stockholm area. The results, using updated input data from 

2012 on kilometers driven, emissions factors from HBEFA etc., are in line with those presented 

in the EU handbook from 2014 “Update of the Handbook on External Costs of Transport” but 

lower than those currently used in analysis of transport investments in Sweden (the so called 

ASEK-values). An important reason for this is that we have used more detailed information on 

population exposure. 

We have also concluded that there are geographical differences in the external cost for air 

pollution between the north and the south of Sweden. For both air and noise emissions there is 

also a difference between urban and rural areas. Based on the results we conclude that there are 

a number of issues where further research is needed, for example the possible interaction of air 

pollution and noise on human health. There are also still questions regarding the dispersion of 

emissions and population exposure and how this varies between cities and within cities in 

Sweden, depending on for example meteorological conditions. For air pollution there is also the 

question of the formation of secondary pollutants and their dispersion pattern and if they 

contribute to an external environmental cost in addition to health. One particular source of 

emissions in Sweden is the used of studded tyres which contribute to very high concentration 

levels of particulate matter close to roads in springtime. Since the focus in this study was on 

state roads we have not addressed this pollutant in this report. 
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1. Introduktion och beskrivning av utgångsläget för projektet  

1.1. Varför beräkna externa kostnader för luftföroreningar och 
buller? 

Trafikens samhällsekonomiska kostnader definieras som de kostnader som uppkommer till följd 

av infrastrukturen används. En betydande del av dessa kostnader utgör delar av trafikanternas 

direkta, egna kostnader för att använda infrastrukturen, dvs. de är redan beaktade av individer 

och företag. Som en konsekvens behandlas inte personbilsresenärernas egna tidskostnader 

(utom vid trängsel), lastbilarnas fordonskostnader eller sjöfartens lönekostnader etc i beräkning 

av externa kostnader. 

Fokus ligger i stället på de kostnader som trafikanten inte naturligt beaktar i frånvaro av någon 

form av offentliga ingrepp. Det handlar om kostnader för drift, underhåll och reinvestering; 

delar av trafikens säkerhetsproblem; buller och luftföroreningar; trängsel, förseningar och 

knapphet liksom utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar. 

Vidare står de marginella kostnaderna i centrum för intresset, dvs. de kostnader som 

uppkommer av tillkommande fordon eller vad som kan sparas vid minskad trafikering. Det är 

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

dessa externaliteter.  

I denna rapport behandlas de externa kostnader som vägtrafiken orsaker i form av buller och 

luftföroreningar. Storleken på dessa kostnader beror på såväl omfattningen av emissionerna, 

vilka effekter de medför samt hur många som är berörda. Information om storleken på de 

externa kostnaderna ger underlag för att bedöma de samhällsekonomiska konsekvenserna av 

olika åtgärder och även att göra en sammanvägning av de olika negativa effekter som en viss 

aktivitet kan ge upphov till. Det är också viktigt för att förstå betydelsen av olika föroreningar. 

Det är inte alltid så att små mängder utsläpp innebär små miljöproblem. En illustration av detta 

är de resultat som framkommit i en tidigare studie (Nerhagen et al., 2009) se Tabell 1. 

Resultaten visar att den externa kostnaden för förbränningspartiklar är högre än för 

slitagepartiklar trots att mängden utsläpp av slitagepartiklar är betydligt större.  

 

Tabell 1  Resultat från projektet TESS (Trafiken Emissioner – Samhällsekonomiska värdering 

och Samhällsekonomiska åtgärder). Källa: Nerhagen et al., 2009 

 Road traffic 

non-

exhaust  

Road traffic 

combustion  

Sea traffic a Power plants Residential 

heating b 

Sum 

PM emissions  1859 122 33 249 98 2361 

Cost PM low 0 6.9 0.6 2.9 5.9 16.3 

Cost PM high 1.4 19.3 1.7 8.2 16.7 47.1 

a
 Only emissions from merchant ships and ferries that call on ports are included. b The combustion PM emissions from 

residential heating are very uncertain.  

 

EU:s arbete med luftkvalitet baseras i stor utsträckning på information om externa kostnader, 

bland annat som underlag för de ”Impact Assessments” som ska genomföras innan direktiv och 

andra åtgärdsförslag implementeras1. Ett aktuellt exempel på luftkvalitetsområdet är det nya 

                                                      
1 http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm 
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”Clean air policy package” som antogs av EU-kommissionen i december 2013 och som, liksom 

det senast antagna luftkvalitetsdirektivet 2008/50/EC, är utformat med en analys av de externa 

kostnaderna som underlag2. 

Men information om storleken på de externa kostnaderna för emissioner är även viktig som 

underlag för att analysera hur miljömål kan uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, se Figur 1  

(Brännlund m.fl.; 2012)3. I transportsammanhang handlar det exempelvis om att en minskning 

av dubbdäcksandelen kan minska halter av partiklar men kan samtidigt leda till en ökning av 

antalet trafikolyckor, d v s minskningen av en typ av hälsorisk ska vägas av mot ökningen av en 

annan. I detta fall kan beräkning av externa kostnader ge viktig information eftersom det är 

olika hälsokonsekvenser som ska jämföras, se vidare diskussionen i kapitlet om monetär 

värdering. 

 

Kostnadseffektivitet 

Kostnadseffektivitet innebär att ett på förhand bestämt mål (t.ex. miljökvalitet, 

utsläppsreduktion etc.) nås till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. 

Samhällsekonomisk kostnad = alternativkostnaden för de extra åtgärder som krävs för att 

målet ska nås. Inbegriper privata kostnader plus externa (t.ex. miljörelaterade) kostnader. 

Kostnadseffektivitet är inte samma sak som: 

 ”billig” (ett ambitiöst mål kan betraktas som ”dyrt” att nå även om det sker till lägsta 

möjliga kostnad). 

 ”lönsam” (för att målet ska nås kan vi behöva ”tvinga in” åtgärder som t.ex. företag eller 

hushåll inte betraktar som ”lönsamma”). 

Figur 1  Definition av kostnadseffektivitet hämtad från Brännlund m.fl. (2012). 

1.2. Översikt över vägtrafikens bidrag till luftföroreningar och buller  

Partiklar är den luftförorening som enligt den senaste tidens forskning har störst betydelse för 

människors hälsa och därför fokuserar vi på dem i den inledande beskrivningen. Partiklar i luft 

är ett komplext problem eftersom det finns olika typer av partiklar med olika ursprung och det 

finns en stor geografisk variation. EU har i sitt arbete med luftkvalitet därför låtit experter inom 

olika områden ta fram problembeskrivningar och ge rekommendationer om utformning och 

nivåer på gränsvärden (TGPM, 1997; CAFE WGPM, 2004;WHO 2013 a,b,c) 4.  

Figur 2 är hämtat från ett av dessa underlag. Den illustrerar hur partikelhalterna varierar mellan 

landsbygd och tätort utifrån exemplet Berlin. Högst halter uppkommer i tätort i trånga gaturum 

(punkt 1 i Figur 2). För Sveriges del är ett viktigt bidrag till dessa halter slitage och uppvirvlat 

material från vägbanan. Inom tätorter finns det även ett så kallat urbant halbidrag från 

direktemitterade förbränningspartiklar från fordon och bostadsuppvärmning samt mekaniskt 

genererade partiklar från vägslitage, sandning och bromsar som bidrar till halterna och 

befolkningens exponering (den bruna markeringen i figuren). Den totala halten i en tätort mäts 

ofta genom mätstationer i det som kallas urban bakgrund, vid taknivå (punkt 2 i Figur 2) eller i 

parker, och motsvarar ungefär den genomsnittliga befolkningsexponering i en tätort5. Dessa 

mätningar är det som vanligtvis använts som underlag för framtagande av hälsoeffektsamband. I 

                                                      
2 http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm 
3 Denna bild är hämtad från en presentation av forskningsprojektet SPEQS (System Perspective on 

Environmental Quality Standards) (http://www.speqs.se/digitalAssets/1422/1422967_projekt-3.pdf) 
4 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/assessment.htm 
5 Halt i urban bakgrund = urbant haltbidrag + regional bakgrundshalt. 

http://www.speqs.se/digitalAssets/1422/1422967_projekt-3.pdf
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det som kallas den regionala bakgrunden (den turkosa markeringen i figuren) är det en stor 

andel sekundära partiklar (som bildas av exempelvis kvävedioxid) som bidrar till halterna. Detta 

är halter som finns i och utanför tätort och där källorna finns på längre avstånd, exempelvis 

påverkas den regionala bakgrunden i Skåne i stor utsträckning av de utsläpp som sker i 

Tyskland. Det är dessa halter som är relevanta att beräkna för trafikering på vägar utanför tätort 

(ofta benämnd landsbygd). Det finns mätstationer vilka är placerade på ren landsbygd (se punkt 

4 i Figur 2) för att följa hur halten i regional bakgrund förändras över tid. 

 

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

Beroende på källa är partiklarna av olika typ och storlek och det finns även en geografisk 

variation i halter och sammansättning mellan olika typer av partiklar. Det gäller såväl inom EU 

som i Sverige. Sverige är ett avlångt land där den norra delen ligger långt från de stora 

utsläppskällorna i mellaneuropa. Detta framgår av sammanfattningen av den Nationella 

miljöövervakningen som genomförts av Institutet för vatten och luftvårdsforskning  (IVL, 2013) 

avseende luftkvaliteten i Sverige.  Sammanfattningen beskriver framförallt trenden i regional 

bakgrund och visar bl.a. att halterna av PM10 är låga i Norrland (cirka 4 µg/m3) jämfört med 

Skåne (cirka 15 µg/m3). Det är viktigt att känna till hur hög halten i regional bakgrund är vid 

utvärdering av uppmätta halter på olika platser i landet för att förstå hur stort det lokala bidraget 

från vägtrafik och andra lokala källlor är. Mätdata fångar bara den totala halten av PM10 eller 

PM2.5 6.  

För att förstå bidraget från olika källor används mätningar i kombination med modeller. För 

Stockholm har sådana studier genomförts under lång tid. Enligt dessa studier så finns det i 

Stockholm innerstad följande skillnad mellan halter av PM10 i gaturum och urban bakgrund när 

det gäller storlek och sammansättning, se Figur 3 (Nerhagen et al., 2009)7. Som framgår av 

                                                      
6 PM10 är partiklar som är små nog att de kan andas in. PM2.5 är mindre partiklar där den huvudsakliga 

källan är olika typer av förbränning.  
7 I texten i denna rapport sägs det angående innehållet i figuren: “There is however an additional problem 

with the current measurement on which Figure 1 is based. If we are only interested in exhaust PM from 

local traffic, measurements or modelling of PM2.5 are not relevant. This is because exhaust PM consist 

mainly of ultrafine PM (with diameters <0.1 µm) and hence their contribution to the concentration of 
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figuren är halterna (årsgenomsnitt) i gatunivå betydligt högre än halterna i urban bakgrund (som 

mäts vid taknivå). Det är ofta halterna i gatunivå som diskuteras när det gäller överskridande av 

miljökvalitetsnormer. För hälsokonsekvensanalyser och beräkningar av extern kostnad är det 

trafikens bidrag till halterna i urban bakgrund som används. Det är Världshälsoorganisationen 

WHO som har tagit fram vägledning för hur sådana beräkningar ska genomföras (WHO, 2000). 

 

Figur 3  Illustration av bidrag till halter av PM10 i gaturum och urban bakgrund i Stockholm 

(Källa: Nerhagen m.fl,, 2009). 

Ytterligare en skillnad som framgår av figuren är att det finns partiklar av olika storlek. ”Fine” 

är PM2.5 eller mindre där det är förbränning som är den huvudsakliga källan och ”coarse” är de i 

storlek PM10-2.5. Detta bidrag kommer framförallt från vägslitage till följd av vinterväghållning 

samt användning av dubbdäck. Det är en viktig orsak till överskridanden av 

miljökvalitetsnormen för PM10. Ett fordons påverkan på luftkvaliteten kommer att variera 

mellan olika platser och tätorter bl.a. beroende av det material som ansamlats på vägen och 

virvlar upp då ett fordon passerar, men också beroende på gaturummets utformning.   

För att illustrera hur partikelhalter varierar i Sverige har vi sammanställt data för de tre största 

städerna8. I diagrammet i Figur 4 återges årsmedelvärdet för den totala halten av PM10 för olika 

mätstationer i gatunivå men uppdelat på halten av PM2.5 och PM10-2.5 (grova partiklar). Dalaplan 

är mätstationen i Malmö, Haga mätstationen i Göteborg och övriga är mätstationer i gatunivå i 

Stockholm. Den totala halten är på ungefär samma nivå i alla städer men bidraget från grova 

partiklar är betydligt högre i Stockholm. Eftersom det regionala bidraget är lägre i 

Mellansverige innebär resultaten också att det lokala bidraget till de uppmätta halterna är större i 

Stockholm än i Malmö (5-10 µg/m3 i Malmö och över 15 µg/m3 i Stockholm). 

 

                                                      

PM2.5 is small (Johansson et al., 2007).” Detta illustrerar en pågående vetenskaplig diskussion om vilka 

underlag som bör användas för att göra bedömningar av hälsoeffekter.  
8 Informationen är hämtad från IVL som är datavärd, se 

http://www.ivl.se/tjanster/datavardskap/luftkvalitet/registersida.4.21d4e98614280ba6d9e2ca1.html 
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Figur 4  Årsmedelhalter av PM10 och PM2.5 i gaturum i Göteborg, Stockholm och Malmö (enhet 

µg/m3). Källa: IVL datavärdskap för luft. 

Luftkvaliteten varierar även inom en tätort. För att illustrera detta har vi i Figur 5 sammanställt 

årsmedelvärden och maxvärden för uppmätta halter av PM10 i gaturum och urban bakgrund i de 

tre största städerna. I figuren återges mätvärden för samma stationer i gatunivå som i föregående 

figur kompletterat med mätstationen Gårda i Göteborg (alla markerade med G). Vidare återges 

mätvärdena för mätstationerna i urban bakgrund i respektive stad; Rådhuset i Malmö, Femman i 

Göteborg och Torkel Knutssongatan i Stockholm (markerade med U). För respektive station 

anges årsmedelvärdet och maxvärdet för åren 2011 och 2012. Som framgår av figuren är det, 

framförallt i gatumiljö, stora skillnader mellan årsmedelvärden och maxvärden. Det framgår 

också att det är Stockholm som har de högsta maxvärdena i gatunivå av de tre städerna medan 

Malmö, jämfört med de överiga städerna, har de högsta maxvärdena i urban bakgrund. 
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Figur 5  Årsmedelhalter och maximala dygnsmedelhalter av PM10 i gaturum och urban 

bakgrund (enhet µg/m3). Källa: IVL, datavärdskap för luft 

Som framgår av Figur 5 är årsmedelvärdet i urban bakgrund i dessa tre städer mellan 15 och 20 

µg/m3. Detta är totalhalten och trafiken lämnar ett litet bidrag till denna halt. För att beskriva 

hur stor påverkan en förändring i trafikarbetet har kan nämnas att trängselskatten innebar en 

minskning av trafikarbetet i Stockholm innerstad med 8% (SLB, 2006). Det uppskattades ge en 

haltminskning av PM10 med 0,3 µg/m3 vilket motsvarar en minskning av trafikens bidrag på 

7,6%. Det hade dock en marginell effekt på den total årsmedelhalten som då var 18 µg/m3. Det 

vill säga det är en väsentlig skillnad mellan de halter som ofta rapporteras baserat på mätdata 

och de indata som används för att beräkna externa kostnader för marginella förändringar i 

trafikarbetet. 

När det gäller buller är det ett problem i tätort. Bullerexponering upplevs som störande men 

orsakar även negativa hälsoeffekter på lång sikt. Hälsoeffekterna av buller har studerats 

förhållandevis ingående och empiriskt stöd finns för ett stort antal olika effekter. Störd sömn i 

form av förändring i EEG-mätningar hos sovande individer registreras vid en maxnivå Lmax 

inomhus på 35 dB(A), medan kardiovaskulära effekter noteras vid en ekvivalentnivå nattetid 

(Lnight) på 50 dB(A) utomhus vid fasad (WHO 2009). Den rådande rekommendationen är att en 

dygnsekvivalentnivå L24,eq
9
 55 dB(A) bör gälla som gräns över vilken individer kan anses 

exponerade för buller som riskerar orsaka hälsoeffekter. Denna ligger också till grund för 

riktlinjer som anger när åtgärder mot buller från trafiken bör vidtas. 

I Socialstyrelsens Miljöhälsorapport för år 2001 uppgavs ca 1,5 miljoner individer vara 

exponerade för vägtrafikbuller över en dygnsekvivalent medelnivå på 55 dB(A) medan det för 

år 2006 beräknades att motsvarande siffra var 1,73 miljoner individer (Simonsson, 2009). 

Metoderna för beräkning av antalet individer som överexponeras för vägtrafikbuller har sedan 

dessa rapporter publicerades reviderats varför resultatet på 1,64 miljoner exponerade individer 

från den beräkning som Naturvårdsverket låtit genomföra för år 2011 (Dickson och Thorén 

2014) inte är direkt jämförbart med de tidigare siffrorna. Sannolikt är att ökat trafikarbete och 

                                                      
9 L24,eq innebär dygnsekvivalensnivå och är ett slags genomsnitt av bullerexponeringen över dygnet. 
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ökad urbanisering totalt sett snarare inneburit en ökning i antalet exponerade individer under 

perioden och att tidigare beräkningar gett ett för högt resultat. 

Med lämpliga åtgärder på infrastruktur och fordon kan ökningen av antaler bullerexponerade 

individer begränsas, och det finns forskning som visar att åtgärder för att minska 

bullerkostnaden är samhällsekonomiskt mer effektivt att göra vid bullerkällan (exempelvis 

fordon, däck) än vid bullerexponeringen (exempelvis bullerplank och bullerreducerande 

fasader) (Andersson och Ögren, 2011).  

1.3. EU-metodik för att beräkna externa kostnader – Impact 
pathway approach10 

Metoden som används för att beräkna externa kostnader för luftföroreningar och buller är 

Impact Pathway Approach (IPA). Denna metod har utförligt beskrivits i tidigare publikationer 

(Nerhagen m.fl. 2005; Nerhagen et al., 2009; Mellin och Nerhagen, 2010) så här görs endast en 

kortfattad beskrivning. Metoden har utvecklats i de s k ExternE-projekten 11. Den bygger på att 

de effekter en förorening ger upphov till härleds och att dessa effekter åsätts ett monetärt värde 

Vilka delar som ingår i kostnadsberäkningen framgår av Figur 6. 12.  

 

Figur 6  Illustration av Impact pathway approach. Källa: Bickel and Friedrich (2005) 

Med kunskap om mängden emissioner och en modell för spridningsberäkning kan 

koncentrationshalterna i luften för olika föroreningar beräknas (eller bullernivåerna när det 

gäller buller). Detta tillsammans med befolkningsdata används för att räkna fram den 

exponering som befolkningen utsätts för. Utifrån s k dos-responssamband hämtade från i 

huvudsak från epidemiologiska13 studier kan man fastställa vilka hälsoeffekter den framräknade 

exponeringen, och förändringar i exponeringen, ger upphov till. Detta är ett vanligt 

                                                      
10 Beskrivningen för luftföroreningar är hämtad från Nerhagen m.fl. 2005 och Melin och Nerhagen 

(2010). 
11 Denna beräkningsansats är även grunden för nuvarande ASEK-värden för luftföroreningar, se Leksell 

1999 och Nerhagen m.fl. (2005). När det gäller buller och vägtrafik så härstammar den monetära 

värderingen för störningar från en tidigare VTI-studie (Andersson m.fl., 2013). Därefter läggs ett 

hälsopåslag på som för vägbuller motsvarar ca 10,5 procent. 
12 För en utförlig beskrivning av IPA se Friedrich och Bickel (2001). 
13 Framförallt epidemiologiska studier. 
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tillvägagångssätt vid hälsokonsekvensanalyser. Det som tillkommit i IPA är att 

hälsokonsekvensberäkningen avslutningsvis kombineras med ekonomiska värden och därmed 

kan de externa kostnaderna beräknas14.  

Ett problem med detta tillvägagångssätt är att fastställa vilka föroreningar som orsakar de 

effekter som uppmäts. Det finns exempelvis en stark korrelation mellan avgasgenererade ämnen 

som avgaspartiklar, NOx och SO2 vilket gör det svårare att avgöra vilken effekt dessa ämnen 

har på hälsan var för sig. De granskningar som under senare år genomförts av exempelvis WHO 

pekar dock på att det är avgaspartiklar, primära och sekundära, som har störst betydelse för 

hälsan. Det har också förts en diskussion om eventuell samverkan mellan buller och 

luftföroreningar (WHO, 2013c). 

De hälsoutfall som ingår för luftföroreningar är dödlighet och/eller sjukdom. Beräkningarna 

genomförda inom ExternE-projekten är dock mer specifika än så. De räknar exempelvis på 

dödsfall av olika orsaker, antalet inläggningar på sjukhus p.g.a astmabesvär eller sjukfrånvaro 

till följd av problem orsakade av luftföroreningar. Baserat på ekonomiska värderingsstudier som 

genomförts i Europa har det inom ExternE-projektet även fastställts värden för dessa olika 

hälsoeffekter, se vidare beskrivningen i avsnittet om monetär värdering. När det gäller buller är, 

vid sidan av hälsoeffekter, även störning en viktig komponent. 

Principen för kostnadsberäkningen i ExternE för regionalt spridda föroreningar är densamma som 

för föroreningar som sprids lokalt. De viktigaste föroreningarna på denna skala är sådana som 

bildas genom kemisk omvandling; partiklar (bl.a. sulfat och nitrat) och ozon.  

När vi jämför vilka effekter som ingår i kostnadsberäkningen i både tidigare och senare 

tillämpningar av IPA för luftföroreningar med de föroreningsproblem vi har i Sverige är det 

framförallt två effekter som inte ingår: 

– Effekter av exponering för slitagepartiklar: Detta är emissioner som genereras av trafiken 

genom slitage från vägbanan, bromsar och uppvirvling av vägdamm. Den totala halten partiklar 

som trafikens emissioner genererar brukar anges som PM10-halten. Det största bidraget till 

denna halt kommer från slitagepartiklar (i Storstockholm är skillnaden en faktor 10 mellan 

halten för avgaspartiklar och slitagepartiklar). Sverige är särskilt utsatt p.g.a klimatet och 

användningen av dubbdäck.  

– Påverkan på ekosystemet: Exempel på effekter är sjöar där fisken försvunnit eller syrefattiga 

hav. Dessa effekter har inte värderats i de tidiga ExternE projekten. Det pågår ett 

utvecklingsarbete på detta område inom EU (Holland, 2014b).  

 

För buller gäller inom EU direktivet 2002/49/EG15 (European Noise Directive, END), där IPA-

metoden används. Andelen individer som anses vara störda av buller estimeras med 

kartläggning av buller vid bostäder från trafik på kringliggande vägar, spår eller flygrutter i 

kombination med tidigare bestämda effektsamband mellan bullernivå och upplevd störning för 

respektive trafikslag16. Direktivet kräver att medlemsländerna rapporterar antalet bullerutsatta 

individer genom bullerkartläggning samt upprättar handlingsplaner för hantering av 

                                                      
14 En skillnad mellan traditionella hälsokonsekvensberäkningar och beräkningar av externa kostnader är 

att de förra räknar fram en kostnad för den totala exponeringen medan de senare räknar på marginella 

förändringar från ett nuläge. Enligt ekonomisk teori (se diskussion in Viscusi och Gayer, 2005) bör endast 

små förändringar utvärderas p g a möjliga icke-lineariteter. 
15 Directive 2002/49/EC of the European Parliament and the Council relating to the assessment and 

management of environmental noise (END Directive) 
16 Position paper on dose response relationships between transportation noise and annoyance, European 

Communities, 2002 
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bullerfrågor17. Enligt direktivet skall medlemsländerna rapportera gränsvärden i form av LDEN 

och LNIGHT, värden som tar speciellt hänsyn till buller som förekommer nattetid. I Sverige 

används dock vanligtvis LEQ,24H som är ett dygnsmedelvärde oberoende av när på dygnet 

fordonen bullrar, vilket innebär att det underlag som finns tillgängligt för bullermodellering i 

endast mycket sällsynta fall beskriver dygnsvariationen.   

1.4. Underlag från arbete med svensk miljöövervakning 

Statskontoret (2012) har genomfört en analys av det svenska arbetet med miljöövervakning. De 

beskriver att man i internationella sammanhang brukar utgå ifrån den s.k. DPSIR-modellen 

då man ska definiera omfattningen av miljöövervakning. Förkortningen står för Drivkraft, 

Påverkan, Status, Inverkan och Respons. Enligt rapporten har dock den svenska 

miljöövervakningen i huvudsak varit inriktad på att beskriva status/tillstånd (S). Vår bild 

innan vi inledde projektet var att det även gäller för det arbete som bedrivs när det gäller 

luftkvalitet och buller. Den bilden har bekräftats av de studier och rapporter som vi tagit del 

av i arbetet med detta projekt och de kontakter vi tagit med personer på myndigheter18. När 

det gäller luftföroreningar finns det modeller som kan användas för att genomföra de 

analyser som behövs för att beräkna marginalkostnader med IPA men de används i 

huvudsak som underlag för bedömning av tillstånd19. När det gäller buller har vi i projektet 

behövt utveckla en modell för att få fram nödvändiga indata. 

Vi kan efter arbetet med detta uppdrag konstatera att det under lång tid har bedrivits ett 

omfattande arbete med modellutveckling i Sverige när det gäller emissioner och halter, inte 

minst när det gäller bidraget från vägslitage. Trafikverket, tillsammans med Naturvårdsverket, 

har en central roll som beställare av underlag avseende trafikarbete, emissioner, modeller och 

andra analysverktyg. Arbetet är dock enligt vår bedömning i huvudsak utformat för att kunna 

användas för två saker. Den ena är för att ta fram information för att kunna leva upp till de krav 

som ställs internationellt på redovisning av utsläpp. Den andra är att kunna avgöra om 

miljökvalitetsnormer efterlevs och vilka åtgärder som krävs för att dessa och miljömålet Frisk 

luft ska nås. Detta illustreras av det senaste planeringsunderlag som Trafikverket (2012) tagit 

fram när det gäller Miljö och Luftkvalitet. Där sägs det i sammanfattningen: 

”Underlaget omfattar inriktningen mot det transportpolitiska hänsynsmålet hälsa 

och miljökvalitetsmålet Frisk luft, övriga miljökvalitetsmål berörs endast i mycket 

begränsad omfattning. Det är främst partiklar och kolväten ur hälsosynpunkt, samt 

kväveoxider ur juridisk och ozonbildningssynpunkt och som indikator för 

förbränningsrelaterade luftföroreningar som Trafikverket behöver fokusera på. 

Planeringsunderlaget omfattar därför främst dessa ämnen. I de flesta miljöer är 

                                                      
17 I Sverige genomförs EU:s bullerdirektiv genom förordning om omgivningsbuller. Kartläggning 

genomförs vart femte år och den senaste genomfördes 2011. Omgivningsbuller hanteras av flera svenska 

myndigheter. Naturvårdsverket har till uppdrag att samordna myndigheternas arbete för att effektivisera, 

stärka och tydliggöra arbetet, se http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-

Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Buller/Nationell-samordning-av-omgivningsbuller/. 
18 Enligt mailsvar från Martin Juneholm på Trafikverket 2014-08-20 har inte Trafikverket beställt några 

exponeringsstudier när det gäller vägtrafiken under senare år förutom ett uppdrag till SMHI. Enligt 

telefonsamtal med Anders Ljungberg på Trafikanalys har det inte heller genomförts några studier när det 

gäller beräkningar av vägtrafikens marginalkostnader för luftföroreningar eller buller. 
19 Vi har i arbetet med projektet tagit del av två ännu opublicerade studier som på sätt och vis är av 

relevans för vårt uppdrag. Den ena är en rapport från IVL om kvantifiering av befolkningens exponering 

för luftföroreningar och beräkning av ohälsokostnader. Denna beskriver den totala belastningen av 

luftföroreningar och har exempelvis med diskussioner om val av effektsamband som är av intresse. Den 

andra är en studie av SMHI om hur trafiken på det statliga vägnätet bidrar till befolkningsexponeringen 

för luftföroreningar. Denna studie är dock avgränsad till Göteborgsregionen.   
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det vägtrafiken som står för det dominerande lokala bidraget och därmed har en 

stor betydelse för förhöjda halter och svårigheter att nå krav och mål för 

luftkvaliteten. Järnvägens partikelutsläpp berörs dock översiktligt, eftersom de kan 

de vara betydelsefulla ur hälsosynpunkt i slutna miljöer där människor vistas.” 

Exempel på detta fokus på tillstånd och miljökvalitetsnormer är en studie som nyligen 

genomförts av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) på uppdrag av 

Trafikverket. I studien används emissions- och spridningsmodellering för att klarlägga var längs 

det statliga vägnätet som överskridande av miljökvalitetsnormer sker (Segersson m.fl., 2011). 

Trots att det för att svara på frågan behöver genomföras beräkningar av trafikens bidrag till 

halter på vägen så presenteras inte den information som tagits fram om detta och som 

exempelvis hade varit användbar i ett projekt som vårt20. Istället är det totalhalter som redovisas 

i rapporten (eftersom det är det som används för att bedöma överskridande av 

miljökvalitetsnormer) och inte bidraget från vägtrafiken till modellerade halter. I rapporten 

konstateras att miljökvalitetsnormerna endast överskrids kring större städer och längs de större 

trafiklederna och att byggnadshöjden längs statliga vägar oftast är låga. Det senare är relevant 

information eftersom det innebär ett annat spridningsmönster för luftföroreningarna och därmed 

påverkar halterna på och vid sidan av väg. 

Det fokus som nu finns på att minska överskridande av miljökvalitetsnormer kan vara ett 

problem eftersom flera studier pekar på att den huvudsakliga befolkningsexponeringen inte sker 

på platser i gatunivå där de högsta halterna uppstår. Därmed blir effekterna på folkhälsan av 

eventuella åtgärder små21. I en nyligen utgiven vetenskaplig artikel (Gidhagen et al; 2013) 

diskuteras befolkningens exponering. Författarna konstaterar bl.a. att användning av mätdata i 

urban bakgrund för att bedöma befolkningsexponeringen för luftföroreningar överskattar 

exponeringen eftersom flertalet personer är bosatta utanför stadskärnor (jämför punkt 2 och 3 i 

Figur 2). Enligt studien var det år 2004 då studien genomfördes endast 3 % av befolkningen i 

Stockholm som bodde nära högt trafikerade vägar. Det konstaterar också att långdistans-

transporterade föroreningar spelar en stor roll för befolkningens exponering för partiklar i 

Sverige.  

När det gäller buller har ett antal beräkningsmodeller för hur vägtrafik resulterar i buller 

utvecklats de senaste dryga 20 åren. Den modell som är mest nyttjad i Sverige är Nordisk 

Beräkningsmodell från 1996, Nord 96. Modellen utvecklades i princip genom att utifrån 

bullernivåmätningar på ett stort antal platser på olika avstånd från trafikerade vägar skapa en 

beräkningsmodell som, vid ett trafikflöde likt det vid mättillfället, resulterar i nivåer 

motsvarande de uppmätta givet den kringliggande topografin, bebyggelsen och 

markegenskaperna etc.   

Det vanligast förekommande måttet på buller är A-vägt decibelvärde, med enheten dB(A), och i 

Sverige används för trafikbuller ett dygnsmedelvärde benämnt ekvivalentnivå (över 24 timmar), 

som vanligen betecknas LAeq,24h. A-vägningen är en anpassning till örats varierande 

känslighet för olika frekvenser. En bullernivå på LAeq,24h=55dB(A) har blivit den gräns över 

vilken de som exponeras kan anses vara utsatta för buller som inverkar menligt på deras hälsa 

                                                      
20 Det var inte möjligt att använda denna information som tagits fram i detta projekt i vårt uppdrag 

eftersom vi skulle genomföra marginalkostnadsberäkningar utifrån samma information om trafikarbete på 

det statliga vägnätet som övriga delprojekt i SAMKOST. Det hade dock varit intressant att kunna få en 

överblick över hur vägtrafikens bidrag till halter varierar mellan olika miljöer att jämföra våra resultat 

med. 
21 En aktuell avhandling från Umeå Universitet behandlar också frågor med beröring till detta och mer 

specifikt hur mål för enskilda föroreningar kan leda till ineffektivitet eftersom det kan behövs reduktioner 

av bägge föroreningar för att uppnå ett övergripande samhällsmål 

(http://pub.epsilon.slu.se/11000/1/Geijer_e_140206.pdf). 
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och välbefinnande. Den gränsen gäller utomhus, intill bostadens fasad, för att inte vara beroende 

av information om byggnadens bullerdämpande egenskaper. 

Naturvårdsverket har låtit genomföra en kartläggning över antalet överexponerade i Sverige år 

2011 (Dickson och Thorén, 2014). Dessa beräkningar skiljer sig på några punkter från de vi 

genomför i detta projekt. Först och främst gör vi beräkningar på marginalen, dvs. vad ett extra 

fordon av viss typ innebär för bidrag till ökad bullerexponering och alltså inte en samman-

ställning av totala exponeringen i landet. Därtill ingår endast det statliga vägnätet och inte det 

kommunala, vilket innebär att det mesta av den exponering som sker i större städer, och som 

utgör majoriteten av den nationella bullerexponeringen, inte ingår. Avslutningsvis skiljer sig 

modellerna åt på ett par punkter.  

I beräkningen för Naturvårdsverket ingår till skillnad från i SAMKOST inte bebyggelsen som 

en faktor, utan spridningen av buller från vägtrafik ser likadan ut i alla områden bortsett från 

effekten av mjuk eller hård mark. Undantag från detta gäller dock för de större städer där det 

Europeiska bullerdirektivet (END) föreskriver att rapportering av antalet bullerutsatta krävs. I 

dessa fall baseras beräkning på bullerkarteringar i enlighet med END, vilka i sin tur baseras på 

den detaljerade Harmonoise-modellen. Därtill baseras beräkningen för Naturvårdsverket på 

befolkningsdata från SCB uppdelat i rutor på 100x100 meter. I SAMKOST har sådana data inte 

varit tillgängliga varför beräkningarna istället baserats på genomsnittlig befolkningstäthet inom 

respektive tätort.   

1.5. Avgränsningar 

Tidigare studier har visat att befolkningstäthet är av central betydelse för storleken på beräknade 

marginalkostnader och det är även en viktig faktor vid tillämpning av EU’s ramdirektiv för 

luftkvalitet 2008/50/EC22 liksom det Europeiska bullerdirektivet. Det är därför viktigt i detta 

projekt att ta fram ett underlag för att kunna bedöma hur stor befolkningens exponering för 

trafikens emissioner är i olika delar av landet längs det statliga vägnätet. Vi vill också beskriva 

vilken betydelse befolkningstäthet har för beräknad marginalkostnad. I projektet har därför ett 

fokus varit på detaljerade beräkningar av emissioner för luftföroreningar och källstyrka för 

buller längst med hela vägnätet. 

Det är många faktorer som påverkar hur stora marginalkostnaderna blir. Vi har i denna studie 

använt information från en tidigare genomförd studie för att beräkna hur trafikens emissioner 

bidrar till befolkningens exponering lokalt och regionalt. Detta eftersom det för närvarande 

saknas underlag när det gäller befolkningens exponering för emissioner från trafiken på det 

statliga vägnätet och det inte funnits utrymme att genomföra sådana inom ramen för projektet. 

När det gäller buller har vi använt oss av egna modellberäkningar för olika typmiljöer avseende 

bebyggelsestruktur. Vårt fokus har varit att få fram ett underlag som illustrerar hur olika 

faktorer påverkar resultaten och som kan användas för att göra en uppskattning av 

marginalkostnader för landsbygd samt olika tätorter baserat på befolkningstäthet, trafikarbete 

och vägtyp definierat utifrån hastighet.  

                                                      
22 I direktivet sägs det:  

Gemensamma metoder för utvärdering av luftkvaliteten bör användas i enlighet med gemensamma 

utvärderingskriterier. Vid utvärderingen av luftkvaliteten bör hänsyn tas till storleken på den befolkning 

och de ekosystem som exponeras för luftföroreningarna. Varje medlemsstats territorium bör därför delas 

in i zoner eller tätbebyggelse som ska spegla befolkningstätheten,  

samt 

tätbebyggelse: zon som utgör ett tätortsområde med mer än 250 000 invånare eller, om befolkningen 

uppgår till högst 250 000 invånare, med en viss befolkningstäthet per km2 som fastställs av 

medlemsstaterna. 
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Enligt SCB (1101) hade Sverige år 2010 1956 tätorter. Definitionen på en tätort är ”ett 

område med sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 

invånare. Ingen hänsyn tas till kommun- eller länsgränser”. I samma meddelande framgår: 

 Sju tätorter har fler än 100 000 invånare – Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, 

Västerås, Örebro och Linköping. Där bor sammanlagt 28 procent av Sveriges 

befolkning.  

 Av samtliga tätorter har 118 stycken fler än 10 000 invånare. 

 Befolkningstätheten i tätorter är högst i Stockholms län.  

 Lägst befolkningstäthet i tätort har Dalarnas län, med i genomsnitt 719 invånare per km2 

 Befolkningstätheten för de tio mest tätbefolkade tätorterna var mellan 3000 och 4000 

invånare förutom Fisksätra som har strax över 7000 invånare per km2. 

Sverige skiljer sig emellertid från många andra länder i definitionen av tätort. I en annan 

skrivelse (SCB, 1201) konstateras: ”I Sverige har vi dock en låg gräns för vad som räknas som 

tätort, när vi räknar områden med minst 200 invånare som tätorter. I de flesta andra länder sätts 

gränsen för vad som räknas som städer och andra urbana orter betydligt högre, ofta vid 2 000 

invånare och ibland så högt som vid 10 000 invånare. Jämförelser med länder som har andra 

kriterier för tätorter kan då bli missvisande”. Detta är viktigt att känna till med tanke på 

lagstiftning och andra krav på EU nivå kan utgå ifrån städer/tätorter som inte nödvändigtvis 

med EU’s mått mätt omfattar områden som Sverige definierar som tätort.   

1.6. Rapportens syfte och innehåll 

Marginalkostnaden beror på en rad olika faktorer. Beräkningar av marginalkostnaden baseras på 

en grundläggande beräkningskedja som gäller för alla transportslag och som involverar flera 

olika vetenskapliga kompetenser. Utformningen av detta projekt är baserat på den information 

och kunskap som kommit fram i den forskning som bedrivits fram till nu. Några exempel på 

tidigare genomförda beräkningar som vi arbetat med vid VTI är: 

Variationer i de externa kostnaderna av luftföroreningar från svenska transporter, VTI notat 

36A-2003 

 Marginalkostnadsberäkningar av luftburna föroreningar från fordon – problem med 

differentiering, interdependens och variabilitet, VTI notat 35-2003 

 Luftföroreningarnas externa kostnader. Förslag på beräkningsmetod för trafiken utifrån 

granskning av ExternE-beräkningar för Stockholm och Sverige, VTI rapport 517-2005 

 Bulleravgift för järnvägsoperatörer, VTI notat 7 – 2006 

 Bullervärden för samhällsekonomisk analys – beräkningar för väg- och järnvägsbuller, 

VTI notat 30-2008 

 Svenska flygplatser och marginalkostnadsprissättning, VTI rapport 633-2009 

 Kostnader för dödlighet som partiklar från emissioner i Stockholm orsakar – en studie i 

hur skadliga olika partiklar är, vilka källorna är och den geografiska dimensionen, VTI 

rapport 635-A-2009 

 Marginalkostnadsskattningar för buss och lätt lastbil – buller, trafiksäkerhet och 

vägslitage, VTI notat 31 -2012 

 Differentierade marginalkostnader inom järnvägen, VTI notat 6-2013 

 Air pollution and children’s health in Sweden, Naturvårdsverket rapport 6585-2013 

För att kunna ge en översikt över viktiga faktorer som påverkar storleken på marginalkostnaden 

på platser med olika förutsättningar har vi haft tre övergripande syften med detta projekt: 

1) Att få en överblick över trafikens emissioner och i hur stor utsträckning som trafiken på 

det statliga vägnätet bidrar till befolkningens exponering för buller, PM och NOx.  
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2) Att genomföra mer detaljerade marginalkostnadsberäkningar för olika typer av områden 

och/eller vägsträckor för att illustrera hur olika faktorer påverkar marginalkostnaden. 

3) Att beräkna marginalkostnader och illustrera hur de varierar mellan olika områden i 

Sverige. I denna del ingår att jämföra resultaten från dessa beräkningar med nuvarande 

ASEK-värden23.  

Rapportens upplägg följer i stort den händelsekedja som beskrivs i Figur 6. I nästa kapitel 

beskrivs emissionsberäkningar för luftföroreningar respektive buller som genomförts i projektet 

gällande det statliga vägnätet. Resultaten från dessa beräkningar presenteras. I kapitel 3 beskrivs 

det arbete som pågår i Sverige när det gäller spridnings- och exponeringsmodelleringar och 

beräkningar. Vidare presenteras de underlag om befolkningens exponering som vi använder för 

att beräkna marginalkostnaderna. I kapitel 4 presenteras den forskning som sker när det gäller 

hälsoeffekter. De effektsamband som vi valt att använda i beräkningen beskrivs och motiveras. 

WHO arbetar med att regelbunden uppdatera rekommendationer när det gäller relevanta 

hälsoeffektsamband. I denna studie har vi valt att använda dessa underlag med vissa 

modifieringar och kompletteringar. I kapitel 5 presenteras på motsvarande sätt den forskning 

som sker när det gäller monetära värderingar av hälsoeffekter. I kapitel 6 presenteras 

beräkningarna med en beskrivning av vilka faktorer som bör ligga till grund för en 

differentiering av marginalkostnaderna för emissioner av luft respektive buller. De resultat som 

vi kommit fram till jämförs också med nuvarande ASEK-värden och orsakerna till skillnaderna 

diskuteras. Rapporten avslutas i kapitel 7 med en beskrivning av det arbete som pågår 

internationellt med att beräkna och använda information om externa kostnader för 

åtgärdsanalyser. Detta jämförs med det svenska arbetet och utifrån det diskuteras hur nuvarande 

arbete med miljöövervakning avseende vägtrafikens emissioner kan förändras så att det även 

kan bidra med underlag till beräkningar av externa kostnader. 

                                                      
23 se http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-

analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/ASEK---arbetsgruppen-for-

samhallsekonomiska-kalkyl--och-analysmetoder-inom-transportomradet/ 
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2. Emissionsmodellering och beräkning i Sverige 

2.1. Kunskapsläget – emissioner, modeller och osäkerheter 

 Luftföroreningar 

Trafikverket har tagit fram en handbok som beskriver vad som krävs för att beräkna emissioner 

av luftföroreningar samt det arbete som Trafikverket och dåvarande Vägverket bedrivit när det 

gäller modellutveckling24. I denna ingår även en beskrivning av det arbete som bedrivs 

internationellt. För framtagande av emissionsfaktorer för avgaser använder Trafikverket idag 

HBEFA25 modellen som tagits fram inom EU och som är en vidareutveckling av ARTEMIS-

modellen. Detta är också den modell som används som underlag för Sveriges internationella 

rapportering. En närmare beskrivning av modellen finns i Naturvårdsverket (2014).  

För att genomföra beräkningar med HBEFA-modellen krävs indata om den svenska 

fordonsflottan och det trafikarbete som utförs på de svenska vägarna. Som indata används idag 

den statistik som tas fram av Trafikanalys och som baseras på körsträckor från besiktningsdata. 

En uppdatering och revidering av modellen genomfördes 2011 (Trafikanalys, 2011) men sker 

även kontinuerligt. En fördel med denna modell är att den redovisar hur trafikarbetet fördelar 

sig mellan olika fordonstyper. Denna modell kan däremot inte återge exakt var i landet 

trafikarbetet skett. Trafikanalys redovisar dock fördelningen av fordonsflottan per län vilket kan 

ge viss information om hur emissionerna kan tänkas fördela sig över landet.  

Jämfört med de flesta andra länder inom EU har Sverige ytterligare en viktig källa till 

luftföroreningar från vägtrafiken och det är slitage från vägbanan. Den huvudsakliga orsaken till 

detta är enligt forskningen slitage från dubbdäck. Eftersom slitagepartiklar ackumuleras på 

vägbanan vintertid så kan partikelhalterna lokalt på vissa platser periodvis bli väldigt höga 

under våren. Forskning pågår om vilka emissionsfaktorer som bör användas för slitage från 

vägbanan. De emissionsfaktorer som redovisades i Naturvårdsverket (2014) har enligt ny 

forskning visat sig vara felaktiga (enligt mail från Matthew Ross-Jones, Naturvårdsverket, 

2014-08-20).  

Utöver dessa modeller finns även den Nationella VägDataBasen (NVDB) som används i detta 

projekt och som beskrivs närmare nedan. Denna databas innehåller uppgifter om 

vägtrafikarbetet (Årsdygnstrafik, ÅDT) i Sverige baserat på mätdata. Det finns skillnader 

mellan Trafikanalys modell för beräkning av trafikarbete och de resultat som fås från NVDB. 

Uppgifterna från Trafikanalys modell av trafikarbetet avser den svenska fordonsparkens årliga 

körsträckor utan hänsyn till om delar av körningarna gjorts i utlandet. För tung trafik har 

Trafikanalys visst underlag för att justera för det s.k. utlandsproblemet – att svenska fordon helt 

eller delvis körs utanför Sverige och att varierande andelar av trafiken i Sverige uträttas av 

fordon från andra länder. Uppgifterna från Trafikanalys tas fram utan koppling till väghållare, 

men även om andelen av deras körsträckor som gäller statligt vägnät vore känd är det inte troligt 

att de helt skulle överensstämma med summerat trafikarbete från ÅDT i NVDB av ovan angivna 

skäl. 

Användningen av HBEFA har medfört skillnader jämfört med de emissionsfaktorer som 

användes tidigare. Enligt en nyligen genomfört undersökning av Stockholms och Uppsala läns 

luftvårdsförbund (LVF, 2013b) har utsläppen minskat. Skillnader mellan HBEFA och tidigare 

                                                      
24 http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Halsa/Luft/Dokument-och-lankar-om-luft/Handbok-

for-vagtrafikens-luftfororeningar/ 
25 HBEFA, Handbook Emission Factors for Road Transport, www.hbefa.net. 

http://www.hbefa.net/
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emissionsmodeller diskuteras även i LVF (2012). Där sägs följande om skillnad mellan EVA-

modellen och Artemis/HBEFA (sid 16): 

Användningen av Artemis/HBEFA innebär ett viktigt steg för att t.ex. kunna 

beräkna utsläppen från olika miljöbilar med alternativa bränslen och dieselbilar. 

De nya emissionsfaktorerna innebär sammantaget högre utsläpp av kväveoxider 

från vägtrafiken och stämmer bättre med utvecklingen av uppmätta halter i urban 

bakgrundsluft och i gatumiljö. Den största skillnaden mot EVA-modellen finns för 

dieseldrivna och då främst tunga fordon. I versionen HBEFA 3.1 som använts i 

gaturumsberäkningarna, ingår även mätningar från den senaste 

avgasreningstekniken (Euro 5 och Euro 6 med partikelfilter). 

Det sägs också (sid 41): 

Dessa emissionsmodeller och andra liknande har jämförts med mätningar via 

fjärranalys i verkliga trafikmiljöer såväl i England som i Sverige. En viktig slutsats 

från dessa studier är att modellernas emissionsfaktorer ibland underskattar 

uppmätta utsläpp i verklig trafik. Detta gäller bl.a. för dieseldrivna personbilar 

och lätta lastbilar samt tunga dieseldrivna lastbilar (Euro 4) och bussar (Euro 5). 

För den tunga trafiken tycks skillnaden i utsläpp vara störst i stadstrafik där 

dieslarna inte kan köras effektivt. Skillnaden verkar också öka för nyare fordon 

med kraftigare emissionsreduktionskrav. Genom att kalibrera beräkningsresultaten 

mot mätdata förbättras beräkningsresultaten. 

Att det finns skillnader mellan emissionsfaktorerna som HBEFA ger och verkliga emissioner 

konstateras också i en rapport från SMHI baserat på resultat från en jämförelse mellan 

haltberäkningar med SIMAIR (där emissionsfaktorer från HBEFA använts) och uppmätta halter 

(Andersson och Omstedt, 2013). En förklaring som ges till de skillnader som finns är att 

emissionsmodeller underskattar utsläppen av exempelvis NOx. En orsak till detta kan vara att 

emissionsfaktorerna i viss utsträckning baseras på data från standardiserade körcykler (Hagman 

och Amundsen, 2013) och en annan att de indata som används inte på ett bra sätt beskriver den 

verkliga fordonsflottan.  

 Buller 

Modeller för att beräkna buller från vägtrafik har utvecklats och förfinats under relativt lång tid. 

Sedan bullerdirektivet infördes i EU 2002 har inom EU några modeller för att beräkna nivåer i 

enlighet med direktivet tagits fram, bl.a. Harmonoise (Defrance m.fl. 2007), och nu senast en 

modell inom det EU finansierade forskningsprojektet CNOSSOS-EU (Kephalopoulos m.fl, 

2012). Dessa modeller beräknar dels ett dygnsvärde LDEN (Day-Evening-Night) vars bidrag 

under kvälls- och nattetid viktas mer än bidragen dagtid samt ett specifikt värde för buller 

nattetid, Lnight. Anledningen till att ta särskild hänsyn till buller nattetid är att större delen av de 

påvisbara hälsoeffekterna kan relateras till sömnstörning.  

För att kunna beräkna dessa värden krävs indata i form av trafikflöde differentierat över dygnets 

24 timmar så att korrekta bulleremissioner för de olika tiderna på dygnet kan beräknas. I Sverige 

har under relativt lång tid en samnordisk modell använts, Nordisk Beräkningsmodell, som 

senast reviderades 1996 (Naturvårdsverket 1996). I denna modell beräknas istället ett 

dygnsekvivalent medelvärde LAeq,24h samt ett maxvärde LAFmax som är den maximala bullernivån 

under ett dygn. Dessa mätetal ligger till grund för de riktlinjer för buller som gäller i Sverige. En 

mer avancerad nordisk modell, Nord2000 (Jonasson och Storheier 2001), har utvecklats som 

tillåter differentiering av bullernivåer från varierande trafik under ett dygn, och som har mycket 

detaljerad beräkning av bullerspridningen. För beräkning av bullernivåer över större områden 
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och för betydande delar av vägnätet har dock den nordiska beräkningsmetoden från 1996 

fortsatt att vara den mest använda, främst på grund av att den är relativ lätt att applicera. Med 

anledning av detta är också det indata som insamlas i form av fordonstyp och trafikarbete på 

nationell nivå i stort sett uteslutande av sådan art att differentieringen över dygnet inte är möjlig.  

För bullerberäkningarna inom SAMKOST har vi därför i stället tagit fram och använt en 

bullermodell för att beräkna källstyrka baserat på den modell som tagits fram inom CNOSSOS-

EU men som använder sig av tillgängligt data utan dygnsdifferentiering och som alltså beräknar 

LAeq, 24h snarare än LDEN och Lnight. Beräkningen av befolkningsexponering baseras på 

spridningsmodeller framtagna genom att förenkla spridningsmodellen som ingår i Nordisk 

Beräkningsmodell från 1996 och anpassa dem till mätvärden och till estimerad påverkan på 

bullerspridning från bebyggelsetäthet. 

2.2. Emissionsberäkningar för det statliga vägnätet – modeller och 
antaganden 

Detta är en central del i beräkningar av externa kostnader för emissioner från vägtrafiken. För 

luftföroreningar har emissionerna beräknats för hela det statliga vägnätet med delvis samma 

modeller som används för nationell statistik om vägtrafikens utsläpp men med högre geografisk 

upplösning och med andra data om trafikarbete. Genom att koppla emissioner till trafikarbete så 

har vi fått fram hur vägar, trafikarbete och emissioner fördelar sig mellan olika områden i 

Sverige. För buller har vi använt den nu gällande beräkningsmodellen inom EU (CNOSSOS-

EU). 

I de resultat vi redovisar har vi gjort en uppdelning mellan landsbygd och tätort och dessutom 

en uppdelning på olika typer av tätorter enligt följande indelning utifrån befolkningstäthet:  

a) TBT - Tätbefolkad tätort (befolkningstäthet över 2000 personer/km2) 

b) MBT - Medelbefolkad tätort (befolkningstäthet mellan 1000 och 2000 personer/km2) 

c) GBT - Glest befolkad tätort (befolkningstäthet mellan 400 och 1000 personer/km2 ) 

d) ÖVR – Tätorter och övriga områden (befolkningstäthet under 400 personer/km2, ). 

 Modeller och indata för trafikarbete 

I dessa beräkningar används information om trafikarbete som hämtats från NVDB för år 

2012. Databasen NVDB drivs av Trafikverket i samverkan med Lantmäteriet, Sveriges 

kommuner och landsting, Skogsnäringen och Transportstyrelsen. ÅDT-uppgifterna i NVDB 

kommer från mätningar och företeelsen Mätmetod anger hur uppgiften tagits fram, se 

Tabell 2. ÅDT-värdena räknas om från mätår till år 2012 med förändringsfaktorer som TRV tar 

fram för olika vägkategorier (Europaväg, övrig riksväg, primär länsväg, övrig länsväg). 

Tabell 2  Underlag för framtagande av trafikarbete i NVDB  

 

  

ÅDT avser den trafik som går på vägen och inkluderar då även utländsk trafik. I NVDB finns 

även information om osäkerheten i ÅDT. I NVDB grupperas vägnätet efter: 
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Vägtyp:  

1. Motorväg 

2. Motortrafikled 

3. Motortrafikled mötesfri 

4. 4-fältsväg 

5. Landsväg 

6. Landsväg mötesfri 

Funktionell vägklass: 

1. Europaväg 

2. Nationell stamväg 

3. Riksväg 

4. Primär länsväg 

5. Sekundär länsväg 

6. Tertiär länsväg 

Hastighetsgräns: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 och 120 km/h 

Breddklass: Vägbredd m 

ÅDT i NVDB finns för två fordonsgrupper: 

Lätta (Personbilar, Lätta lastbilar, MC) 

Tunga (Tunga lastbilar, Landsvägsbussar, Stadsbussar) 

 Modell och indata för beräkning av emissionsfaktorer 

Beräkningarna är gjorda med HBEFA 3.1-modellen. Emissionsfaktorerna är enbart för 

frifordonshastighet, för de trafiksituationer som finns i HBEFA (66 stycken för ”FreeFlow”). 

Enligt Naturvårdsverket (2014) är 94 % av det totala trafikarbetet ”Free flow”. I detta avsnitt 

presenterar vi modellen översiktlig samt beskriver vilka underlag som använts för de att ta fram 

de emissionsfaktorer som använts för emissionsberäkningarna i detta projekt.  

I HBEFA finns 6 fordonskategorier:  

 Personbilar, (Bensin, Diesel, CNG, E85) 

 Lätta lastbilar (totaltvikt <=3500 kg) (Bensin, Diesel) 

 Motorcyklar (MC och Moped) (Bensin) 

 Tunga lastbilar (totaltvikt >3500 kg) (med/utan släpp) (Bensin, Diesel) 

 Landsvägsbussar (Diesel, CNG) 

 Stadsbussar (Diesel, CNG, Etanol) 

I HBEFA grupperas vägnätet efter trafiksituationer, vilka beskriver vilken typ av väg det är och 

trafikarbetet på vägen, se Figur 7, 8 och 9: 
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Figur 7  Illustration HBEFA. Källa: Handbook Emission Factors for Road Transport. 

 

En första indelning görs efter mellan landsbygd och tätort och därefter efter typ av väg, se 

beskrivning i Figur 8. 

 

Figur 8  Definitioner av vägtyper. Källa: Handbook Emission Factors for Road Transport. 

 

Därefter beskrivs flödet på vägen (Levels of service) för vägar med olika hastighetsgräns, se 

Figur 9 och 10.  
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Figur 9  Illustration av olika typer av trafikflöde. Källa: Handbook Emission Factors for Road 

Transport. 

 

 

Figur 10  Definitioner av olika trafikflöden. Källa: Handbook Emission Factors for Road 

Transport. 

För att använda modellen och beräkna emissioner behövs indata. Det som används är statistik 

från Transporstyrelsen körsträckedatabas samt modellerade körsträckor26. I en nyligen 

genomförd studie beskrivs dessa indata och vilken utvecklingspotential som finns (Carlson m.fl. 

2013). När det gäller fordonstyper så görs det utöver en indelning i fordonskategorier även en 

indelning i segment vilka beskriver typ av fordon utifrån storlek, drivmedel etc. Körsträckor på 

kategorinivå uppdateras årligen och nu använda körsträckor på segment är nyligen uppdaterade. 

Beräkningar genomförda med HBEFA baserat på denna typ av underlag ligger exempelvis till 

grund för de emissionsfaktorer som presenteras i Trafikverkets Handbok för Luftföroreningar, 

bilaga 6.1. En aktuell beräkning för emissionerna för år 2012 återfinns i bilaga 1. 

För beräkningar i detta projekt gjordes uttag för alla 6 olika fordonskategorier och för alla 

trafiksituationer med beläggningsgrad ”frifordon”. Eftersom det i NVDB endast finns 

information om lätta och tunga fordon så viktades de 6 fordonskategorierna ihop till två grupper 

                                                      
26 Enligt information från Trafikverket är det WSP som gör denna beräkning. 
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(Lätta – personbil, lätt lastbil och mc – respektive Tunga – tung lastbil och två typer av buss) 

med avseende på trafikarbetet, se Tabell 3 och Tabell 4. 

 

Tabell 3  Viktning av fordonskategorier från HBEFA.  

Viktning 2012, trafikarbete Lätta fordon  Tunga fordon 

IDTS RoadCat TSGrad PC LCV MC  HGV Coach Ubus 

11xxxx MW RUR_MW 87.4% 11.3% 1.3%  91.5% 8.5% 0.0% 

21xxxx MW URB_MW 87.4% 11.3% 1.3%  78.0% 7.2% 14.7% 

12,13,14,15xxx RUR RUR_NMW 87.4% 11.3% 1.3%  91.5% 8.5% 0.0% 

22,23,24,25xxx URB URB_NMW 87.4% 11.3% 1.3%  64.5% 6.0% 29.6% 

 

Tabell 4  Underlag för viktning av trafikarbete.  

2012 TA vehKm TotalVehicles KM/a_veh 

PC 62 806 014 063 4 447 703 14 121 

LCV 8 080 430 648 477 172 16 934 

MC 818 756 286 460 234 1 779 

    

HGV 4 621 425 284 79 754 57 946 

Coach 427 327 320 6 242 68 460 

UrbanB 521 968 524 7 964 65 541 

 

 Modeller och indata för beräkning av luftföroreningar 

Vägdatabasen och HBEFA kopplas via klassningstabeller avseende vägnätet och 

trafiksituationer. För varje vägpost i NVDB-nätet bestäms en s.k. HBEFA-klass med hjälp av 

NVDB-företeelserna funktionell vägklass, vägtyp, hastighetsgräns och vägbredd. 

Klassningstabeller finns för Statligt vägnät, Kommunalt vägnät och Enskilt vägnät. 

Samtliga är uppdelade på tätort och landsbygd,  

t.ex.:  
Statligt vägnät på landsbygd  

1 Motorväg, 1 Europaväg, 110 km/h, frifordon = 110111 = RUR/MW/110/Freeflow. 
Statligt vägnät i tätort 

1 Motorväg, 1 Europaväg, 110 km/h, frifordon = 210111 = RUR/MW/110/Freeflow. 

Till varje unik HBEFA-klass knyts alltså olika TrafficSituations (IDTS) - en för tätort och en för 

landsbygd där det kan vara olika IDTS beroende på vägbredd (under resp. över 10 meter). 

Informationen i Tabell 5 har hämtats från använt underlag (0 Statligt vägnät ok ub140617 

MRY.xlsx).   
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Tabell 5  Underlag för emissionsberäkning 

 

 

För varje IDTS (110101 – 210121 ovan) finns emissionsfaktorer (g/fkm) med ett värde för lätta 

fordon och ett värde för tunga fordon, se Tabell 6. Emissionsfaktorer finns framtagna för 14 

komponenter (Benzene, CO, CO2(rep.), CO2(total), FC, NMHC, NO2, NOx, PM, PMnon-

exhaust, PN, SO2, Toluene, Xylene) varav de för NOx, PM och PM non-exhaust ingår i 

beräkningarna. 

 

Tabell 6  Illustration av beräkningsunderlag från ”O EF för Lätt och Tuna fordon i Alla TS för 

FF ok.xlsx”. 

 

Faktorerna för lätta och tunga fordon har tagits fram genom en viktning med faktorer, se Tabell 

3. Lätta fordon är personbil, lätt lastbil och mc, medan tunga fordon är tung lastbil och två typer 

av buss. 

För vägposterna i NVDB-nätet finns uppgift om flöde (ÅDT årsdygnstrafik) för lätta resp. tunga 

fordon27. För varje vägpost beräknas trafikarbete (TA) i fordonskilometer (fkm) och 

emissionerna beräknas som TA * emissionsfaktor. Detta görs för lätta resp. tunga fordon och för 

de tre olika emissionerna.  

                                                      
27 Egentligen fordon med första axelavstånd under resp. över 330 cm. Uppgift från P-O Granberg, TRV 

2014-02-07, Se 

http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Planera_o_utreda/referenser_sidid23665/REF_15_001113

_PM_Matris_latta_fordon.pdf där det konstateras: Trafikarbetet för lätta fordon i denna PM avser 

genomgående fordon med en totalvikt understigande 3,5 ton. Antar vi att samtliga pb har ett axelavstånd 

understigande 3,3 meter, är det i stort sett endast bland de lätta lastbilarna som vi kommer i konflikt med 

den definition av lätta fordon som innebär att axelavståndet inte skall överstiga 3,3 meter. Enligt (3) 

uppgår andelen lastbilar med ett axelavstånd på över 3,3 meter till ca 12,5 % av samtliga lastbilar med 

totalvikt under 3,5 ton. Samtidigt finns ett mindre antal lastbilar med axelavstånd under 3,3 meter men 

med en totalvikt överstigande 3,5 ton. Om antalet fordon står i proportion till trafikarbetet, innebär detta 

att de lätta lastbilarna trafikarbetet enligt matriserna skall reduceras med ca 10 % för att avse lastbilar med 

axelavstånd under 3,3 meter. Då lastbilarna svarar för i genomsnitt ca knappt hälften av trafikarbetet i de 

framtagna matriserna, skulle dessa reduceras med i storleksordningen 5 % för att avse fordon med 

axelavstånd under 3,3 meter. De osäkerheter som finns i de framtagna matriserna är dock av sådan storlek 

att en korrektion för att matriserna skall avse fordon med axelavstånd högst 3,3 meter istället för fordon 

med totalvikt understigande 3,5 ton inte är meningsfylld. 
 

HBEFA_klass HBEFA på landsbygd *=vägbredd över 10 m ^=vägbredd under 10 m HBEFA på tätort

1-1+100/1 110101 0 0 210101

1-1+100/2 110101 0 0 210101

1-1+110/1 110111 0 0 210111

1-1+110/2 110111 0 0 210111

1-1+120/1 110121 0 0 210121

1-1+120/2 110121 0 0 210121

Year Component IDTS TrafficSit Lätta fordon Tunga fordon

2012 NOx 110081 RUR/MW/80/Freeflow 0.244251 3.987355

2012 PM 110081 RUR/MW/80/Freeflow 0.006673 0.076253

2012 PM-nonexhaust 110081 RUR/MW/80/Freeflow 0.046541 0.074000

2012 NOx 110091 RUR/MW/90/Freeflow 0.287733 3.902714

2012 PM 110091 RUR/MW/90/Freeflow 0.006844 0.063652

2012 PM-nonexhaust 110091 RUR/MW/90/Freeflow 0.046541 0.074000

http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Planera_o_utreda/referenser_sidid23665/REF_15_001113_PM_Matris_latta_fordon.pdf
http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Planera_o_utreda/referenser_sidid23665/REF_15_001113_PM_Matris_latta_fordon.pdf
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Beräkningarna görs också uppdelat på inom/utanför tätort. Tätorterna är enligt SCB:s definition 

och avser 2010-12-31 då det fanns 1956 tätorter i Sverige eftersom tätortsavgränsningarna 

endast görs vart 5:e år. Beräkning av emissioner inom tätort görs för två fall, dels med SCB:s så 

kallade tätortspolygoner28 och dels med dessa polygoner expanderade med 100 meter. Bilden 

visar hur det ser ut för Borensberg, se Figur 11. 

 

Figur 11  Beräkning av trafikflöde i tätort och ”omland”. 

I vägnätet (vagdata_121231) finns en del brister i indata som gör att underlag för beräkningarna 

saknas för vissa poster. I bästa fall har IDTS kunnat kopplas mot vägnätet via HBEFA-klass, 

men variablerna som bestämmer HBEFA-klass kan sakna värde och då är kopplingen inte 

möjlig att göra. Dessutom kan ÅDT-uppgifterna för personbil (lätta fordon, egentligen <=330 

cm axelavstånd) eller lastbil (tunga fordon, egentligen >330 cm axelavstånd) saknas och då kan 

respektive utsläpp inte beräknas. Hur indata ser ut i detta fall för hela det statliga vägnätet 

(vagdata_121231) redovisas i Tabell 8. OK=1 innebär att båda ÅDT-uppgifterna är > 0 och att 

något IDTS kunnat kopplas mot vägposten. Detta gäller sålunda för 93 procent av väglängden 

inom tätort och för 98,2 procent utanför tätort. Det är dessa poster som ligger till grund för 

emissionsberäkningarna. 

                                                      
28 Se Björketun U och Eriksson J.R (2001) Trafikarbete i tätort och på landsbygd, VTI rapport 473 för en 

beskrivning av SCB statistik om tätorter. 
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Tabell 8  Sammanställning över beräkningsbara poster från NVDB  

  Antal poster Langd_tat [km] Langd_ej_tat [km] 

Hela nätet 538 700 7 538 98 536 

OK=1 521 055 7 010 96 810 

Andel OK=1 96.7% 93.0% 98.2% 

PB_miss 9 203 342 656 

L_miss 17 412 525 1 691 

IDTS Miss 6 689 290 544 

 Modeller och indata för att beräkna bulleremissioner (källstyrka) 

I SAMKOST har en förenklad variant av den nyligen utvecklade CNOSSOS-EU-

beräkningsmodellen använts. Modellen skiljer sig från Nord96 bl.a. genom att den utgår från att 

noggrant beskriva det buller som skapas av fordonet och sedan applicera de egenskaper hos 

omgivningen som påverkar nivån så som avstånd till källan, förekomst av absorberande ytor, 

främst mjuk mark, förekomst av reflekterande ytor, främst hård mark och husväggar, effekt av 

vanligen rådande väderförhållanden mm. En fördel med att använda denna modell är att den 

dels har stöd för att diskriminera mellan fordon med och utan dubbdäck och dels har stöd för att 

hantera olika slags vägbeläggningar.  

I de beräkningar som ingår i SAMKOST har en så detaljrik beskrivning som möjligt använts när 

det gäller fordonens egenskaper som bullerkälla, medan modelleringen av spridningen anpassats 

från Nord96 med hjälp av exponeringsdata från de studier i Lerum som ingår i projektet REBUS 

(Andersson m.fl., 2008). Baserat på antagandet att bebyggelsen, och därmed bullerspridningen, 

inom varje tätortskategori är homogen har tre spridningsmodeller tagits fram: dels en modell för 

glesbefolkad tätort, som också gäller för kategorin ”Övrig”, i huvudsak baserad på den 

dämpande effekten som fås av mjuk mark så som gräsytor, dels en modell för mellantätbefolkad 

tätort baserad på exponeringsdata från Lerum och till sist en modell som är baserad på 

exponeringsdata från Lerum med det extra antagandet att tätare bebyggelse har en extra 

dämpande effekt. 

Källstyrkan för buller från vägen beräknas baserat på hastighet, antal fordon per årsmedeldygn 

(ÅDT) samt fördelning mellan tunga och lätta fordon. Andelen dubbdäcksfordon beräknas som 

70 % av de lätta fordonen under en tredjedel av årets månader. Med hänsyn till detta har en del 

av de drygt 105000 vägposter som utgör indata från NVDB exkluderats på basis av datats 

validitet. Angiven högsta hastighet lägre än 20 km/h resulterade i exkludering av 3680 

vägposter, då NVDB anges hantera skyltad hastighet mellan 30 och 120 km/h. Trafikflödet 

anges dels som totalt antal fordon per årsmedeldygn (ÅDT), del som det antal som utgör fordon 

med axelavstånd längre än 3 m för att representera tung trafik. Fall med antalet tunga fordon 

större än totala antalet fordon resulterade i exkluderandet av ytterligare 1887. Till sist 

exkluderades ytterligare 252 vägposter med ÅDT mindre än 5 fordon/dygn. 

Källstyrkan för varje giltig vägpost har sedan räknats om till en avståndsberoende bullernivå 

genom att ansätta en av de tre spridningsmodellerna, baserat på den tätortskategori vägposten 

tillskrivits. Den till vägposten associerade befolkningstätheten användes till sist för att beräkna 

antalet individer som exponeras för bullernivåer i steg om hela decibel från nivån 45, där den 

samhällsekonomiska kostnaden kan anses vara noll, till nivån 74, som är den högsta 

exponeringsnivå som räknats fram bland samtliga ingående vägposter, se vidare avsnitt 3.2.  
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När det gäller buller så tillåter källmodellen hantering av dubbdäck, men osäkerheter i 

dubbdäcksmodellens validitet för svenska förhållanden gör att den inte inkluderats i de här 

presenterade marginalkostnadsresultaten.   

2.3. Resultat av beräkningar 

 Luftföroreningar  

Resultaten av beräkningarna har vi sammanfattat i en tabell, se Tabell 9 för ett utdrag. Hela 

tabellen finns i bilaga 2. Detta är genomsnittliga emissionsfaktorer för de olika typtätorter som 

vi definierat utan hänsyn tagen till meteorologi, topografi eller sammansättning av 

fordonsflottan. 

Tabell 9  Genomsnittliga emissionsfaktorer för lätta resp. tunga fordon för olika vägar. 

Sammanställning av beräkningsresultat, exemplet TBT och MBT  

 
 

Av tabellen i bilaga 2 framgår bl a följande: 

- 6,7 % av det statliga vägnätet finns i tätorter men 19 % av trafikarbetet för lätta fordon och  

15 % för tunga fordon sker i tätorter 

- i tätort är det huvudsakliga trafikarbetet för lätta fordon jämnt fördelat på vägar med skyltad 

hastighet 50-90 km/h medan trafikarbetet på landsbygd huvudsakligen sker på vägar med 

hastighet 80-90 km/h 

- i tätort är det huvudsakliga trafikarbetet för tunga fordon jämnt fördelat på vägar med skyltad 

hastighet 50–90 km/h medan trafikarbetet på landsbygd framförallt sker på vägar med skyltad 

hastighet över 80 km/h 

- skillnaderna mellan tätorter i emissioner per fordonskilometer är i de flesta fall små 

- för lätta fordon är de genomsnittliga utsläppen av NOx högre i tätort än på landsbygden medan 

det omvända gäller för tunga fordon för  

- utsläpp per fordonskilometer varierar med hastighet men olika mycket för olika ämnen och för 

lätta och tunga fordon. 

En viktig faktor när det gäller verkliga avgasemissioner på en viss plats är fordonsflottans 

sammansättning. Den skiljer sig åt mellan olika delar av landet vilket kommer att påverka 

storleken på emissioner per fordonskilometer. Vi har därför gjort en beräkning för att illustrera 

30-40 50-60 70 80-90 100 110-120 Totalt

TBT

Väglängd (km) 7,70 202,40 332,00 284,30 64,80 81,30 972,50

Lätta fordon (mfkm) 15,90 483,40 1451,10 1569,60 313,20 464,40 4297,60

NOx (g/fkm) 0,3272 0,2819 0,2628 0,2671 0,3176 0,3938 0,2849

PM exhaust (g/fkm) 0,0074 0,0068 0,0067 0,0069 0,0078 0,0105 0,0073

PM non-exhaust (g/fkm) 0,0251 0,0218 0,0218 0,0363 0,0465 0,0465 0,0316

Tunga fordon (mfkm) 1,70 48,50 141,90 171,50 33,20 53,30 450,10

NOx (g/fkm) 9,390 5,970 4,904 4,152 4,042 4,039 4,584

PM exhaust (g/fkm) 0,151 0,090 0,082 0,088 0,087 0,087 0,086

PM non-exhaust (g/fkm) 0,180 0,144 0,144 0,101 0,074 0,074 0,114

MBT

Väglängd (km) 121,50 770,80 361,80 214,50 96,60 56,20 1621,40

Lätta fordon (mfkm) 93,00 963,70 580,90 575,90 199,00 162,40 2574,90

NOx (g/fkm) 0,3591 0,2875 0,2781 0,2679 0,3131 0,4038 0,2929

PM exhaust (g/fkm) 0,0081 0,0069 0,0072 0,0068 0,0078 0,0109 0,0073

PM non-exhaust (g/fkm) 0,0333 0,0218 0,0218 0,0367 0,0465 0,0465 0,0290

Tunga fordon (mfkm) 7,20 86,40 59,70 73,50 25,80 24,40 277,00

NOx (g/fkm) 10,073 6,259 5,187 4,194 4,050 4,039 5,178

PM exhaust (g/fkm) 0,161 0,093 0,080 0,089 0,089 0,087 0,090

PM non-exhaust (g/fkm) 0,278 0,144 0,144 0,100 0,074 0,074 0,123

Vägtyp definierat av hastighet
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hur detta kan påverka emissionerna, se Tabell 10. Vi har gjort beräkningar för två län i Sverige, 

Dalarna och Stockholm. Dalarna har de glesast befolkade tätorterna i landet medan Stockholm 

är det mest tätbefolkade området. 

I tabellen anges den genomsnittliga fördelningen av personbilar utifrån typ av bränsle för 

Sverige, Dalarna och Stockholm enligt statistik från Trafikanalys för år 201329. Vidare anges 

emissionsfaktorer för NOx för tätort respektive landsbygd enligt bilaga 1. Vi jämför totala 

mängden emissioner givet en körsträcka på 100 km. Varje biltyp antas köra en viss andel av 

denna sträcka. De emissioner som räknas fram i tabellen är lägre än de som vi får givet de 

emissionsfaktorer som återges i Tabell 9. Detta beror bl a på att vi inte har med lätta lastbilar i 

sammansättningen av fordon nedan.  

Tabell 10  Fordonsflotta och genomsnittliga emissioner i Stockholm och Dalarna. 

 Emissionfaktorer Nationellt genomsnitt Dalarna Stockholm 

 NOx 

Landsbygd 

g/fkm 

NOx  

Tätort 

g/fkm 

Andel NOx  

Landsbygd 

g/100 km 

NOx 

Tätort 

g/100 km 

Andel NOx 

Landsbygd 

g/100 km 

Andel NOx 

Tätort 

g/100 km 

Bensinbil 0,15 0,18 61,1 9,165 10,998 62,2 9,33 52,3 9,414 

Dieselbil 0,43 0,49 31,2 13,416 15,288 31,8 13,67 44,8 21,95 

Etanol 0,04 0,06 6,2 0,248 0,372 5,5 0,22 0,8 0,298 

Biogasbil 0,04 0,05 1,5 0,06 0,075 0,1 0,004 0,3 0,0225 

Summa    22,9 26  23  31,68 

Av tabellen framgår betydelsen av fordonsflottans sammansättning samt antagande om vilka 

emissionsfaktorer som är representativa för en viss plats för beräknade emissioner. För Dalarna 

har vi antagit att emissionsfaktorerna liknar de på landsbygd. Eftersom fordonsflottan liknar det 

nationella genomsnittet blir den totala mängden emissioner för 100 km i Dalarna ungefär 

densamma som för det nationella genomsnittet för landsbygd. För Stockholm däremot blir 

emissionerna för NOx högre än det nationella genomsnittet för tätorter vilket huvudsakligen 

beror på att andelen dieselfordon är betydligt högre i Stockholm än i övriga landet. 

Vi har även på andra sätt granskat resultaten av våra beräkningar. Dels har vi jämfört 

beräkningarna med det som varit underlag för nationell statistik och som tagits fram genom 

HBEFA för år 2012. Vi har räknat fram NOx i ton/miljoner fkm (=g/fkm) för ett sammanvägt 

genomsnitt av lätta och tunga fordon och resultaten blir: 

HBEFA, hela Sverige oavsett väghållare, sammanvägt lätta och tunga fordon: 0,662 

HBEFA, endast motorväg landsbygd (rural motorway): 0,706 

Dels har vi jämfört med beräkningar som tagits fram av SLB Analys för Stockholms och 

Uppsala läns luftvårdsförbund för lätta och tunga fordon för NOx. Av resultaten i LVF (2013a) 

får vi fram följande resultat: 

För Stockholms län 0,880 

För Uppsala län 0,889 

För Gävleborgs län 0,920. 

Detta kan jämföras med våra beräkningar för statligt vägnät, för de vägposter där trafikarbete 

kan beräknas för både lätta och tunga fordon, som ger:  

                                                      
29 http://www.trafa.se/Statistik/Vagtrafik/Korstrackor/Korstrackor-baserade-pa-matarstallningsuppgifter/ 
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Inom tätort: 0,752 

Utanför tätort: 0,815 

Motorväg utanför tätort: 0,891 

Hela det statliga vägnätet: 0,803 

När det gäller tätort så ger våra beräkningar låga emissionsfaktorer för mer tätbefolkade tätorter 

vilket förklaras av att det är en liten andel av trafikarbetet som sker på vägar med 

hastighetsgränser under 60 km/h30: 

Inom tätort TBT: 0,692 

Inom tätort MBT: 0,767 

Inom tätort GBT: 0,830 

Inom tätort ÖVR: 0,849 

Vi har även genomfört beräkningar där vi tagit hänsyn till den trafik som sker i ett närområde 

till tätorten. Enligt denna beräkning så är de totala utsläppen av de olika emissionerna nära tätort 

ungefär 40 % högre än det vi redovisat som enbart gäller tätort. En viss del av den trafik som 

sker strax utanför tätorter (det vi kallar landsbygd) bidrar därför troligtvis till befolkningens 

exponering för emissioner i tätorter. En mer detaljerad beräkning av befolkningsexponering 

kräver alltså modellering baserat på mer detaljerade data.  

När det gäller partiklar så är det svårt att göra jämförelser med andra källor eftersom det är 

oklart vilka partiklar som omfattas av beräkningarna i olika studier. Det är sällan som 

emissioner för avgaspartiklar och övriga redovisas på det sätt som vi gjort ovan. För svenska 

vägar visar studier att emissionerna från slitagepartiklar från bromsar, däck och vägbana kan 

vara höga. I Informative Inventory Report Sweden 2014 (Naturvårdsverket, 2014) anges 

emissionsfaktorer för slitagepartiklar (uppdelat på däck och bromsar) samt vägslitage (med och 

utan dubbdäck) som använts i internationell rapportering. De emissionsfaktorer som användes 

sammanfattas i Tabell 11.  

Tabell 11  Emissionsfaktorer för slitagepartiklar enligt Naturvårdsverket (2014).  

 Brake wear (g/vkm) Tyre wear  (g/vkm) Road surface ordinary 

(g/km) 

Road surface studded 

(g/km) 

Vehicle 

category 

PM0 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 

Passenger 

cars 

0,0082 0,0033 0,0077 0,0054 0,009 0,005 0,450 0,243 

LDV 0,0128 0,0051 0,0122 0,0085 0,009 0,005 0,450 0,243 

HDV 0,0444 0,0177 0,0366 0,0256 0,049 0,027   

Mopeds & 

motorcycles 

0,0021 0,0009 0,0028 0,0019 0,003 0,002   

 

Som nämndes inledningsvis är vissa av dessa uppgifter på väg att revideras. I WearEm (Sjödin 

m.fl. 2010) har de, enligt Matthew Ross-Jones på Naturvårdsverket, gällande vägslitage för lätta 

fordon kommit fram till 0,056 g/fkm för PM2.5 resp. 0,227 g/fkm för PM10. En studie i 

Stockholm där effekterna av dubbdäcksförbudet utvärderats anger i stället emissionsfaktorer 

(årsgenomsnitt) på 0,198 g/fkm med en dubbdäcksandel på 70 % och 0,098 g/fkm när 

dubbdäcksandelen är 30 % (SLB, 2011). Det finns enligt vår bedömning fortsatt osäkerheter 

vilket framförallt beror på i vilken utsträckning som bidraget från sandning och uppvirvling av 

                                                      
30 Emissionsfaktorerna från HBEFA är lägre för vägar med lägre hastighet. Det är oklart vad detta beror 

på. 
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vägdamm har räknats med. Oavsett det så är detta betydligt högre emissionsfaktorer än de som 

räknas fram i HBEFA för PM non-exhaust. En förklaring till detta är att emissioner av 

vägslitage som följer av dubbdäck inte ingår i HBEFA. 

 Buller 

I Tabell 12 finns en sammanställning över genomsnittlig källstyrka för de typtätorter som vi 

gjort beräkningar för i denna rapport fördelat på vägar med olika hastighet. Grunden för 

beräkningarna är trafikarbetet (ÅDT) vilket har stor betydelse för resultaten. Det är inte någon 

större skillnad i trafikarbete mellan medeltätbefolkad tätort och glesbefolkad tätort. ’Övriga’ 

tätorter uppvisar ett betydligt mindre trafikarbete medan tätbefolkad tätort har det klart största 

trafikarbetet och därmed de största bulleremissionerna längs vägarna. Det är också tydligt inom 

tätbefolkad tätort att trafikarbetets omfattning innebär att medelkällstyrkan är relativt hög även 

för låga hastigheter, vilket innebär att enbart en sänkning av hastighet inte förslår till att minska 

bullerexponeringen i tätbefolkade tätorter. 

Tabell 12  Beräknad genomsnittlig källstyrka för typtätorter och vägtyp (hastighet). 

Hastighet TBT MBT GBT ÖVR 

30 75.0 69.0 69.6 67.9 

40 78.9 72.6 72.8 69.2 

50 78.7 73.6 73.6 70.9 

60 80.2 78.3 78.2 74.7 

70 83.3 77.5 78.4 74.1 

80 84.3 79.2 82.1 76.8 

90 85.5 80.6 80.2 79.7 

100 85.1 82.5 83.5 75.8 

110 86.1 83.2 83.0 78.6 

120   84.2  

I tätbefolkad tätort är det sannolikt många som exponeras för relativt höga nivåer av buller, men 

å andra sidan avtar nivån snabbt med avstånd från vägen, så det är relativt få som utsätts för låga 

bullernivåer. I glesbefolkad tätort och övrig tätort gäller det omvända eftersom spridningen kan 

ske relativt obehindrat över stora avstånd från vägen. 

För vägar utanför tätort har vi inte gjort några bullerberäkningar eftersom vi inte har tillgång till 

befolkningen utmed vägnätet och alltså inte antalet exponerade. Dock, som beskrivits i 

inledningen, ingår även befolkade platser med få invånare i den svenska tätortsdefinitionen 

varför vi i denna beräkning bedömer att vi har täckt in de flesta områden där buller från det 

statliga vägnätet kan vara ett problem. 
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3. Halt-, spridnings- och exponeringsmodellering  

3.1. Luftföroreningar  

 Kunskapsläget  

En nationell uppföljning av luftkvaliteten i svenska kommuner initierades av IVL i början av 

1980-talet och vinterhalvåret 1986/87 startade det s k Urbanmätnätet. De data som samlats in 

har legat till grund för en empirisk modell, Urbanmodellen, som används för prognostisering av 

luftkvalitetssituationer och beräkning av nationell befolkningsexponering för olika 

förororeningar (IVL, 2011). IVL är fortsatt datavärd för de luftkvalitetsdata som kommunerna 

samlar in. Dessa insamlingar är en viktig del i det arbete som fortfarande pågår med att utveckla 

spridnings- och exponeringsmodeller. Mycket av detta arbete har dock skett i Stockholm som 

har haft ett mer omfattande mätprogram. 

I Trafikverkets handbok för luftföroreningar finns en beskrivning av spridningsmodeller, vilka 

som finns och hur de kan användas (Trafikverket, 2012b). I beskrivningen indelas modellerna i 

gaturums- och vägtrafiksmodeller, modeller för städer, regionala modeller samt så kallade CFD-

modeller som är användbara där spridningen beror på komplicerad aerodynamik. Nuvarande 

ASEK-värden som togs fram av Leksell (1999) baserades för Stockholm på modelleringar med 

stadsmodellen AIRVIRO som utvecklats och administreras av SMHI. Det är fortsatt den modell 

som används för spridningsmodelleringar i Stockholm. Många andra svenska studier baseras 

dock på SIMAIR som är en modell som Trafikverket tillsammans med Naturvårdsverket och 

Energimyndigheten bekostat utvecklingen av. SIMAIR togs i drift 2005, och även den ägs och 

förvaltas av SMHI. Vidare så har SMHI den regionala modellen MATCH. Det finns dock även 

andra modeller, vilket framgår av Trafikverkets sammanställning. 

Enligt Trafikverkets beskrivning så är SIMAIR ett internetverktyg som ska ge kommuner och 

andra väghållare information om halter av de vanligaste föroreningarna i vägars närområde. 

SMHI beskriver det dock som ett verktyg för beräkning av luftkvalitet i svenska tätorter 

(Andersson och Omstedt, 2013). I SIMAIR ingår en högupplöst emissionsdatabas för 

vägtrafikens utsläpp, uppbyggd direkt från NVDB, samt information om övriga utsläpp hämtade 

från nätverket SMED31. SIMAIR innehåller applikationer både för bedömning av luftkvalitet i 

gaturum och komplicerade vägkorsningar (SIMAIRväg och SIMAIRkorsning) och även halter i 

urban bakgrund modelleras. Det finns också en modell för vägtrafikens slitagepartiklar som 

enligt Kindell (2013) även beräknar uppvirvlingsbidraget. Det pågår dock arbete med att 

utveckla en ny modell för emissioner/halter av slitagepartiklar, ”Non-exhaust road traffic 

induced particle emissions” (NORTRIP), som kanske implementeras i SIMAIR framöver 

(Andersson och Omstedt, 2013). 

År 2010 genomfördes en kunskapsöversikt när det gäller arbetet med modeller av luftkvalitet 

(Omstedt m.fl., 2010). Ett par viktiga frågor för möjligheten att beräkna externa kostnader för 

vägtrafikens emissioner lyftes fram i denna översikt. Det handlar om behovet av att förstå hur 

halter avklingar med avstånd till väg och hur höga halterna är i bostadsområden där ”en 

väsentlig del av den urbana exponeringen sker” enligt rapporten. I rapporten sägs det att: ”för att 

beskriva halter i dessa områden används ibland spridningsmodeller, som i stort sett är 

overifierade för dessa miljöer”.  

Att halter kan variera stort från en plats till en annan är en anledning till att 

befolkningsexponering som underlag för hälsokonsekvensanalyser utgår ifrån uppmätta eller 

modellerade halter i urban bakgrund som bättre representerar genomsnittlig 

                                                      
31 http://www.smed.se/ 
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befolkningsexponering (LVF, 2007). Att mätningar idag huvudsakligen genomförs i gaturum är 

enligt IVL (2011) en följd av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2010:8). IVL (2011, sid 4) 

diskuterar skillnaden mellan mätning i gaturum och urban bakgrund och konstaterar: 

”Gaturumsmätningar utförs vanligen i de mest belastade gaturummen, d.v.s. där 

det är hög trafikbelastning och dålig luftomblandning. Sådana situationer 

kännetecknas vanligen av trånga gaturum med hög dubbelsidig bebyggelse.” 

samt 

”Vid mätning i gaturum bör man dock betänka att varje gaturum är unikt och att 

det därmed är svårt att generalisera resultaten mellan olika tätorter och mellan 

olika gaturum i samma tätort. Långsiktiga mätningar i urban bakgrund är därför 

viktiga för att kunna studera bland annat trender och exponering, men också som 

en referenspunkt för att kunna jämföra resultat från mätningar i olika orter och 

olika gaturum i samma tätort under olika tidsperioder. 

Ytterligare en aspekt som är viktigt när det gäller möjligheten att beräkna trafikens externa 

kostnader för luftföroreningar är hur föroreningar sprids över större områden. Där konstateras i 

kunskapsöversikten (Omstedt m.fl., 2010) att: ”Eftersom de regionala modeller, som för 

närvarande används, inte klarar att modellera hela PMmassan och att det även i tillgängliga 

mätdata saknas en fullständig beskrivning av partiklarnas sammansättning, är det 

fortfarande till stora delar oklart hur mycket av PM10 respektive PM2.5 som är av naturligt 

respektive antropogent ursprung”. 

 Resultat från halt- och spridningsberäkningar i Sverige 

För att kvantifiera effekterna av en mindre förändring i sammansättningen av fordonsflottan, 

eller antalet körda fordonskilometer för en given fordonsflotta, behövs spridningsmodellering 

för att kunna beräkna halter av olika föroreningar samt befolkningsexponeringen längs en väg 

eller i ett område. Som framgår av genomgången ovan finns det dock idag inte fastställda 

modeller för att beräkna hur emissionerna från en viss väg bidrar till halterna på lokal och 

regional skala. SIMAIR, som är den modell som används i de flesta studier, har fram till dags 

dato huvudsakligen använts för att modellera fram totala halten i gatunivå för olika vägsträckor. 

Det pågår dock enligt Martin Juneholm på Trafikverket (mail 2014-08-22) ett utvecklingsarbete 

som undersöker hur befolkningsexponering kan beräknas längs det statliga vägnätet.  

En nyligen genomförd studie i Västra Götaland (Kindell, 2013) visar hur halterna varierar 

mellan olika gaturum. I studien har beräkningar med SIMAIR genomförts för ett flertal olika 

vägar i Västra Götaland. I Tabell 13 har vi sammanställt några resultat från dessa beräkningar 

samt det trafikarbete som ligger till grund för beräkningarna. Detta är dock halter som 

inkluderar såväl föroreningar som är genererade av trafiken på väg som bidraget från urban och 

regional bakgrund. I rapporten anges att för Guldhedsgatan så utgör 11,6 µg/m3 (44 %) lokalt 

generade halter, 21 % är urbant bidrag från övriga Göteborg och 35 % regional bakgrund, d v s 

bidrag från övriga Sverige och utlandet. 
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Tabell 13  Beräkning av PM10 halter med SIMAIR i Västra Götaland (Källa: Kindell, 2013). 

Vägsträcka Årsmedel PM10 ÅDT Andel tunga fordon 

 

Dubbdäcksandel 

Ale E45  17,4 18586 8,4 68 % 

Alingsas Vastra Ringgatan  19,3 14000 5 68 % 

Goteborg Guldhedsgatan  26,3 23400 4 68 % 

Harryda RV40, Landvetter 19,1 39370 8,7 68 % 

Kungalv E6  21,7 50000 8 68 % 

Kungsbacka Varbergsvagen  18,5 18700 6 68 % 

Lerum Goteborgsvagen  15,8 6900 5,1 68 % 

Lilla Edet E45  10,2 9544 14 68 % 

Molndal Gamla Kungsbackav.  22,6 21000 4 68 % 

Partille Goteborgsvagen  24,5 12001 6,4 68 % 

Stenungsund Goteborgsvagen 13,2 9400 3 68 % 

Tjorn Vag 169  10,6 11121 6,8 68 % 

Ockero Ockerovagen, Hönö 10,8 4500 5,7 68 % 

De flesta av vägarna i tabellen finns i befolkade områden där det är troligt att det finns bidrag 

från både regional och urban bakgrund. Det är därför inte möjligt att diskutera, baserat på den 

information som finns i tabellen, varför vägar med väldigt olika trafikarbete har halter i samma 

storleksordning. Det gäller exempelvis Ale E45 och Lerum Göteborgsvägen. En annan nyligen 

genomförd studie diskuterar däremot mer ingående vad sådana skillnader kan bero på baserat på 

mätningar och modelleringar för tre utvalda vägar i Göteborg, Stockholm och Umeå (Andersson 

och Omstedt, 2013). En slutsats är att det är svårt för en modell som SIMAIR att beräkna halter 

i väldigt speciella lokala miljöer. I flertalet av de senare genomförda studierna med SIMAIR har 

därför mätdata använts för att ta fram korrektionsfaktorer för att anpassa modellen till platsen.  

I den studie som SMHI genomfört över befolkningsexponering från det statliga vägnätet 

(Segersson m.fl, 2011) sägs det att Region Stockholm utmärker sig med flest antal över-

skridanden av miljökvalitetsnorm för PM10. Vidare sägs det att utsläppen av PM10 påverkas av 

trafikbelastningen, andelen bilar med dubbdäck, samt indirekt av halkbekämpning med 

sandning. Halterna är lägre i södra Sverige där användningen av dubbdäck och sand är lägre. En 

annan faktor som bidrar till höga halter i mittersta och norra delarna av landet är stabila 

atmosfäriska förhållanden (inversion) som ger mycket högre halter av luftföroreningar. Sådana 

förhållanden är enligt författarna svåra att beskriva i den beräkningsmodellen som använts 

varför empiriska korrektioner har varit nödvändiga för beräkningsresultat inom dessa regioner. 

Det finns studier av hur olika faktorer påverkar halterna på och runt en väg. I Stockholm har 

SLB analys i samband med trängselavgiftsförsöket undersökt betydelsen av trafikarbetet (SBL, 

2006 och 2009). Enligt de resultaten har trafikarbetet minskat med ungefär 10 % i innerstaden 

medan minskningen av halterna orsakade av vägtrafiken är något mindre. Påverkan på den 

totala halten i urban bakgrund är ganska marginell. En exakt koppling mellan halter och 

trafikarbete går inte att göra eftersom fordonsflottan också förändrats. En liknande studie med 

modellberäknade förändringar har nyligen genomförts i Göteborg. Den visar att en minskning 

av trafikarbetet i innerstaden med runt 10 % medför att de totala halterna av kvävedixoid 

minskar med ungefär 3 % medan minskningen för partiklar (PM10) varierar från 1 % till upp till 

10 % mellan olika gator (Wisell och Nguyen, 2013). Att halterna inte minskar lika mycket som 

förändringen i trafikarbete beror på att det urbana påverkas marginellt av minskat trafikarbete 

lokalt, och det regionala inte alls (jämför Figur 2). 
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Ytterligare en studie har undersökt hur hastigheten kan tänkas påverka halter (Eneroth och 

Johansson, 2014). Den redovisar uppmätta halter under vinterhalvåret 2009/2010 för PM10 och 

NO2 i gatunivå längs E18 i Danderyd och resultatet var att uppmätta halter minskar med 

minskade hastigheter. Det är dock oklart om det är emissionerna eller minskad uppvirvling som 

bidrar till detta när det gäller PM10. Enligt en studie i Norge, där sänkta hastigheter vintertid 

används i bl a Oslo-området, är detta en åtgärd som både bidrar till att minska emissionerna och 

att minska uppvirvlingen (Miljodirektoratet, 2014). 

I två nyligen genomförda studier undersöks hur halter av NOx avtar med avstånd från vägen. 

Resultaten visar att halterna är halverade mellan 25 och 50 meter från en väg medan mätningar 

på 3 respektive 24 meter över körbanan visade att trafikens haltbidrag minskade med 65 % från 

20 μg/m³ till 7 μg/m³. (LVF 2010;SLB, 2013). Detta gäller även partiklar. En studie genomförd 

längs E18 visar att för en vägsträcka där miljökvalitetsnormen överskrids vid vägen så är 

halterna betydligt lägre vid en skola som ligger 25 meter från vägen men på en höjd (Eneroth 

och Johansson, 2014). 

Så gott som alla studier i Sverige har endast studerat de direkta emissionerna från vägtrafiken 

och hur de bidrar till halterna lokalt. Men vid beräkningar av externa kostnader ingår även 

fordonens bidrag till långdistanstransporterade föroreningar. Detta gäller ozon samt sekundära 

partiklar. Bildandet av ozon beror på solinstrålning, NO, NO2 och organiska ämnen. I 

stadskärnor, där emissionerna från trafiken vanligtvis är höga, reagerar NO med ozon och bildar 

NO2. Hur snabbt denna omvandling sker beror på tillgången till ozon. Vidare så påverkas 

ozonhalterna av solsken samt av förhållandet mellan NOx och VOC. NOx emissioner i områden 

med begränsad tillgång på VOC bidrar inte till bildandet av ozon.  Ett exempel på en nyligen 

genomförd studie i Sverige som diskuterar detta är Fridell et al. (2014). NOx bidrar också till att 

sekundära partiklar, exempelvis nitrat, bildas. Även dessa reaktioner är klimatberoende men 

kunskapen om dessa processer är fortfarande begränsad (Hallquist et al, 2009).  

 Indata och resultat för exponeringsberäkningar i detta projekt 

Vi har i detta projekt fokuserat på att ta fram emissionsdata för det statliga vägnätet och 

beskriva hur emissionerna fördelar sig mellan tätorter med olika befolkningstäthet. För att 

illustrera vilka externa kostnader som är förknippade med de utsläpp som sker har vi valt att 

använda den information som togs fram i projektet TESS (Nerhagen et al., 2009). Detta är den 

enda studie som genomförts under senare år i Sverige som har den information som krävs för att 

göra en beräkning av externa kostnader för luftföroreningar från vägtrafik som omfattar både 

lokal och regional påverkan32. I detta projekt beräknades hur emissioner från vägtrafiken i 

Stockholm påverkar luftkvaliteten på lokal (urban) skala och på regional (Europeisk) skala. Den 

lokala beräkningen i denna studie baseras på liknande underlag som den studie som ligger till 

grund för nuvarande ASEK-värden (AIRVIRO-modellen) medan MATCH-modellen användes 

för modellering av den regionala spridningen. 

I detta projekt genomfördes beräkningar för Storstockholm vilket är ett område på 35*35 km 

med en befolkning 1,405,600 och med ett transportarbete på 6458 miljoner fordonskilometer. Vi 

kommer att använda detta underlag för att räkna fram genomsnittliga kostnader för dessa 

emissioner och vi bedömer att det ger värden som kan gälla för en medelbefolkad tätort i 

Sverige. Detta eftersom den beräknade exponeringen är ett genomsnitt för ett större område som 

                                                      
32 Det har nyligen publicerats en vetenskaplig artikel där SIMAIR-modellen har använts för att beskriva 

hur halterna varierar över Sverige på landsbygd, mellan städer och inom städer och hur det påverkar 

befolkningens exponeringen (Gidhagen et al., 2013). Även bidraget från trafiken modelleras och 

diskuteras. Den ger en översiktlig bild som stämmer med de resultat vi presenterar men den baseras på 

data för år 2004 och med mindre upplösning. 
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omfattar både tätbefolkade- och mer glest befolkade delar. Den genomsnittliga 

befolkningstätheten för Storstockholm var enligt dessa uppgifter 1147 personer/km2.  

I tabell 14 redovisas såväl ett så kallat arithmetiskt medelvärde33 och som ett befolkningsviktat 

värde för de olika föroreningarna. De skiljer sig åt vilket beror på att befolkningen (bostäder) 

ofta finns nära vägar. 

Tabell 14 Beräknade halter och befolkningsexponering orsakade av trafikens emissioner i 

Storstockholm. (Nerhagen et al., 2009; Bergström, 2008)  

   Concentration Greater Stockholm Estimated exposure in  

Emissions 

Emission 

factors 

(g/vkm) 

Total 

emission 

(ton) 

Arithmetic 

mean 

(ug/m3) 

Population 

weighted 

(ug/m3) 

Greater 

Stockholm 

(person 

ug/m3) 

Other Europe 

(person 

ug/m3) 

Exhaust PM 

LDV 0,014 82 0,036 0,1 141000 9150 

Exhaust PM 

HDV 0,10 40 0,017 0,036 50600 4570 

Road wear  

PM10 0,29 1859 0,79 1,56 2190000 229000 

NOx LDV 0,50 3029 1,32 3,14 4413584  

NOx HDV 6,61 2645 1,14 2,44 3429664  

Nitrates  LDV     76800 143960 

Nitrates HDV     2110 110400 

 

Fokus i denna studie var på spridningen av primära och sekundära partiklar varför ozonbildning 

inte ingick i studien. Detta bör dock inte ha en stor betydelse för resultaten eftersom mindre 

förändringar i emissioner har en liten betydelse för ozonbildningen, se diskussionen i Fridell et 

al., (2014). I Tabell 14 och våra beräkningar har vi inte heller tagit med de sekundära 

föroreningar som inte är direkt förknippade med utsläppen av NOx. För mer utförlig diskussion 

om hur vägtrafiken bidrar till bildningen av sekundära partiklar hänvisar vi till Bergström 

(2008).  

Vår bedömning är att detta är de mest relevanta föroreningarna att inkludera eftersom det är de 

föroreningar som för närvarande är i fokus när det gäller Trafikverkets arbete med luft-

föroreningar. De är också de som av EU bedömts som mest relevanta för att kvantifiera 

hälsoeffekter vilket diskuteras närmare i nästa kapitel.  

Jämfört med våra framräknade emissionsfaktorer som beskrivs i kapitel 2 är de som redovisas i 

Tabell 14 högre. En förklaring till detta kan vara att en annan modell använts för att ta fram 

emissionsfaktorerna. Vi har dock jämfört dessa med mer aktuella studier som genomförts i 

Stockholm, och som använt HBEFA, och de stämmer ganska väl (LVF, 2012). En annan 

förklaring kan därför vara att de är framtagna på mer detaljerad information om fordonsflottan i 

Stockholm och därför bättre representerar emissioner från fordon i detta område. Detta spelar 

dock ingen roll för resultaten eftersom vi är intresserade av kostnaden per kg utsläpp och vi 

antar linjära effektsamband34. 

                                                      
33 Ett värde som är ett framräknat medelvärde för hela regionen baserat på beräknade halter i de olika 

beräkningsrutorna.  
34 Enligt WHO (2013c) är det relevant att använda linjära effektsamband för partiklar för en uppskattning 

av förväntade hälsoeffekter i en befolkning. Detta antagande innebär exempelvis att risken för effekter på 
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3.2. Buller  

Ett antal antaganden ligger till grund för bullerexponeringsmodellen i SAMKOST. De två 

viktigaste är att befolkningen inom varje tätort är jämnt fördelad över hela tätorten och att 

spridningen av buller från vägar inom tätort kan beskrivas av en av tre funktioner som endast 

beror av vinkelrätt avstånd från vägen, vilken bestäms av befolkningstätheten.  

Som beskrevs i avsnitt 2.2.4 beräknas först källstyrkan hos bullerkällan, dvs. trafiken, utifrån 

trafiken under ett årsmedeldygn (ÅDT), skyltad hastighet och fördelning mellan tunga och lätta 

fordon. Därefter bestäms hur nivån minskar med avstånd från vägen genom att ansätta en av de 

tre spridningsfunktionerna. Antalet exponerade räknas sedan ihop genom att kartlägga mellan 

vilka avstånd från vägen en viss nivå råder, kombinera med vägpostens längd och multiplicera 

med befolkningstätheten för tätorten. 

För att relatera bullerspridningen, och därigenom exponeringen, till befolkningstätheten gjordes 

ett antagande att varje tätortskategori hade en gemensam bebyggelsetäthet och -typ så att 

spridningen av buller från vägen enkelt kunde uttryckas med en funktion endast beroende av det 

vinkelräta avståndet från vägen. Tre sådana funktioner har tagits fram. En som avser 

glesbebyggd tätort samt övrig tätort och som endast tar hänsyn till markens bullerdämpande 

egenskaper, vilket kan anses rimligt om bebyggelsen mestadels består av glest belägna småhus. 

En som avser medeltätbebyggd tätort, och som består av en funktion anpassad till data från 

exponeringsstudier i Lerum vilka ingått i projektet REBUS (Andersson m.fl., 2008). Slutligen 

en spridningsfunktion som utgått från medeltätbebyggd tätort och som anpassat spridningen så 

att bullret dämpas mer effektivt med avstånd från vägen, så som förekomsten av fler hus i 

bullrets väg tenderar att göra. 

För tätbebyggd tätort (TBT) är spridningsfunktionen alltså lik den i MBT, men nivåerna avtar 

mycket snabbare med avstånd från väg. Det gör att man hanterar varierande avstånd mellan väg 

och närmaste husfasad genom att en del individer exponeras för nivåer som gäller för längre 

avstånd från vägen, men det innebär också att vi riskerar att överskatta andelen exponerade för 

de lägsta nivåerna, eftersom dessa inte existerar i verkligheten i riktigt tät bebyggelse. Det har 

inte varit möjligt att svara på hur väl detta överensstämmer med verklig exponering eftersom vi 

inte haft tillgång till verkliga befolkningsdata för olika tätorter, men i de fall de statliga vägarna 

passerar i utkanten av tätorten där bebyggelsen inte är så tät som i stadskärnan så är den 

spridningsmodell vi använt en bra beskrivning. Ett ytterligare antagande för att ta hänsyn till 

kopplingen mot befolkningstäthet är att befolkningen är jämnt fördelad över hela tätorten, så att 

antalet exponerade individer enkelt kan beräknas genom längden på vägposten och de avstånd 

från vägen mellan vilka en viss bullernivå, avrundat till hela dB-steg, råder. 

 

                                                      

hälsan är densamma för de som exponeras för höga halter under kortare perioder och de som exponeras 

för låga halter under lång tid.  
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4. Effektsamband  

4.1. Luftföroreningar  

 Kunskapsläget 

Det viktigaste underlaget för framtagande av effektsamband för hälsa (dos-respons funktioner) 

är epidemiologiska studier. I dessa studier används statistiska modeller och beräkningar för att 

undersöka vilken betydelse olika ämnen som människor exponeras för har för deras hälsa. En 

vanlig metod är tidsseriestudier där korrelationen mellan den dagliga ”dos” av föroreningar som 

en befolkning utsätts för och hälsoeffekter i form av inläggningar på sjukhus för astmaattacker 

studeras (Bickel and Friedrich, 2005).  

En generell slutsats från den vetenskapliga forskningen är att trafikens emissioner har en negativ 

inverkan på människors hälsa (Sehlstedt et al., 2007; American Heart Association, 2010). Vid 

beräkning av externa kostnader är det påverkan från enskilda ämnen som är i fokus eftersom 

man vill kunna adressera källan till problemet. I epidemiologiska studier kan det dock vara svårt 

att särskilja hur enskilda ämnen påverkar människors hälsa eftersom emissionerna är 

korrelerade (Sehlstedt et al., 2007; American Heart Association, 2010). Dessutom finns det 

oftast bara mätningar genomförda för några få ämnen. När det gäller trafiken har därför ofta 

NOx använts som indikator för trafikens avgasemissioner eftersom det finns långa mätserier för 

denna förorening. Ny motorteknik har dock inneburit att det inte finns samma korrelation 

mellan olika ämnen i avgasemissioner idag som tidigare varför NOx kanske inte kan användas 

för att studera trafikens hälsopåverkan (se diskussion i Johansson et al., 2012). Senare forskning 

pekar istället på att det är avgaspartiklar som kan ha störst påverkan på människors hälsa och 

relationen mellan PMavgas och NOx varierar mellan olika fordon. 

När det gäller partiklar så finns de i olika storlek och olika sammansättning i utomhusluften. 

Avgaspartiklar är små men många till antalet. De antas kunna ta sig långt ner i lungorna och 

vidare ut i blodomloppet. Slitagepartiklar är huvudsakligen större och färre och har en annan 

kemisk sammansättning. Vidare finns det sekundära partiklar som utgör en stor andel av de 

halter som mäts som PM2.5. Skillnader i storlek och kemisk sammansättning innebär att olika 

partiklar förväntas ha olika påverkan på människors hälsa. 

Inför framtagandet av en ny luftvårdspolitik bad EU WHO om rekommendationer gällande 

effektsamband för olika föroreningar. Två projekt genomfördes, REVIHAAP and HRAPIE, 

vilka resulterade i ett antal rekommendationer; se Tabell 15 (WHO 2013a). Effektsambanden är 

klassificerade i två grupper, “A” som har en stark vetenskaplig grund, och “B” där osäkerheten 

är större. Vidare så gjordes en bedömning av vilka effektsamband som är additiva, d v s vilka 

som kan användas tillsammans utan att det innebär dubbelräkning av hälsopåverkan. För dessa 

används markeringen “*”.  
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Tabell 15  Rekommenderade hälsoeffektsamband från projektet HRAPIE (Holland, 2014a). 

Impact / population group  Rating  Population  Exposure metric  

All cause mortality from 
chronic exposure as life 
years lost or premature 
deaths  

A*  Over 30 years  PM2.5, annual average  

Respiratory Hospital 
Admissions  

A*  All ages  PM2.5, annual average  

All cause mortality from 
acute exposure  

A*  All ages  NO2 annual mean  

Respiratory hospital 
admissions  

A*  All ages  NO2 annual mean  

All cause mortality from 
acute exposure  

A*/A  All ages  O3, SOMO35 (A*), SOMO10 (A)  

Respiratory Hospital 
Admissions  

A*/A  Over 65 years  O3, SOMO35 (A*), SOMO10 (A)  

Cardiovascular hospital 
admissions  

A*/A  Over 65 years  O3, SOMO35 (A*), SOMO10 (A)  

Cause-specific mortality 
from chronic exposure  

A  Over 30 years  PM2.5, annual average  

All cause mortality from 
acute exposure  

A  All ages  PM2.5, annual average  

Cardiac and respiratory 
mortality from acute 
exposure  

A  All ages  O3, SOMO35 (A*), SOMO10 (A)  

Infant Mortality  B*  1 month to 1 year  PM2.5, annual average  

Chronic bronchitis in adults  B*  Over 27 years  PM2.5, annual average  

Bronchitis in children  B*  6 – 12 years  PM2.5, annual average  

All cause mortality from 
chronic exposure 

B  Over 30 years  O3, SOMO35, summer months  

Minor Restricted Activity 
Days (MRADs)  

B*/B  All ages  O3, SOMO35 (B*), SOMO10 (B)  

Restricted Activity Days 
(RADs)  

B*  All  PM2.5, annual average  

Including lost working days  B*  15 to 64 years  PM2.5, annual average  

Asthma symptoms in 
asthmatic children  

B*  5 to 19 years  PM2.5, annual average  

All cause mortality from 
chronic exposure  

B*  Over 30 years  NO2 annual mean >20ug.m-3  

Bronchitis in children  B*  5 – 14 years  NO2 annual mean  

 

I rapporten från HRAPIE projektet (WHO, 2013a) diskuteras de resultat som framkommit i 

nyligen genomförda studier när det gäller att vissa partiklar kan öka risken för cancer. Slutsatsen 

var att inte ge specifika rekommendationer för lungcancer eftersom de effektsamband som 

föreslagits för dödlighet även i viss mån omfattar denna påverkan. De osäkerheter som finns 

gällande effektsamband illustreras av resultaten av en svensk studie där påverkan på dödlighet 

och cancer beräknats utifrån olika underlag (Johansson et al., 2012). När det gäller PM2.5 

diskuteras det i slutrapporten från REVIHAAP (WHO, 2013c) vilka partiklar som är av 

betydelse. Där konstateras att vad gäller sot (black carbon) och sekundära partiklar går det att 

hitta ett starkt stöd i forskningen för att det finns effektsamband. 

I rapporten från REVIHAAP diskuteras också hälsoeffekter gällande slitagepartiklar. Det 

konstateras att toxikologisk forskning har visat att de kan påverka människors hälsa och att 

fortsatt forskning behövs. Inom EU har det under senare år genomförts tre studier när det gäller 

hälsoeffekter och grövre partiklar (Staffoggia et al., 2013; Diaz et al., 2012; Meister et al., 

2012). Två studier gäller städer vid medelhavet som har intransport av sand från Sahara och en 

gäller Stockholm. Vi har låtit en statistiker vid VTI35 jämföra dessa studier för att se vilka 

slutsatser som eventuellt kan dras. Den sammanfattande slutsatsen är: 

                                                      
35 PM Björklund (2014) 
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”De tre artiklarna verkar genomföras med liknande statistiska analyser och med ungefär samma 

confounders. I den ena undersöks dock endast PM10 medan i de andra två så undersöks även 

PM2.5-10 (differensen mellan PM10 och PM2.5, vilket innebär att en del av variationen i 

koncentrationen av PM2.5-10 kan bero på mätfel i PM10 och PM2.5). Eftersom studierna 

genomförs på olika geografiska platser så bör man vara medveten om, precis som författarna i 

studierna även påpekar, att partiklarna består av olika kemiska sammansättningar, vilket gör det 

svårt att jämföra dem. Grad av vistelse utomhus och andra faktorer gör att även exponeringen 

ser olika ut på olika platser. Observera också att detta är inga experimentella studier, där man 

har kontroll över orsak och verkan, utan en form av studie där man undersöker sambandet 

mellan olika variabler. Det är möjligt att det finns andra variabler som är med och påverkar. 

Detta har man dock i studierna försökt att kontrollera för genom ett antal så kallade 

confounders.” 

När det gäller miljöpåverkan så ingår det, i den nu genomomförda samhällsekonomiska 

analysen, på EU-nivå effekter för försurning på material och skador på grödor som följd av 

exponering för ozon (Holland, 2014b). Det konstateras dock att detta är en förenklad ansats som 

har viktiga begränsningar och det diskuteras också att det pågår utvecklingsarbete inom detta 

område. För Sverige är emellertid de uppskattade kostnaderna nära noll varför vi inte har tagit 

med denna komponent i våra beräkningar. Vi har inte heller undersökt vilka underlag om 

effektsamband och värdering som finns i Sverige som skulle kunna användas som underlag för 

beräkningar av miljöpåverkan. Eftersom det enligt vår genomgång inte finns kvantifierat hur 

mycket vägtrafiken bidrar till de aktuella föroreningarna är det inte heller möjligt att beräkna de 

externa effekterna och de externa kostnaderna av dem. 

 Effektsamband för beräkning av hälsoeffekter av exponering 

HRAPIE projektet resulterade i rekommenderade effektsamband (WHO, 2013a). I en annan 

rapport (Holland, 2014a) beskrivs hur dessa kan tillämpas inom EU i CBA-analyser. Det 

handlar bland annat om vilka antaganden om incidens36 som ska användas. Ett resultat av denna 

genomgång är att inte alla de effektsamband som föreslogs i projektet HRAPIE har använts i 

den CBA som sedan genomförts. Orsaker till detta är brist på exponeringsdata och risk för 

dubbelräkning. Vissa effektsamband är därför hämtade från det beräkningar som genomfördes 

inom ramen för CAFE (Clean air for Europe) och som låg till grund för nu gällande 

luftkvalitetsdirektiv 2008/EC/50.  

I våra beräkningar har vi valt att använda effektsambanden i Tabell 16 eftersom de bedöms som 

mer säkra och de är additiva. Att vi gör denna begränsning har troligen liten betydelse för 

resultaten eftersom Holland (2014b) visar att kronisk dödlighet till följd av exponering för PM2.5 

är det som medför den högsta externa kostnaden.  

                                                      
36 För en förklaring av detta begrepp se http://www.folkhalsoguiden.se/sv/Publikationer/470/463/688/. 
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Tabell 16  Effektsamband för beräkning av externa kostnader för luftföroreningar. 

Impact / 
population group  

Rating  Population  Exposure metric  RR (95% CI) 
per 10 ug/m3 

All cause mortality 
from chronic 
exposure as life 
years lost or 
premature deaths  

A*  Over 30 years  PM2.5, annual average  1.062  (1.040 – 1.083) 

Respiratory 
hospital 
admissions  

A*  All ages  PM2.5, annual average  1.0190 (0.9982 – 1.0402) 

Restricted activity 
days** 

B* All ages PM2.5, annual average 0.092 (0.792 – 1.013) 

All cause mortality 
from acute 
exposure  

A*  All ages  NO2 annual mean  1.0027 (1.0016-1.0038) 

Respiratory 
hospital 
admissions  

A*  All ages  NO2 annual mean  1.0180 (1.0115 – 1.0245) 

** Källa: Effektsamband från kommande IVL-rapport (via mail från Titus Kyrklund, Naturvårdsverket, 2014-09-05) 

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

hälsoutfall i befolkningen. I denna studie har vi använt 1000/100000 utifrån antaganden som 

använts i tidigare studier (Nerhagen et al., 2009; Nerhagen, Bellander and Forsberg, 2013)37.  

När det gäller vägslitage har vi valt att inte ta med dessa emissioner i den fortsatta analysen av 

flera skäl. Dels är, som nämnts i föregående kapitel, emissionsfaktorerna osäkra och beräknade 

utsläpp i Stockholm kan förväntas skilja sig från andra tätorter i landet. Detta eftersom 

bedömningarna av emissionsfaktorer baseras på uppskattningar av halter i gatunivå vilka är 

betydligt högre än på andra platser i landet. Dels är det oklart vilka effektsamband som är 

relevanta att användas för dessa föroreningar. Slutligen så är fokus i denna studie på emissioner 

från det statliga vägnätet. Eftersom statliga vägar oftast passerar i utkanten av tätorter är det 

troligt att befolkningsexponeringen för dessa föroreningar är förhållandevis liten i och med att 

halterna avtar snabbt med avstånd till väg. 

4.2. Buller  

Eftersom vägbuller leder till både störningar och hälsoeffekter behövs relevanta effektsamband 

för båda dessa komponenter. Vi betraktar störningar och hälsoeffekter separat och använder 

samband från olika källor för att värdera dessa. 

 Använda effektsamband för störning 

Ett sätt att värdera störningen är att utifrån skattade störningssamband för olika nivåer av 

bullerexponering ansätta ett monetärt värde för dessa och sedan beräkna effekten. Den metoden 

har exempelvis använts när störningseffekten av buller beräknas i kapitel 6 i WHO (2011). Det 

finns emellertid en mer gedigen samhällsekonomisk metod att utifrån lämplig verklig marknad 

indirekt estimera betalningsviljan och därmed det monetära värdet av bullerstörningar. I detta 

fall kan man säga att effektsamband och värdering går in i varandra genom en så kallad 

hedonisk prisfunktion för buller. Denna funktion skattas genom att analysera skillnader i 

marknadspriser för likvärdiga småhus med olika uppmätta nivåer av vägbuller utomhus. Mer 

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

har därför valt att använda 1000/100000 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. 
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om denna hedoniska värdering som används för vägbullerstörningar i SAMKOST och hur den 

skattas finns beskrivet i Avsnitt 5.1.1. 

Givet den hedoniska värderingen beräknas den marginella störningskostnaden, MC, för 

vägbuller per fordonskilometer enligt formeln:  

 

𝑀𝐶𝑖 =  ∑ 𝑉𝐿

𝐿=73

𝐿=53

× ∆𝑁𝑖
𝐿 × 𝐷𝑖

−1, 

 

där i betecknar observationsenheten vägpost, L är bullernivån i dB L24,eq. V är monetära 

värderingen som varierar för olika L, ∆𝑁 är förändring i antalet exponerade när ytterligare ett 

fordon trafikerar vägen och D är vägpostens längd i kilometer. 

 Använda hälsoeffektsamband för vägbullerexponering 

För de hälsoeffekter vi värderar hämtas effektsambanden från WHO (2011) alternativt ExternE-

projektet (Bickel och Friedrich, 2005). De hälsoeffekter som värderas är hjärtinfarkt, kärlkramp 

och högt blodtryck. Enligt WHO (2011) orsakar långvarig bullerexponering även förhöjd risk 

för stroke men det finns inga etablerade effektsamband för detta. Hansell m.fl. (2013) finner 

visserligen ett signifikant effektsamband mellan flygbullerexponering och stroke men Kolstad 

m.fl. (2013) ifrågasätter emellertid giltigheten i dessa.  

Symptom och resultat av hälsoutfallen är förlorade levnadsår, antal dagars sjukhusvistelse, antal 

dagars arbetsfrånvaro, antal fall av hjärtinfarkt samt antal sjukdagar av kärlkramp. Hälsoeffekter 

och dess marginella effekt sammanfattas i Tabell 17. 

Tabell 17  Effektsamband och källor för olika hjärt- och kärlsjukdomar till följd av 

bullerexponering. 

Sjukdom och hälsoutfall Källa 

 

Marginell effekt per 1000 

exponerade vuxna över 

70 dB Lden 

Marginell effekt per 1000 

exponerade individer över 

55 dB L24,eq 

Hjärtinfarkt, antal förlorade 

levnadsår 

WHO  13,2 × 0,728 × 𝑀𝐸𝐿 

Hjärtinfarkt, antal dagars 

sjukhusvistelse 

WHO  18 × 2,66 × 𝑀𝐸𝐿 

Hjärtinfarkt, antal dagars 

arbetsfrånvaro 

WHO  320 × 2,66 × 𝑀𝐸𝐿 

Hjärtinfarkt, antal sjukdomsfall WHO  2,66 × 𝑀𝐸𝐿 

Kärlkramp, antal dagars 

sjukhusvistelse 

ExternE 0,168  

Kärlkramp, antal dagars 

arbetsfrånvaro 

ExternE 0,684  

Kärlkramp, antal sjukdagar ExternE 0,240  

Högt blodtryck, antal dagars 

sjukhusvistelse 

ExternE 0,063  

 

I första hand har vi använt effektsamband från WHO (2011), vilka är relativt nyetablerade och 

kan betraktas som forskningsfronten rörande hälsoeffekter av bullerexponering. I avsaknad av 

relevanta effektsamband från denna källa använder vi i stället effektsamband från ExternE 

hämtade från Tabell 6.6 i Bickel och Friedrich (2005). 

De effektsamband vi använder för hjärtinfarkt är inte linjära i bullernivån, vilket leder till 

marginella effektsamband som är beroende av bullernivån. För varje heltal av bullerexponering 

använder vi marginell effekt från Appendix 1 i WHO (2011, sid. 43) och relaterar den till antalet 
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exponerade för respektive bullernivå vid de olika vägposterna. Det är denna bullerberoende 

marginaleffekt som betecknas MEL i Tabell 17. 

Eftersom denna marginella effekt är en relativ risk måste vi relatera den till basrisken för 

hjärtinfarkt i Sverige, vilken för år 2012 är 6800 dödliga hjärtinfarkter och 24 900 icke-dödliga 

hjärtinfarkter per år (Socialstyrelsen, 2013). Baserat på 9 340 682 invånare i Sverige 31 

december 2012 ger det 2,666 icke-dödliga hjärtinfarkter per 1000 individer och år och 0,728 

dödliga hjärtinfarkter per 1000 individer och år. Antal förlorade levnadsår per dödlig 

hjärtinfarkt antas vara 13,2, vilket vi baserar på ett räkneexempel i WHO (2011, sid. 25). Antal 

dagars sjukhusvistelse respektive arbetsfrånvaro till följd av hjärtinfarkt beräknas utifrån 

relationen i ExternE till 18 dagars sjukhusvistelse och 320 dagars arbetsfrånvaro. 

Effektsambanden från ExternE är inte beroende av bullernivån förutom att de har ett 

tröskelvärde på 70 dB Lden. Våra data innehåller inga beräkningar av Lden utan istället använder 

vi schablonen från WHO (2011) att Lden = L24,eq + 2.  

För att beräkna den marginella hälsokostnaden för vägbuller per fordonskilometer för en 

vägpost, i, används följande formel: 

 

𝑀𝐶𝑖 =  ∑ ∑ 𝑀𝐸𝑗𝐿

73

𝐿=58

𝐽

𝑗=1

× ∆𝑁𝑖
𝐿 × 𝑉𝑗𝐿 × 𝐷𝑖

−1, 

där MC är marginalkostnad för hälsa, j betecknar de olika hälsoutfallen i Tabell 17, L är 

bullernivå i dB L24,eq, MEL är marginaleffekt för hälsa från Tabell 17, ∆𝑁 är förändring i antalet 

exponerade när ytterligare ett fordon trafikerar vägen, V är monetära värderingen hämtad från 

Avsnitt 5 och D är vägpostens längd i kilometer. Eftersom vi summerar dessa marginella 

hälsokostnader för vartdera utfallet antar vi att effektsambanden är oberoende. Notera även att 

𝑀𝐸𝐿 är noll för bullernivåer under 58 dB enligt Appendix 1 i WHO (2011) varför summeringen 

i ovanstående formel börjar först vid 58 dB. 

Effektsambanden för hälsoeffekterna med tröskelvärde 70 dB är per 1000 exponerade vuxna 

individer, varför vi justerar dessa genom omräkningsfaktorn 0,80 som är framräknad baserad på 

den svenska befolkningen 31 december 2013 där 9,644 miljoner är total befolkning och 7,692 

miljoner är befolkning 18 år och däröver. Faktorn ges av 7,692/9,644. 
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5. Monetär värdering  

I detta kapitel beskrivs den sista länken i effektkedjesambandet för hur en samhällsekonomisk 

kostnad kan beräknas för luftföroreningar och buller, nämligen den monetära värderingen. 

Rörande buller och luftföroreningar finns störningseffekter och negativa fysiologiska 

hälsoeffekter som måste ansättas ett monetärt värde för att en samhällsekonomisk kostnad ska 

kunna beräknas. En viktig del är hur olika värderingsmått överlappar varandra och hur stor 

risken för dubbelräkningar torde vara, varför en del av kapitlet ägnas åt att resonera kring detta. 

Inom ramen för SAMKOST genomför vi i denna del ingen ny forskning rörande värderingar 

utan metoden utgår från tidigare erfarenheter genom att sammanställa aktuellt kunskapsläge 

både från forskning men också från kunskapsöversikter. 

5.1. Principer för monetär värdering av olika konsekvenser av 
luftföroreningar och buller 

De ekonomiska konsekvenserna på människor utav luftföroreningar och buller består av direkta 

störningar och fysiologiska hälsoeffekter.38 De direkta störningarna är svåra att bryta ned i 

mindre beståndsdelar medan hälsoeffekterna består av flera olika delar. I hälsoeffekter ingår 

rena samhällskostnader som produktionsbortfall och sjukvårdskostnader, men även individers 

inkomstbortfall som räknas in i produktionsbortfall. Dessutom upplever individer en nytta av att 

vara vid god hälsa, vilket genererar en betalningsvilja för att minska risken för 

sjukdom/dödsfall. Även denna betalningsvilja ska inkluderas i en samhällsekonomisk kalkyl. 

Slutligen finns även kostnader som inte direkt drabbar människor. I Tabell 18 presenteras de 

effekter som ska ingå och hur de bör beräknas. 

Tabell 18  De olika delar som ingår i kostnaden för luftföroreningar och buller  

Kostnadskomponent Beräkningsmetod Buller och/eller luftföroreningar 

Direkt störning Betalningsvilja Buller (och luftföroreningar) 

Dödsfall - akut Betalningsvilja Luftföroreningar 

Förlorade levnadsår – lång sikt Betalningsvilja Buller och luftföroreningar 

Sjukdom och symptom Betalningsvilja Buller och luftföroreningar 

Sjukvårdskostnader Faktiska kostnader Buller och luftföroreningar 

Produktionsbortfall Faktiska kostnader Buller och luftföroreningar 

Material och grödor Faktiska kostnader Luftföroreningar 

 Direkta störningar 

Direkt störning refererar till effekter som individer relativt lätt direkt vid exponeringen kan 

identifiera som en onytta. Den direkta onyttan av att befinna sig i en miljö av oönskade ljud, 

såsom trafikbuller, är en sådan. Beträffande luftföroreningar är det i Sverige tveksamt om någon 

direkt störning föreligger utan vi kan betrakta alla negativa effekter som indirekta hälsoeffekter. 

Detta har betydelse för hur betalningsviljan kan skattas eftersom antagandet om att individer 

känner till de negativa effekterna gör att värderingen kapitaliseras i exempelvis fastighetspriser 

och att betalningsviljan för att undvika en onytta kan härledas därifrån. 

För väg- och järnvägsbuller har VTI nyligen genomfört så kallade hedoniska värderingsstudier 

baserade på skillnader i småhuspriser med avseende på beräknade fastighetsspecifika 

                                                      
38 Inom hälsolitteratur finns exempel där även störningar innefattas i begreppet hälsoeffekt. I vår rapport 

innefattar benämningen hälsoeffekt dock enbart fysiologiska sådana. 
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bullernivåer (Swärdh m.fl., 2012; Andersson m.fl., 2013). Resultatet av dessa studier är en 

betalningsviljebaserad efterfrågefunktion för att slippa trafikbuller. Funktionerna är direkt 

tillämpbara som värdering för hela Sverige beträffande störningseffekterna av buller. Nedan i 

avsnitt 5.5. diskuteras mer ingående om även andra effekter kan ingå i dessa bullerstörnings-

värderingar och om det därmed föreligger risk för dubbelräkning om hälsoeffekternas kostnader 

adderas till dessa störningskostnader. Efterfrågefunktionerna ges av 

𝑊𝑇𝑃 = 1500 − 57,87(75 − 𝐿) och 

𝑊𝑇𝑃 = 3859 − 173(75 − 𝐿), 

för järnvägsbuller respektive vägbuller. WTP betecknar betalningsviljan i kronor per person och 

år i 2009 års priser. L är beräknad dygnsekvivalensbullernivå. Kortfattat visar de hedoniska 

värderingstudierna, för given bullernivå, att betalningsviljan för att slippa vägbuller är ungefär 

2,5 gånger så stor som betalningsviljan för att slippa järnvägsbuller. 

Dessa värderingar är betalningsviljebaserade och en uppräkning med real BNP/capita och KPI 

till 2012 års priser ger funktionerna 

𝑊𝑇𝑃 = 1675 − 64,6(75 − 𝐿) och 

𝑊𝑇𝑃 = 4309 − 193(75 − 𝐿). 

 Värdet av dödlighet 

För tidig död är den allra största kostnadsposten rörande hälsoeffekter av luftföroreningar 

(Desaigues m.fl., 2011), och även rörande buller torde så vara fallet.39 Exempelvis påpekar 

Ricardo-AEA (2014) att även om konservativa värderingar av dödlighet används så står för tidig 

död för ungefär 75 procent av den totala hälsokostnaden utav luftföroreningar. Detta visar 

tydligt vikten av att värdera för tidig död så korrekt som möjligt men även av att genomföra en 

känslighetsanalys avseende värderingarna eftersom de ofta uppvisar stor osäkerhet. 

Vid ekonomisk värdering av dödsfall används ofta värdet av ett statistiskt liv (VSL). Detta 

värde är oberoende av antal förlorade levnadsår och är speciellt lämpligt att använda där 

dödsfallet är någorlunda oberoende av åldern, exempelvis vid dödsolyckor i trafiken. Vid 

dödsfall orsakade av miljöutsläpp är effekten oftast istället en förkortning av livet för individer 

som redan är sjuka.40 Som påpekats i exempelvis Vredin Johansson (2012) är det då mer 

relevant att värdera förändringar i förväntad livslängd istället för förändringar i antalet 

förväntade dödsfall. Detta mått kallas värdet av ett förlorat levnadsår (VOLY) men har även det 

en del svagheter. Den troligen viktigaste svagheten är att VOLY-litteraturen är begränsad och 

ytterst få studier har direkt skattat betalningsviljan för att förlänga den förväntade livslängden. 

Det innebär att VOLY i de flesta fall härleds från VSL till årliga konstanta värderingsströmmar 

utifrån antalet kvarvarande levnadsår med antagen förväntat livslängd (Braathen m.fl., 2009). 

Därmed är det ingen direkt betalningsvilja för VOLY som praktiseras. Å andra sidan, som 

beskrivs i den fortsatta texten, finns en stor variation i VSL över olika studier varmed 

fastställandet av VSL inte heller är oproblematiskt. 

                                                      

39 Viktigt att påpeka är även att det inte är dödsfall för en identifierad given individ som värderas utan ett 

statistiskt oidentifierat liv. Betalningsviljan för detta härleds utifrån preferenserna för förändringar i (små) 

risker att avlida. Betalningsviljan skattas oftast med data från verkliga val (RP) eller med data från 

hypotetiska val (SP), se kort genomgång av dessa skattningsmetoder i exempelvis Hultkrantz och 

Svensson (2008). 
40 Exempelvis antas sju förlorade levnadsår för ett dödsfall i hjärtinfarkt orsakat av långvarig 

bullerexponering i svenska ExternE medan antalet förlorade levnadsår för ett dödsfall i en trafikolycka 

ligger runt 40. 
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Det finns emellertid vissa luftföroreningar (exempelvis ozon) som kan leda till akuta dödsfall, 

dvs. dödsfall i samband med den höga exponeringen. I dessa fall kan det därför te sig rimligt att 

använda VSL istället för VOLY, speciellt om åldern på de som riskerar att avlida varierar 

(precis som för trafiksäkerhet). Dock är det så gott som uteslutande relativt få förlorade 

levnadsår som det handlar om även vid akuta dödsfall till följd av luftföroreningar. Både i 

projektet ExternE och i projektet Heatco används förlorade levnadsår för att värdera akut 

dödlighet (Forslund m.fl., 2007) och vi har ingen anledning att frångå denna princip. 

En annan anledning till att VOLY föredras framför ett konstant VSL är att en betalningsvilja för 

att minska risken att avlida borde vara starkt beroende av förväntade kvarvarande levnadsår och 

därmed individers ålder. Att VSL är starkt beroende av ålder är dock något som empiriskt visat 

sig vara osäkert. Flertalet studier (exempelvis Andersson, 2007) visar ett visst samband och att 

VSL då sjunker med åldern. Dock är detta inte säkert utan andra studier (exempelvis Krupnick, 

2007) argumenterar för att det inte finns något empiriskt underlag för att VSL varierar med 

åldern. Det beror sannolikt på att äldre individer har en låg marginalnytta av pengar i det 

livsskede de befinner sig i och har därför en stor betalningsvilja för att minska dödsrisken. Ett 

problem är emellertid att det är långsiktiga effekter av luftföroreningar och buller som orsakar 

för tidig död långt fram i tiden. Vid ett val i unga år mellan en minskning av risken att avlida i 

en trafikolycka vid 45 års ålder eller en lika stor minskning av risken att avlida några år i förtid 

vid exempelvis 82 års ålder antar vi att betalningsviljan för det tidigare är störst. Vidare 

presenterar Desaigues m.fl. (2011) ett flertal argument för varför antalet dödsfall inte är lämpligt 

för dödlighet orsakat av luftföroreningar. Ett ytterligare argument för att utgå från förlorade 

levnadsår är att luftföroreningarna är en del i en kedja av omständigheter som orsakar död och 

inte den enda källan som exempelvis är fallet vid en trafikolycka. Trots att Desaigues m.fl. 

(2011) inte explicit argumentar utifrån bullerproblematik anser vi att dess hälsoeffekter med 

anledning av långsiktig exponering är jämförbar med effekterna från luftföroreningar rörande 

värdering av förlorade levnadsår. Därmed är VOLY det rimligaste värderingsmåttet för dödsfall 

som följd av långsiktig exponering av såväl luftföroreningar som trafikbuller. 

Som beskrivits ovan blir då problemet att det, speciellt i jämförelse med VSL, finns mycket få 

studier som direkt inriktats på att skatta VOLY. Ett sätt är då att beräkna VOLY utifrån skattade 

VSL. Ett problem med detta förfaringssätt är att dödsorsakerna skiljer sig markant åt där VSL är 

baserat på en dödlig olycka medan VOLY är en (oftast liten) förändring av tidpunkten för ett 

framtida dödsfall utan någon tydlig förändring av dödsorsak (Desaigues m.fl., 2011). Som 

jämförelse mellan VSL och VOLY presenteras dessa från ett urval av studier i Tabell 19. 

Värderingarna har omräknats till prisnivån för år 2012 enligt praxis vi använder inom 

SAMKOST.41 Internationella värderingar (finns i USD och Euro) översätts med aktuell 

valutakurs den 9 juli 2014, vilken är 9,26 kr per Euro och 6,80 kronor per USD, och räknas 

sedan upp med svenska värden för BNP per capita och konsumentprisindex. För relationen 

mellan VSL och VOLY används beräkningsmodellen för annuiteter och nuvärde: 

𝑉𝑆𝐿 = 𝑉𝑂𝐿𝑌 ×
1−(1+𝑟)−𝐿

𝑟
, 

där r är diskonteringsränta och L är kvarvarande antal levnadsår. I praktisk mening innebär det 

ett antagande om att VOLY är konstant över resterande levnadsår men att VOLY summerat för 

ett förkortat liv är beroende av förväntat antal förlorade levnadsår (Forslund, 2007). Som 

                                                      
41 Denna praxis utgår från ASEK-principerna och innebär att betalningsviljebaserade värderingar räknas 

upp med real BNP per capita och konsumentprisindex medan kostnadsskattningar räknas upp med enbart 

konsumentprisindex. ASEK-rekommendationen är att värderingar för buller och luftföroreningar ska 

räknas upp med både real BNP per capita och konsumentprisindex, men vi frångår detta i de fall där det 

tydligt är ett kostnadsestimat och inte en betalningsviljebaserad värdering, vilket exempelvis gäller 

kostnader för sjukhusvård och produktionsbortfall. 
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diskonteringsränta har i enlighet med ASEK 3,5 procent används och som L har 40 år använts. 

Dessa antaganden ger relationen: 

𝑉𝑆𝐿 = 𝑉𝑂𝐿𝑌 × 21,36. 

Tabell 19  Ett antal olika skattade VSL och VOLY. VOLY presenteras även i SEK för 2012 års 

priser. 

  VSL VOLY 

Studie Prisår Värdering Metod Värdering Metod I kr för 

prisår 2012 

ASEK 5.1 

(Trafikverket, 

2014b) – enbart 

risk-värdering 

2010 22 328 000 

kr 

Sammanvägning av 

betalningsviljestudier 

1 045 000 kr Egen omräkning 1 095 000 

Desaigues m.fl. 

(2011) 

2005 875 760 

EUR 

Egen omräkning 41 000 EUR Betalningsvilja 

(SP) i nio 

europeiska länder 

461 000 

Braathen m.fl. 

(2009) 

2005 2 814 000 

USD 

Metaanalys av SP-

studier - medianvärde 

131 740 USD Egen omräkning 1 089 000 

Hultkrantz m.fl. 

(2006) – privat 

vara 

2004 53 000 000 

kr 

Betalningsvilja – SP 2 480 000 kr Egen omräkning 3 126 000 

Hultkrantz m.fl. 

(2006)  – allmän 

vara 

2004 20 100 000 

kr 

Betalningsvilja – SP 941 000 kr Egen omräkning 1 186 000 

Anderson m.fl. 

(2011) – årlig 

risk 

2006 74 300 000 

kr 

Betalningsvilja – SP 3 480 000 kr Egen omräkning 4 002 000 

Anderson m.fl. 

(2011) – 

månatlig risk 

2006 43 890 000 

kr 

Betalningsvilja – SP 2 055 000 kr Egen omräkning 2 363 000 

Ricardo-AEA 

(2014) 

2010 1 282 000 

EUR 

Egen omräkning 60 000 EUR Baserad på 

HEIMTSA-

projektet 

582 000 

Genomsnitt av 

dessa studier 

     1 738 000 

 

Från Tabell 19 kan vi utläsa att skattade värden av VSL skiljer sig väldigt mycket åt. Braathen 

m.fl. (2009) har i sin metastudie analyserat vad som kan förklara dessa skillnader och kommit 

fram till att en stor del kan förklaras med metodologiska skillnader men även av vilken typ av 

riskminskning som värderas. Den enda skattade betalningsviljan för VOLY (Desaigues m.fl, 

2011), påvisar ett i sammanhanget relativt lågt VSL på omkring 10 miljoner kronor vid 

omräkning. Orsaker till detta kan vara en annorlunda kontext men även de antaganden som görs 

i omräkningen. Detta VSL värde kan jämföras med ett officiellt ASEK-värde på 22 miljoner och 

flera med SP skattade VSL på långt däröver.42 Enligt Desaigues m.fl. (2011) är det VOLY som 

ska användas om kontexten är förlorade levnadsår, vilket gäller exempelvis för långsiktig 

exponering av luftföroreningar eller trafikbuller. Mot det står fördelen av att använda svenska 

värderingsstudier i en svensk kontext för att undvika problem med ”benefit transfer”, dvs. en 

ren översättning av ett värde framtaget i en viss kontext till en helt annan kontext (i detta fall 

                                                      
42 Att betalningsvilja skattat med SP överstiger betalningsvilja skattad med RP är vanligt i 

värderingslitteraturen och en av anledningarna tros vara hypotetisk bias, dvs. att individer i en hypotetisk 

valsituation inte betalar med verkliga pengar och därför inte beaktar budgetrestriktionen i tillräckligt stor 

utsträckning. 
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olika länder). Påpekas kan att Desaigues m.fl. (2011) även presenterar ett konfidensintervall för 

VOLY med nedre gräns på 25 000 Euro och övre gräns på 100 000 Euro. Den övre gränsen 

ligger mycket nära VSL som används i ASEK. 

Är VOLY konstant över tiden? Desaigues m.fl. (2011) argumenterar för ett konstant VOLY 

eftersom det annars kan uppstå icke-konsistens i en samhällsekonomisk utvärdering av olika 

hälsofrämjande åtgärder. Medan andra ord kan ett icke-konstant VOLY leda till att 

transitivitetsvillkoret inte är uppfyllt. 

Sammantaget anser vi att det ska finnas goda empiriska belägg för att avvika från officiella 

svenska värden, och detta även om det officiella svenska värdet är uttryckt och härlett som VSL 

medan vi i själva verket efterfrågar VOLY. Därmed använder vi VOLY omräknat från ASEK:s 

VSL, vilket uppgår till 1 095 000 kronor i 2012 års priser. Detta värde är en hel del lägre än det 

genomsnitt av våra exempelstudier som ingår i Tabell 19. Dock måste framhävas att detta 

genomsnitt dras upp av några betalningsviljestudier baserade på SP-metodik. 

 Värdet av sjukdomssymptom, produktionsbortfall och vårdkostnader 

Nu lämnar vi värdering av förlorade levnadsår och fortsätter med värdering av sjukdom. I 

Tabell 18 framgår att kostnader vid sjukdomsfall består av sjukvårdskostnader, produktions-

bortfall och betalningsvilja för att slippa obehaget av att vara sjuk. I produktionsbortfallet ingår 

även inkomstbortfall för individer. Som beskrivs i exempelvis Vredin Johansson (2012) brukar 

totala kostnader (TK) för sjukdom och ohälsa beskrivas som: 

𝑇𝐾 = 𝑉𝐾 + 𝑃𝐵𝐹 + 𝑂, 

där VK är vårdkostnader, PBF är produktionsbortfall och O är obehag. VK och PBF brukar 

tillsammans betecknas som COI: ”cost of illness”. COI är direkta kostnader och bör därför 

skattas som kostnadsestimat medan obehaget, precis som VSL och VOLY, är en individs onytta 

och bör skattas som en betalningsvilja för att minska risken för ohälsa. Emellertid är det inte 

helt säkert att individers inkomstbortfall inte är internaliserad i betalningsvilja för minskad 

ohälsa och viss risk för dubbelräkning föreligger således.   

För COI använder vi senaste värderingarna från Ricardo-AEA (2014) och Holland (2014). 

Dessa räknas om till svenska kronor och 2012 års priser enligt valutakursen 9,26 kr per Euro. 

Uppräkningen till 2012 års priser görs med svenskt konsumentprisindex. 

När det gäller betalningsvilja för att minska risken för ohälsa finns det emellertid få skattningar 

att tillgå. Jämfört med exempelvis med VSL och VOLY, där det enbart är dödsrisker som 

värderas, vilket gör det principiellt enklare, så finns det en närmast oändlig mängd av olika 

sjukdomsdiagnoser, och individers förmåga att relatera till alla dessa torde vara låg, vilket 

medför att det blir ett mycket komplicerat arbete att skatta betalningsviljor för att undvika 

ohälsa. Även här finns också diskussionen om huruvida värderingen skiljer sig åt beroende på 

riskkontexten. 

Förenklingar måste således göras och vi värderar de sjukdomar och symptom som ingår i 

Ricardo-AEA (2014) för luftföroreningar och Forslund m.fl. (2007) för buller. Dessa 

presenteras i Tabell 20. Eftersom det här gäller betalningsvilja för obehag räknas dessa 

värderingar upp, i likhet med VOLY, med real BNP per capita och KPI. 
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Tabell 20  Sjukdomar och symptom för luftföroreningar och buller som används i beräkningar 

av externa kostnader. 

Symptom Luftföroreningar Buller 

Kronisk bronkit X  

Akut bronkit barn X  

Symptom i nedre luftvägarna X  

Hjärtinfarkt X X 

Kärlkramp X X 

Högt blodtryck  X 

 Övriga värderingar 

Slutligen återstår då att värdera material och grödor som kan leda till kostnader vid exponering 

av luftföroreningar men inte vid bullerexponering. Denna värdering kan baseras på 

marknadspriser genom den så kallade produktionsfunktionsmetoden. Dessa beräkningar har 

dock inte gått att göra eftersom tillförlitliga effektsamband och övriga underlag saknas. Vi har 

därför valt att inte kvantifiera kostnader på material och grödor.  

5.2. Trafikslagsskillnader väg och järnväg 

Buller är ett problem som uppstår av både järnvägs- och vägtrafik. I stora drag är även de 

effekter som uppstår desamma. Vi behöver alltså värderingar för samma typer av effekter för 

både väg och järnväg rörande buller. 

För luftföroreningar kommer vi däremot enbart att värdera effekter från vägtrafiken. Luft-

föroreningar kan uppstå och påverka människors hälsa även som en följd av järnvägstrafik men 

kunskapsläget är osäkert och vi väljer därför att inte inkludera sådana effekter. Dessutom är det 

främst dieseldriven järnvägstrafik som ger upphov till luftföroreningar och i Sverige är det 

endast en mindre del av trafiken med tåg som drivs med diesel (Trafikverket, 2014a). 

Det är inte särskilt vanligt i Sverige med högexponering av både järnvägs- och vägbuller men 

det förekommer. Det finns studier (exempelvis Öhrström m.fl., 2007) som pekar på att 

störningseffekten vid exponering från båda dessa bullerkällor blir större jämfört med störning 

från enbart en bullerkälla, givet samma bullernivå. Denna typ av dubbelexponering har vi inga 

värderingsstudier som kan beaktas inom ramen för SAMKOST och vi väljer därmed att enbart 

beräkna järnvägs- och vägbuller separat. Dessutom finns inga undersökningar på hur 

hälsoeffekterna påverkas av exponering för multipla bullerkällor (Eriksson m.fl., 2013). 

5.3. Effekter på barn 

Ett område som är väldigt underforskat är hur hälsoeffekter på barn skall behandlas i de 

samhällsekonomiska kalkylerna. Detta gäller särskilt betalningsviljebaserade värderingar som 

generellt inte går att ta fram, främst beroende på två aspekter. Dels har barn oftast inte den 

kognitiva förmågan att förstå eller värdera risker, men även därför att barn och vuxna har en 

ålderskillnad som kan leda till olika ekonomiska värderingar av hälsa. Nerhagen m.fl. (2013) 

beskriver väl denna problematik rörande luftföroreningar.  

Används VOLY istället för VSL sker automatiskt en förskjutning mot högre värden för barn 

eftersom fler förväntade levnadsår försvinner ju yngre den avlidne personen är. Beträffande 

hälsoeffekter handlar det emellertid mestadels om långsiktiga effekter som ger förkortad 

livslängd i livets slutskede och inte om akuta dödsfall i unga år. Det är därför betalningsvilja för 



 

54  VTI notat 4-2015 

att minska risken för sjukdom som är det intressanta och då är vi genast tillbaka i problematiken 

som beskrivs i Nerhagen m.fl. (2013). Vår slutsats är därmed att vi inom ramen för SAMKOST 

inte har underlag för att behandla barns värderingar på något annat sätt än vuxnas värderingar 

när det gäller luftföroreningar. 

Det finns viss evidens för negativa kognitiva effekter för barn som en följd utav buller-

exponering vid skolmiljöer (Eriksson m.fl., 2013). Det är emellertid mycket svårt att veta 

kostnaden för detta och eftersom vår exponeringsfunktion utgår från bostaden är det även svårt 

att beräkna exponeringen. Dessutom verkar tidigare studier till största delen baseras på 

flygbuller, vilket vi inte behandlar i denna rapport. Värdering av dessa effekter beaktas därför 

inte. 

5.4. Andra hälsomått 

Inom hälsovärderingslitteraturen används ofta kvalitetsjusterade (QALY) eller funktions-

justerade (DALY) levnadsår som ett mått på hälsoeffekter43. Exempelvis använder WHO (2011) 

DALY i sin utvärdering av hälsoeffekter av bullerexponering. Dessa mått värderar på en 

uniform skala livskvaliteten för levnadsår, där 1 är perfekt hälsa och 0 innebär död, och 

använder dessa mått för att utvärdera åtgärder. Exempelvis värderas två levnadsår med 50-

procentig hälsa lika som ett levnadsår med full hälsa. Dock är QALY utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv ett tveksamt förfaringssätt då ingenting i betalningsviljestudier tyder på att, 

exempelvis, en diabetessjuk person värderar förlängd livslängd lägre än en fullt frisk person 

(Hultkrantz och Svensson, 2008). Dessutom är det etiskt svårt att motivera varför levnadsår för 

en fullt frisk individ skulle värderas högre än levnadsår för en funktionshindrad individ (Vredin 

Johansson, 2012). 

5.5. Dubbelräkning 

I detta avsnitt diskuterar vi risken med dubbelräkningar när de samhällsekonomiska kostnaderna 

av luftföroreningarna och buller beräknas. Dubbelräkningar kan ske dels genom överlappning 

av kostnader inom en viss emission men även genom samvariation av exponering för olika 

emissioner. Vi behandlar först buller respektive luftföroreningar separat och sedan 

överlappningen dem emellan. 

 

 Buller: 

Bullerkostnader värderas traditionellt genom så kallade hedoniska prisstudier där 

bullerskillnader kapitaliseras i villapriser. Det är emellertid osäkert om dessa 

värderingar endast består av störningskostnader eller om även hälsoeffekter ingår i 

denna värdering. Hittills är praxis (exempelvis i ASEK) att alla hälsoeffekter adderas 

till den hedoniska värderingen. Således antas att enbart störningseffekter av trafikbuller 

kapitaliseras i priserna på villor. Vi har inget stöd i vår genomgång av litteraturen att 

frångå denna praxis. Därmed kommer hälsoeffekterna av buller adderas till de 

hedoniska bullervärderingarna. 

 

Frågan är då om sömnstörningar antas ingå i de hedoniska värderingarna eller bör 

adderas till dessa. De hedoniska värderingarna baseras på dygnsekvivalensnivå av 

bullret, vilket visat sig vara ett mycket bra mått på hur individer upplever buller-

störningar. Under 2014 genomför VTI en hedonisk studie där maxbullernivå ska 

värderas, något som antas vara relevant för värderingen av sömnstörningar. Dessvärre 

finns inga resultat från den studien tillgängliga inom tidsramen för SAMKOST. 

                                                      
43 Skillnaden mellan QALY och DALY är att i den förra graderar individen själv sin ohälsa (livskvalitet) 

medan ohälsan i den senare graderas av medicinsk expertis (funktionell hälsa). 
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Sömnstörningar anser vi tillhöra kategorin störningseffekter så tillvida att vi antar att 

dessa ingår i de hedoniska värderingarna. Dock leder sömnstörningar ofta till 

hälsoeffekter och dessa adderas, som tidigare nämnts, till de hedoniska värderingarna. 

 

 Luftföroreningar: 

Inga störningseffekter ingår utan enbart hälsoeffekter. Detta eftersom det i svenskt 

perspektiv inte finns något empiriskt stöd och/eller värderingsmodell för störningar från 

luftföroreningar. Det finns dock en stor samvariation mellan olika typer av emissioner 

till luft från ett fordon. Som framgår av kapitel 4 diskuteras det i den vetenskapliga 

litteraturen och hanteras genom att bara använda vissa centrala effektsamband i 

beräkningar av externa kostnader. 

 

 Buller-luftföroreningar: 

Speciellt vägtrafik ger upphov till både buller och luftföroreningar. Spridningen från 

vägen är betydligt större för buller än för luftföroreningar, vilket medför att om det 

finns problem med luftföroreningar så finns det även problem med buller medan det 

omvända inte per automatik gäller. Det kan således vara svårt att särskilja hälsoeffekter 

från dessa båda olika emissioner. En risk för dubbelräkning finns om effektsamband 

från luftföroreningar summeras med effektsamband från luftföroreningar. Dock måste 

påpekas att effektsambanden inte alltid är linjära vilket medför att det även är teoretiskt 

möjligt att den totala hälsokostnaden underskattas ifall varje emission betraktas var för 

sig. En nyligen genomförd översikt (WHO, 2011) visar att samvariationen mellan luft-

föroreningar och buller inte är så hög som befarats (Eriksson m.fl., 2013). Eriksson 

m.fl. (2013) påpekar dock samtidigt att kunskapsläget är bristfälligt och att framförallt 

samverkanseffekterna för risken för hjärt- och kärlsjukdom bör redas ut i framtida 

studier. Det är också dessa symptom som överlappar mellan luftföroreningar och buller 

i Tabell 19. 

5.6. Värderingar av luftföroreningar och buller för beräkning av 
externa kostnader 

I Tabell 21 sammanfattas de värderingar som vi använder i beräkningarna i kapitel 6 och som 

har beskrivits och diskuterats tidigare i detta kapitel. Alla värderingar är omräknade till svenska 

kronor med prisår 2012. Prisjustering över tiden görs i enlighet med principerna för ASEK, det 

vill säga med KPI och real BNP per capita för betalningsviljebaserade värderingar och med KPI 

för faktiska kostnader. 

Dessa värderingar kombineras med olika effektsamband och exponering för att vi ska kunna 

beräkna marginalkostnader för luftföroreningar och buller. 
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Tabell 21  Värderingar för luftföroreningar och buller som används i beräkningar av externa 

kostnader. Alla värderingar är i kronor i 2013 års prisnivå.  

Ohälsovariabel Enhet Luftföroreningar Buller 

Störning Per individ och år - Hedoniska 

värderingsfunktioner 

 

Järnväg: 𝑊𝑇𝑃 = 1675 −

64,6(75 − 𝐿) 

 

Väg: 𝑊𝑇𝑃 = 4309 −

193(75 − 𝐿) 

Sömnstörning - - Antas ingå i hedonisk 

värderingsfunktion 

Förtida dödsfall Förlorat levnadsår 1 095 000 1 095 000 

Symptom hjärtinfarkt  Per fall 229 000 229 000 

Symptom kärlkramp Per sjukdag 16 600 16 600 

Symptom kronisk bronkit – 

vuxna 

Per fall 604 000 - 

Symptom akut bronkit –barn Per fall 6620 - 

Symptom i nedre 

luftvägarna 

Per dag 473  

Nedsatt fysisk aktivitet Per dag 553 - 

Produktionsbortfall – 

arbetsfrånvaro 

Per dag 1349 1349 

Vårdkostnader – buller Per 

sjukhusvistelsedag 

- 2900 

Vårdkostnader – 

luftföroreningar 

Per sjukhusvistelse 22 800 - 
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6. Beräkningsexempel och jämförelse med ASEK-värden 

6.1. Luftföroreningar  

Marginalkostnaderna kommer att variera beroende på hastighet, typ av fordon och tätort. I detta 

avsnitt presenteras medelvärden som kan differentieras geografiskt och som därefter kan 

användas tillsammans med emissionsfaktorerna i bilaga 2 för att få fram differentierade 

marginalkostnader för olika miljöer utmed hela det statliga vägnätet. De kartor som är 

framtagna i slutrapporten för SAMKOST baseras på sådana beräkningar men är mer detaljerade 

eftersom de emissioner per fordonskilometer som används är hämtade från specifika 

vägsträckor. 

I Tabell 22 redovisas kostnaden för ett kg utsläpp av PM2.5 samt NOx i Storstockholm fördelat 

på kostnader till följd av förtidig död respektive sjukdom. Resultaten är uppdelade på kostnader 

som uppkommer till följd av befolkningsexponering inom detta område (lokal påverkan) och 

befolkningsexponering i övriga Europa (regional påverkan). Vi redovisar kostnaden per kg 

utsläpp för lätta respektive tunga fordon. 

Tabell 22  Marginalkostnader för luftföroreningar - NOx och partiklar (SEK2012/kg). 

 Lokalt (Storstockholm) Regionalt   

Lätta fordon Förtidig död Sjukdom Totalt Förtidig död Sjukdom Totalt 

PM2,5 1307,5 214 1521,5 84,8 13,9 98,8 

NOx 23,6 3,7 27,3 36,1 5,9 42 

Summa 1331,1 217,7 1548,8 120,9 19,8 140,7 

Tunga fordon       

PM2,5 961,8 157,5 1119,3 86,9 14,2 101,1 

NOx 4,5 0,6 5,1 31,7 5,2 36,9 

Summa 966,3 158,1 1124,4 118,6 19,4 138,0 

 

Av Tabell 22 framgår att kostnaden per kg skiljer sig åt mellan lätta och tunga fordon för den 

lokala påverkan i Storstockholm. Detta kan synas märkligt men är en följd av att beräkningarna 

baseras på information om hur trafikeringen av olika fordon under ett år förhåller sig till var 

människor är bosatta. En större andel av tunga fordon trafikerar större vägar med längre avstånd 

till bostadsområden och därför blir befolkningsexponeringen till följd av deras utsläpp lägre. 

När det gäller marginalkostnaden för den regionala påverkan är den väldigt lika för lätta och 

tunga fordon. Detta kan förklaras av att de kemiska reaktioner som är grunden för bildandet av 

sekundära partiklar är olika för tunga och lätta fordon, bl.a. för att de i stor utsträckning 

använder olika typ av drivmedel. 

För tätorter, Stockholm i exemplet, ska kostnaden för lokal och regional påverkan läggas ihop 

för att få den totala kostnaden för de emissioner som sker i en tätort. För att beräkna marginal-

kostnaden för de emissioner som sker utanför tätorter är det de föroreningar som har en regional 

påverkan som är relevanta. I vårt fall är det avgaspartiklar och att NOx bidrar till bildning av 

sekundära partiklar, framförallt i form av nitrat. För dessa gäller hälsoeffektsambanden för 

PM2.5. I TESS-projektet (se kapitel 3) beräknades hur emissionerna i Stockholm bidrog till 

ökade halter i omkringliggande närområde (Mälardalen) samt övriga Europa och utifrån det 

uppskattades bidraget till ökad befolkningsexponering. Det är dessa resultat som ligger till 

grund för kostnaden för regional påverkan i Tabell 22.  
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Som vi tidigare diskuterat så beror beräknade marginalkostnader för en väg på befolkningstäthet 

nära vägen. Vår bedömning är att de resultat som presenteras i Tabell 22 motsvarar det som 

gäller för en medelbefolkad tätort i Sverige. För en tätbefolkad tätort är befolkningstätheten 

högre vilket förväntas leda till högre kostnader. Som exempel kan nämnas att enligt en nyligen 

genomförd studie (Johansson et al., 2012) var befolkningen i Storstockholm år 2010: 1 628 528 

personer, d v s en ökning med 16 % jämfört med befolkningen som antogs i beräkningarna i 

TESS. Om fördelningen av befolkningen varit densamma som den vi antog i projektet TESS 

skulle det innebära en ökad befolkningstäthet vilket i sin tur skulle innebära att kostnaderna blev 

16 % högre. Den exakta kostnaden för enskilda tätorter beror dock också på hur bostäder är 

lokaliserade i förhållande till de statliga vägarna.  

Marginalkostnaden varierar också geografiskt över landet. Den regionala påverkan av de utsläpp 

som sker från vägtrafiken i de norra delarna av Sverige är uppskattningsvis hälften så stor 

jämfört med våra resultat för Storstockholm. Detta eftersom utsläppen sker längre bort från 

tätbefolkade områden. Marginalkostnaden i de södra delarna av Sverige bedöms i stället vara 

minst dubbelt så hög44. För våra typtätorter har vi antagit att kostnaden är dubbelt så hög i TBT 

jämfört med MBT, hälften så stor för GBT och en tiondel för Övriga. 

Kostnaden per kg i Tabell 22 kan jämföras med de som rekommenderas av EU, se Tabell 23 

(med antagande om 1 euro=10 SEK för enkelhetens skull). Som framgår av tabellen så gäller 

dessa beräkningar för platser med olika befolkningstäthet. Om vi viktar våra resultat med 

befolkningstäthet är slutsatsen att vi hamnar på ungefär samma nivå.  

Tabell 23  Marginalkostnader för luftföroreningar - NOx och partiklar (SEK2010/kg). 

 Urban Suburban Rural 

Befolkningstäthet 1500 invånare/km2 300 invånare/km2 Under 150 invånare/km2 

PM2,5 1974 502 146 

NOx (regional påverkan) 52,5 52,5 52,5 

Summa 2026,5 554,5 198,5 

 

Resultaten i Tabell 22 och 23 är kostnaden per kg utsläpp för en viss plats. Dessa resultat 

baseras på den genomsnittliga exponeringen för ett kg utsläpp i beräkningsområdet. Det är 

viktigt att komma ihåg att detta inte beskriver hur många som faktiskt exponeras för ett kg 

utsläpp och för hur mycket enskilda personer exponeras. För vissa föroreningar, som 

slitagepartiklar, kan vissa personer exponeras för väldigt höga halter om de bor nära en 

trafikerad väg medan andra inte exponeras alls.  

För att få fram marginalkostnaden per fordonskilometer för olika fordon har den framräknade 

kostnaden per kg i Tabell 22 multiplicerats med beräknade genomsnittliga emissionsfaktorer för 

våra olika tätortstyper (se bilaga 2). I detta fall har vi inte tagit hänsyn till skillnader i 

befolkningstäthet utan skillnader i beräknade marginalkostnader mellan tätorter förklaras i detta 

exempel av vilken typ av väg som finns inom en tätort. Detta har betydelse för storleken på 

emissionsfaktorerna. Den stora skillnaden är mellan lätta och tunga fordon samt mellan 

landsbygd och tätort. Resultaten framgår av Tabell 24.  

 

                                                      
44 Den regionala bakgrundshalten avtar ju längre norrut vi kommer eftersom vi förflyttar oss bort från de 

stora emissionskällorna. I södra Sverige är denna halt ungefär 15 µg/m3 i Skåne, 8 µg/m3 i Mellansverige 

och ungefär 4 µg/m3 i norr. Även befolkningstätheten är lägre i Norrland vilket också innebär att 

kostnaderna för föroreningarna med regional spridning blir lägre. 
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Tabell 24  Marginalkostnader för luftföroreningar för lätta och tunga fordon, kr per 

fordonskilometer. 

  Regional 

påverkan 

Lokal påverkan tätort Totalt för tätort (lokal+regional 

påverkan) 

  Landsbygd Övriga* GBT** MBT** TBT** Övriga* GBT** MBT** TBT** 

Lätta 

fordon 

                  

Nox 0,013 0,008 0,008 0,008 0,008 0,021 0,021 0,021 0,021 

Pmavgas 0,001 0,010 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,012 

Summa 0,014 0,018 0,019 0,019 0,019 0,032 0,033 0,033 0,033 

Lastbil                   

Nox 0,161 0,029 0,029 0,026 0,023 0,190 0,191 0,187 0,184 

Pmavgas 0,008 0,105 0,105 0,101 0,096 0,115 0,114 0,111 0,106 

Summa 0,168 0,134 0,134 0,128 0,120 0,305 0,304 0,298 0,290 

* Beräknat på spridning av luftburna föroreningar (huvudsakligen sekundära partiklar) som bidrar till exponering utanför 

Storstockholm. 

** Beräknat på spridning av luftburna föroreningar (huvudsakligen avgasemissioner) som bidrar till exponering inom tätort.  

6.2. Luftföroreningar – jämförelse med ASEK-värden 

Inom ramen för ASEK-arbetet har marginalkostnader för luftföroreningar presenterats sedan 

början på 2000-talet. Då liksom nu bygger dessa värden på en studie som genomfördes i 

Stockholm 1999: “The Stockholm Study on Health Effects of Air Pollution and their Economic 

Consequences” (SHAPE) och Leksell (1999; 2000). Metoden för att beräkna befolknings-

exponeringen är densamma som användes i projektet TESS. Bägge beräkningarna genomfördes 

av SLB Analys vid Stockholms miljöförvaltning (Johansson m.fl.1999; Johansson och Eneroth, 

2007).  

Nuvarande kostnad enligt ASEK för utsläpp av ett kg ligger dock betydligt över det som är 

resultatet av våra beräkningar. Kostnaden varierar från Stockholm innerstad med 12 187 kr/kg 

till Storstockholm yttre med 3079 kr/kg. Orsaken till att det finns skillnader är analyserad i VTI-

rapport 517 där vi också genomfört beräkningar för Stockholm (Nerhagen et al., 2005). En 

skillnad är att i projektet SHAPE togs det hänsyn till exponeringen för dag- respektive 

nattbefolkning. Men analysen visar också att information om emissioner av PM10 (som även 

innehåller bidrag från vägslitage) delvis legat till grund för bedömning av exponering trots att 

avsikten var att beräkna kostnaden för avgasemissioner. Enligt analysen i Nerhagen m.fl. (2005) 

är detta det den viktigaste förklaringen till de stora skillnaderna.   

För övriga Sverige redovisas i ASEK 5.1 (Trafikverket, 2014) värden för fyra tätorter. Laholm 

har enligt dessa beräkningar en marginalkostnad om 1 185 SEK/kg. Laholm har en befolknings-

täthet på 1320 personer/km2. Detta är ungefär samma befolkningstäthet som Falun som enligt 

ASEK 5.1 har en marginalkostnad för PM2.5 på 4 205 kr/kg. Detta illustrerar att det är andra 

faktorer än befolkningstäthet som påverkar storleken på nuvarande ASEK-värden. 

Förklaringen till att ASEK-kostnaderna inte varierar med befolkningstäthet är den formel som 

används för att beräkna befolkningens exponering till följd av ett kg utsläpp av ett visst ämne. 

Denna utformads av Leksell (1999) baserat på information hämtat från det så kallade 

Urbanmätnätet. Marginalkostnaden beräknas med nuvarande metod i två steg enligt 

nedanstående formel: 

 

Kr/kg utsläpp = Specifik exponering * värdering/exponeringsenhet.  
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I det första steget beräknas antalet personer som kommer att exponeras för en årlig haltökning av 

1 µg/m3 per kg utsläpp. Den formel som används för detta är: 

 

Personer exponerade för 1 µg/m3 / kg utsläpp = 0,029 Fv √𝐵 

 

Fv = Ventilationsfaktor (varierar från 1 till 1,4) 

B = Befolkningens storlek 

 

I Tabell 25 har vi jämfört exponeringen som är beräknad i TESS (se Tabell 14) med beräknad 

exponering enligt formeln ovan. Utöver resultat beräknade för Stockholm så har vi använt 

formeln för att beräkna resultatet för Kristianstad med 35 700 invånare. Detta då Kristianstad 

enligt ASEK (2014) kan användas som genomsnittlig tätort för Sverige45. 

 

Tabell 25  Uppskattad exponering enligt TESS och enligt ASEK. 

   Estimated exposure in    

Emissions 

Emissio

n factors 

(g/vkm) 

Total 

emission 

(ton) 

Greater 

Stockholm 

(person 

µg/m3) 

Other 

Europe 

(person 

µg/m3) 

Antal 

exponerad

e för 1 

ug/m3 per 

kg utsläpp 

enligt 

TESS 

Antal exponerade för 1 

µg/m3 per kg utsläpp 

enligt Leksells formel 

för 

Stockholm/Kristiansta

d 

Exhaust PM 

LDV 0,014 82 141000 9150 

1,83 34/5,5 

Exhaust PM 

HDV 0,10 40 50600 4570 

 

1,37 

34/5,5 

Road wear  

PM10 0,29 1859 2190000 229000 

 

1,30 

34/5,5 

NOx LDV 0,50 3029 4413584  1,45 34/5,5 

NOx HDV 6,61 2645 3429664  1,29 34/5,5 

Nitrates  LDV   76800 143960 0,07 Ingår ej 

Nitrates HDV   2110 110400 0,04 Ingår ej 

 

Resultaten illustrerar att ovanstående formel inte kan användas som underlag för att beräkna 

externa kostnader från vägtrafiken för en tätort. Formeln överskattar stort exponeringen för 

luftföroreningar och tar inte heller hänsyn till de skillnader som finns i spridningsmönster 

mellan olika föroreningar eller när det gäller trafikering för olika fordonsslag. Av denna 

omräkning framgår att beräknad exponering enligt resultaten i TESS för Stockholm är betydligt 

lägre än den uppskattning som användningen av formeln ovan ger. Beräknad exponering enligt 

TESS för Stockholm är också betydligt lägre än för Kristianstad som är en mycket mindre 

                                                      
45 I ASEK 5.1 kapitel 11 sid. 9 sägs det: Vid en åtgärd där påverkan är svår att hänföra till någon specifik 

tätort, kan ett schablonvärde för ventilationsfaktor och storleken på tätortsbefolkning användas, en så 

kallad referenstätort. Som referenstätort används Kristianstad som har 35 700 invånare. Referenstätorten 

används med motiveringen att Sveriges ”mediantätortsbo” bor i en tätort av Kristianstads storlek. 

Ventilationsfaktorn i referenstätorten har satts till 1,0. 
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tätort. Det framgår också att vi i TESS gjort bedömningar av befolkningsexponering för 

sekundära föroreningar vilket inte formeln är anpassad för. 

I nuvarande ASEK-beräkning multipliceras sedan antalet personer som exponeras med en 

monetär värdering, se Tabell 26. Den ursprungliga värderingen för partiklar inkluderar 

kostnaden för livslängdsförlust (236 kr/exp.enhet), kostnaden för sjuklighet (57 kr/exp.enhet) 

och kostnaden för material (47 kr/exp.enhet). Partiklar avser i detta fall avgaspartiklar. Det som 

skett sedan 1999 är att dessa värderingar räknats upp och det har även tagits fram värdering för 

användning i mer långsiktiga kalkyler (ASEK, 2014). I Tabellen nedan återges de som ska 

användas för kalkyler på kort sikt. 

 

Tabell 26  Monetär värdering av utsläppens lokala effekter (ASEK 1999, ASEK 2014).   

 Värdering (kr/exp. enhet, prisnivå 

1999) 

Värdering (kr/exp. enhet, prisnivå 

2010) 

Partiklar 340 546 

SO2 10 16,0 

VOC 2 3,2 

NOx 1,2 1,9 

Källa: SIKA Rapport 2002:4 och http://www.trafikverket.se/PageFiles/155458/11_luftfororeningar_a51.pdf 

 

Den ursprungliga värderingen som återges i första kolumnen är framräknad på lite olika sätt. 

Värderingen för dödlighet av exponering för avgaspartiklar är framräknad på samma sätt som i 

IPA, vilket är det som vi använder ovan, d.v.s som produkten av effekt och värde till följd av en 

viss exponering. Det värde Leksell (1999) använde i denna beräkning är framräknat från 

dåvarande VSL för trafikolycksfall i Sverige. Övriga värderingar är dock inte framräknade som 

i IPA. Värderingen för sjuklighet till följd av partikelexponering är framräknad som en 

procentsats av värderingen för dödlighet. Värderingen för SO2 och NOx är också härledda från 

värderingen för partiklar medan värderingen för VOC är beräknat utifrån resultat i svenska 

studier om förlorade levnadsår till följd av cancer (Leksell, 1999).   

För de föroreningar som har en regional spridning används i ASEK en enhetlig kostnad per kg 

utsläpp, se Tabell 27. Dessa kostnader är beräknade utifrån åtgärdskostnader under antagande 

att de inkluderar alla effekter; hälso-, miljö- och materialpåverkan. De har räknats fram utifrån 

svenska utsläppsmål och de kostnader som krävs för att nå dessa mål (Leksell, 1999)46. Detta är 

alltså en annan metodik än den som används av Holland (2014), och även i våra beräkningar, 

där det är spridningen av sekundära partiklar och deras effekter på människors hälsa som ger 

upphov till externa kostnader. 

Tabell 27  Värdering av utsläppens regionala effekter (ASEK, 1999 och 2010)  

 Värdering (kr/kg, prisnivå 1999) Värdering (kr/kg, prisnivå 2010) 

NOx 60 80 

SO2 20 27 

VOC 30 40 

 Källa: SIKA Rapport 2002:4 och http://www.trafikverket.se/PageFiles/155458/11_luftfororeningar_a51.pdf 

                                                      
46 Leksell baserar sina förslag på åtgärdskostnadsberäkningar som Per Kågeson genomfört åt Banverket 

1998.  

http://www.trafikverket.se/PageFiles/155458/11_luftfororeningar_a51.pdf
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Sammanfattningsvis så finns det tre huvudsakliga orsaker till att våra resultat skiljer sig från 

nuvarande ASEK-värden. För det första har vi utgått från nya rön när det gäller hälso-

effektsamband. För det andra är våra underlag för att beräkna befolkningsexponering 

annorlunda då vi har utgått från spridningsmodeller medan ASEK-värden baseras på en formel 

som inte tar hänsyn till befolkningstäthet. För det tredje, för regionala effekter använder vi ett 

helt annat angreppssätt än det som är grunden för nuvarande ASEK-värden. Våra beräkningar 

baseras på befolkningsexponering och hälsoeffekter. Det skulle vara möjligt att genomföra 

liknande beräkningar för effekter på grödor och eko-system men brist på information har gjort 

att det inte varit möjligt i detta projekt. Dessa kostnader är dock enligt beräkningar genomförda 

i EU projekt små i jämförelse med kostnaderna för hälsopåverkan (Holland, 2014b). 

6.3. Buller  

Baserat på tidigare beskrivna exponeringsmodell, effektsamband och monetära värderingar har 

vi beräknat marginalkostnaden för ett stort urval av vägposter i det statliga vägnätet. I Tabell 28 

presenteras genomsnittliga marginalkostnader i ett flertal typfall där typfallen varierar utifrån 

bullerexponering och fordonstyp. Bullerexponeringen varieras i form av tätbefolkad tätort, 

medelbefolkad tätort, glesbefolkad tätort och övriga tätorter47.  

Tabell 28  Marginalkostnader för vägbuller (SEK2012/fkm). 

 TBT MBT GBT Övriga  

tätorter 

Genomsnitt 

statliga 

vägnätet 

Lätta fordon 0,136 0,082 0,018 0,005 0,017 

Tunga fordon 0,932 0,591 0,130 0,033 0,090 

Resultaten i Tabell 28 visar tydligt den förväntade strukturen att marginalkostnaden ökar när 

antalet exponerade individer ökar och att marginalkostnaden ökar när fordonet bullrar mer. 

Jämför vi de skattade värdena ser vi att relationen mellan ett tungt fordon och ett lätt fordon är 

omkring en faktor av sju och densamma i alla tätortstyper. Detta är helt naturligt eftersom 

marginalbullret av ett givet fordon inte beror av antalet exponerade individer. 

Ett viktat genomsnitt över hela det statliga vägnätet har också beräknats. Detta viktade genom-

snitt bör ta hänsyn till trafikarbete och inte väglängd eftersom det i det senare fallet skulle 

innebära orimligt stor vikt på det kapillära vägnätet som har liten trafikmängd. Resultatet är en 

marginalkostnad på 9 öre per fordonskilometer för tunga fordon och 1,7 öre för lätta fordon. 

Beräkningen bygger på antagandet att marginalkostnaden är noll i landsbygd. Förmodligen 

finns ett fåtal exponerade per kvadratkilometer även i landsbygd. Vi har därför testat känslig-

heten med att sätta marginalkostnaden i landsbygd till en femtedel av marginalkostnaden i 

övriga tätorter men detta påverkar den genomsnittliga marginalkostnaden endast marginellt.  

Tidigare bullerstudier med fokus på skattning av marginalkostnader (exempelvis Andersson och 

Ögren, 2011; Ögren m.fl., 2011) har visat att marginalkostnaden är relativt okänslig för 

trafikmängd (och därmed bullernivån) givet tätortsstruktur. Det beror på att låg trafik genererar 

relativt mycket marginalbuller när ett ytterligare fordon trafikerar vägen men att buller-

värderingen vid denna låga bullernivå är låg, medan hög trafik genererar relativt lite marginal-

                                                      
47 De beräknade marginalkostnaderna för varje enskild vägpost kan tillhandahållas vid förfrågan. Vi har 

gjort beräkningar för tätbefolkad tätort och de beräknade marginalkostnaderna är starkt beroende av vilka 

antaganden som görs när det gäller befolkningstäthet nära väg. I detta exempel antar vi höga byggnader 

vid sidan av väg.  
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buller när ett ytterligare fordon trafikerar vägen men att bullervärderingen vid denna höga 

bullernivå är hög. Dessa båda effekter drar således åt olika håll och tenderar att ta ut varandra.   

Intressant är även att kortfattat beräkna hur stor andel av marginalkostnaderna som utgörs av 

störningseffekter respektive hälsoeffekter. Genomsnittligt är andelen som utgörs av hälso-

effekter endast omkring en procent av marginalkostnaden. För en stor del av vägposterna där 

störningsmarginalkostnad finns existerar ingen hälsomarginalkostnad eftersom bullernivån i 

dessa fall ligger mellan tröskelnivån för betalningsviljan för störningar (53 dB L24,eq) och 

tröskelnivån för hälsoeffekter (58 dB L24,eq). Våra resultat visar således att störningskostnaderna 

utgör den absolut viktigaste delen av marginalkostnaden för vägbuller. Håll dock i minnet att 

osäkerhet finns kring effektsambanden och monetära värderingar både rörande störnings-

kostnader och rörande hälsokostnader. 

I Tabell 29 visas genomsnittlig marginalkostnad för ett tungt fordon i en medelbefolkad tätort 

uppdelat på olika intervall av ÅDT. Vi har valt bort låga nivåer av trafik eftersom det då, med 

anledning av låg bullernivå, finns ett stort antal vägar där bullerkostnaden är noll. Resultatet 

visar att en viss ökning av marginalkostnad finns när trafiken ökar. Denna ökning är dock 

väldigt liten i förhållande till känsligheten av olika fordon och tätortsstruktur som visats i Tabell 

27. 

Tabell 29 Skattade marginalkostnader i kronor per fordonskilometer för ett tungt fordon i 

medelbefolkad tätort i olika ÅDT-intervall. Prisår 2012. 

ÅDT Marginalkostnad 

4000-6000 fordon 0,81 

6000-9000 fordon 0,87 

9000-15000 fordon 0,98 

Över 15000 fordon 1,10 

6.4. Buller – jämförelse med tidigare studier 

I Tabell 30 presenterar vi marginalkostnaderna för vägbuller som beräknats i SAMKOST och 

jämför dem med ASEK, en tidigare VTI-studie (Andersson och Ögren, 2011) och EU-handbook 

(Ricardo-AEA, 2014). Eftersom indelningarna, både rörande olika fordon och rörande olika 

tätorter/exponering, skiljer sig mellan studierna är jämförelserna inte helt enkla att göra. Vi har 

valt att motsvara lätt fordon med personbil och tungt fordon med lastbil 3,5-16 ton i ASEK.48 

Jämförelsen visar att våra skattade marginalkostnader ligger långt under marginalkostnaderna i 

ASEK. Även i jämförelse med Andersson och Ögren (2011) ligger våra skattade marginal-

kostnader lågt men här är skillnaden betydligt lägre än vid jämförelse med ASEK. Jämfört med 

EU-handboken (Ricardo-AEA, 2014) är våra marginalkostnader noterbart överensstämmande 

där vi har jämförbara resultat, det vill säga för tätbefolkad tätort, glesbefolkad tätort och övriga 

tätorter. 

Ser vi till differentieringen över fordonstyp och tätortstyp ligger våra skattningar väl i linje med 

Andersson och Ögren (2011) och EU-handboken. Med denna struktur i minnet är det ett rimligt 

antagande att även våra skattningar för medelbefolkad tätort ligger väl i linje med EU-hand-

boken. Även ASEK följer denna differentiering väl rörande fordonstyp och skillnad mellan 

tätort och landsbygd. Däremot är skillnaden liten mellan olika tätorter i ASEK:s marginal-

kostnader. Vi vet inte utifrån ASEK:s rapport (Trafikverket, 2014 kap. 21) hur definitionen 

                                                      
48 Tungt fordon i våra beräkningar är ett genomsnitt av de tunga fordon som ingår i ASEK:s 

marginalkostnader, det vill säga buss, lastbil 3,5 – 16 ton och lastbil över 16 ton. 
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mellan dessa tätorter görs men ett tydligt resultat i vår studie och i de andra jämförande 

studierna är att befolkningstätheten har stor betydelse för antal exponerade individer och därmed 

i förlängningen stor betydelse för storleken på marginalkostnaden. 

Vi har enbart statliga vägar i vår analys, vilket ger relativt låg exponering dels för att få 

individer bor nära statliga vägar (Segersson m.fl., 2011) och dels för att trafikeringen och 

därmed bullernivån är relativt låg. Den hedoniska värderingen, det vill säga störnings-

kostnaderna, som står för den absoluta majoriteten av marginalkostnaden utgår från värderings-

skattningen i Andersson m.fl. (2013) där betalningsvilja för minskat vägbuller startar vid 53 dB 

L24,eq. Detta medför exempelvis att en stor del av vägarna i våra analyser har så låg trafikering 

att marginalkostnaden blir noll. När genomsnittet över alla vägar beräknas får dessa vägar stort 

inflytande över resultatet, vilket resulterar i en relativt låg marginalkostnad. Nämnas kan därför 

att för tunga fordon är den högsta beräknade marginalkostnaden för en vägpost 1,15 kronor per 

fordonskilometer i medelbefolkad tätort, 0,54 kronor per fordonskilometer i glesbefolkad tätort 

samt 0,20 kronor per fordonskilometer i övriga tätorter/glesbygd. ASEK:s värden överens-

stämmer mer väl med dessa maximala nivåer än med våra genomsnitt. 

Tabell 30  Skattade marginalkostnader i kronor per fordonskilometer för olika studier.  

Prisår 2012. 

Exponering och fordon SAMKOST ASEK Andersson och 

Ögren (2011)  

EU-handbook 

     

     

Tätbefolkad tätort     

Personbil 0,136 0,196 - 0,148 

Lastbil 3,5-16 ton 0,932 1,368 - 1,365 

Medelbefolkad tätort     

Personbil 0,082 0,177 - - 

Lastbil 3,5-16 ton 0,591 1,238 - - 

Glesbefolkad tätort     

Personbil 0,018 0,160 0,066 0,010 

Lastbil 3,5-16 ton 0,130 1,125 0,269 0,085 

Övriga tätorter     

Personbil 0,005 0,026 0,011 0,002 

Lastbil 3,5-16 ton 0,033 0,173 0,043 0,011 

Notera: För Andersson och Ögren definierar vi E20 genom Partille som glesbefolkad tätort och E20 genom Lerum 

som övriga tätorter. Vidare motsvarar lastbil 3,5-16 ton deras ”medium heavy truck, 2 axles (6 wheels)”. För EU-

handbook har ett genomsnitt av trafiktyp beräknats, dagtid använts och lastbil 3,5-16 ton utgörs av HGV. 

En annan viktig förklaring till att resultaten skiljer sig åt kan vara hastighetsantagandet för 

marginalkostnaden. Möjligen baseras ASEK-värdena i tätort på betydligt lägre hastigheter än 

vad som är brukligt på de nationella vägarna. Vid låg hastighet är det inte enbart friktionsbuller 

från däck utan även motorbuller som har en stor betydelse, vilket tenderar att ge högre marginal-

kostnader. Denna effekt ingår emellertid inte i vår beräkningsmodell.  

Den övergripande slutsatsen är att marginalkostnaden för vägbuller är starkt beroende av 

fordonstyp och antal exponerade individer. Givet detta spelar trafikmängden enbart en marginell 

roll för marginalkostnaden. 
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7. Sammanfattande diskussion och förslag på fortsatt arbete 

Vi har i denna studie beräknat marginella externa kostnader för luftföroreningar och buller med 

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

Pathway Approach”. Denna beräkning baseras på en beskrivning av en händelsekedja från 

beräkning av emissioner till kvantifiering av hälsoeffekter som slutligen värderas monetärt. I 

Sverige pågår ett arbete med att utveckla olika typer av modeller för att beräkna bidraget från 

vägtrafiken för emissioner av luftföroreningar och buller inom ramen för arbetet med miljö-

övervakning. Dessa är möjliga att använda för att beräkna marginalkostnader men har fram tills 

nu sällan använts för detta syfte. 

Framtagna data är i nuläget inte anpassade för att beskriva hur halterna och befolknings-

exponeringen förändras till följd av marginella förändringar i emissioner som en effekt av, 

exempelvis, förändrat trafikarbete. Vi har därför i detta projekt fokuserat på att kartlägga hur 

emissionerna varierar över landet med hänsyn till trafikarbete och vägtyp definierat av 

hastighet. Därutöver har vi beskrivit betydelsen av befolkningstäthet när det gäller kostnaden i 

tätort. Detta för att illustrera vilka faktorer som har störst betydelse för storleken på beräknade 

marginalkostnader för luftföroreningar respektive buller. 

För luftföroreningar visar resultaten att kostnaden per kg utsläpp i tätort är 1689,6 kr/kg för lätta 

fordon och 1262,4 kr/kg för tunga i Storstockholm. Skillnaden beror på att tunga fordon oftare 

färdas på större vägar på större avstånd från bebyggelse. Räknat per fordonskilometer blir 

kostnaden för tunga fordon större eftersom deras utsläpp är högre. Värdena representerar 

kostnaden i en medelbefolkad tätort med ungefär 1000 invånare per km2. Med samma 

trafikarbete men med en högre befolkningstäthet ökar kostnaden och omvänt, kostnaden 

minskar med mindre befolkningstäthet. På landsbygd i Mellansverige är kostnaden för lätta 

fordon 140,8 kr/kg och 138 kr/kg för tunga. Denna kostnad varierar med geografiskt område. 

Den är lägre i de norra delarna av landet (ungefär hälften uppskattningsvis) och åtminstone det 

dubbla i södra Sverige.  

För buller visar resultaten att ett ytterligare lätt fordon per fordonskilometer kostar från 0,005 

kronor i övrig tätort till 0,136 kronor i tätbefolkad tätort. För tunga fordon är marginalkostnaden 

0,033 kronor i övrig tätort och 0,932 kronor i tätbefolkad tätort. Genomsnittligt över hela det 

statliga vägnätet, dvs. även inklusive ren landsbygd, är marginalkostnaden 0,017 kronor för lätta 

fordon och 0,090 kronor för tunga fordon. Således är det tydligt att bullermarginalkostnaderna 

är differentierade med avseende på fordonstyp och antalet exponerade i form av tätortstyp.  

Våra resultat i denna studie ligger i nivå med de som rekommenderas i en av EU framtagen 

handbok. Däremot skiljer de sig från nuvarande ASEK-värden. För både luftföroreningar och 

buller beror detta framförallt på skillnader när det gäller antaganden om befolkningsexponering. 

Det är även skillnader när det gäller antagande om effekter och monetära värderingar. Samman-

fattningsvis kan vi konstatera när det gäller resultaten att värderingarna och exponerings-

funktionen är viktiga för korrekta skattningar av marginalkostnaderna.  

Ett viktigt resultat från vår studie är att marginalkostnaderna är differentierade i geografin. För 

luftföroreningar så skiljer sig kostnaden åt mellan olika tätorter men också mellan de norra och 

de södra delarna av landet. Detta eftersom befolkningstätheten är lägre i norr. En skillnad 

mellan luftföroreningar och buller är att de förra även medför kostnader utanför tätort eftersom 

dessa utsläpp även har en regional spridning (över större delen av Europa). För buller gäller att 

finns det inga exponerade individer finns ingen kostnad. Vissa vägar har ingen marginalkostnad 

för buller medan högsta marginalkostnad per fordonskilometer för ett tungt fordon är 3,19 

kronor. Vidare är även fordonstyp en viktig anledning till olika marginalkostnader. Ett tungt 

fordon har en marginalkostnad för buller som är ca 7 gånger så stor som marginalkostnaden för 

lätta fordon.  
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En slutsats av detta projekt är att det finns ett antal frågor som är viktiga att studera vidare 

rörande marginalkostnader för luftföroreningar och buller. En given fråga är samvariationen 

mellan luftföroreningar och buller och hur effektsambanden för hälsoeffekter ser ut när 

exponering av båda dessa miljöproblem finns. Även spridningen och hur bebyggelsestruktur 

påverkar är viktigt att undersöka närmare. För att kunna genomföra detta behövs förändringar i 

nuvarande arbete med miljöövervakning, att gå från separata bedömningar av total belastning 

för respektive miljöproblem till en samlad analys av vägtrafikens bidrag till dessa problem.  

För buller är det också viktigt att undersöka vad som ingår, dvs. är internaliserat, i den 

hedoniska värderingen baserat på prisskillnader på småhusmarknaden. Det antagande som 

hittills varit praxis är att störningar ingår men inga hälsoeffekter. Problemet är att ingen vet detta 

med säkerhet och även att definiera störningar medför svårigheter. En fråga är huruvida 

sömnstörningar tillhör störningar eller hälsoeffekter. Enligt en beräkning av totala buller-

kostnader inom EU står sömnkostnader för den största delen (WHO, 2011). Därför är det av 

yttersta vikt att studera vad som ingår i hedoniska värderingar för att inte riskera dubbelräkning. 

Vad som ingår kan även förändras över tiden. Ett större medialt fokus och medvetande om 

skadliga hälsoeffekter av bullerexponering över tiden kan medföra att hälsokostnader 

internaliseras mer i hedoniska värderingar i framtiden och detta borde studeras mer.  

För luftföroreningar är en i stort sett outforskad fråga hur mycket transportsektorn bidrar till 

sekundära föroreningar och vilken betydelse dessa har för befolkningsexponering och påverkan 

på ekosystemet. Detta är en synnerligen viktig fråga eftersom det är dessa föroreningar som är i 

fokus när det gäller EU:s luftvårdsarbete. För att kunna genomföra konsekvensanalyser av de 

förslag som läggs på EU-nivå inom detta område, och jämföra resultat från olika studier, är det 

viktigt att klarlägga vilka föroreningar som har legat till grund för analysen. Som exempel kan 

nämnas att i en studie av Mayeres and Proost (2013) är det ozon som är en viktig orsak till 

slutsatsen att bensinbilar är bättre än dieselbilar. Finns det skillnader i bildning och påverkan av 

sekundära partiklar i olika länder inom EU kan det behövas differentierade styrmedel vilket 

bland annat diskuteras i Proost och Van Dender (2012). 

En förorening som vi endast beskrivit men inte gjort beräkningar för är det som ibland kallas 

PM non-exhaust och som består av vägslitage samt slitage från däck och bromsar. Här pågår för 

närvarande en statlig utredning som ska bli klar under våren 2015. Den kan förväntas ge mer 

information om vilka problem som är förknippade med dessa emissioner, vilket bidrag de ger 

till befolkningens exponering för partiklar i framförallt tätorter och vilka externa kostnader som 

är förknippade med dessa utsläpp. 

I projektet SAMKOST har syftet varit att ge en samlad bild över hur de totala marginal-

kostnaderna varierar mellan olika miljöer och vägtyper för lätta respektive tunga fordon i hela 

Sverige. För att kunna addera marginalkostnaderna för olika externa effekter krävs att samma 

underlag om trafikarbete används. Det hade därför inte varit möjligt att använda tidigare 

framtagna data även om dessa hade innehållit information om betydelsen av marginella 

förändringar. Att genomföra sådana beräkningar har inte heller varit möjligt inom ramen för 

detta projekt eftersom beräkningar av befolkningsexponering, som är det som används som 

underlag för att kvantifiera effekter, kräver omfattande modellberäkningar.  

De hade dock varit intressant att kunna göra jämförelser med liknande resultat i andra svenska 

studier, både när det gäller indata och när det gäller beräknade kostnader. Det finns därför en 

utvecklingspotential när det gäller nationella myndigheters arbete med miljöövervakning. 

Mycket av det underlag som tas fram idag, både när det gäller datainsamling, modellutveckling 

och enskilda studier, skulle med små anpassningar kunna ge information som skulle kunna 

användas för marginalkostnadsberäkningar och som underlag för samhällsekonomisk analys. 

Det handlar om att på ett tydligare sätt redovisa information om bidraget från olika källor till de 

halter som uppmäts eller modelleras. 
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Givet de begränsningar som finns i indata så vill vi påpeka att dessa resultat framförallt är 

illustrativa. Vår rekommendation är att fördjupade studier genomförs för att ta fram marginal-

kostnadsberäkningar som baseras på mer detaljerat underlag avseende spridningsmönster och 

befolkningsexponering. De två opublicerade studier av IVL respektive SMHI som vi nämnt 

inledningsvis i rapporten skulle på olika sätt kunna bidra till att ta fram ett sådant underlag. 

Detta är önskvärt eftersom information om marginalkostnader är det som är relevant att använda 

vid utvärdering och konsekvensanalyser av olika styrmedel och åtgärder som genomförs i 

transportsektorn. 
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Bilaga 1  

 

 

 

Bensin Diesel Medel1 Gas E85 Ethanol Medel2 Bensin Diesel Medel1 Gas E85 Ethanol Medel2

Personbil 7,7 5,3 6,3 6,5 10,7 7,1 8,7 6,3 7,3 7,3 12,2 8,1

Lätt lastbil 7,4 7,5 7,4 8,2 7,5 7,6

Landsvägsbuss 24,8 24,8 31,2 24,9 34,5 34,5 42,9 34,6

Stadsbuss 39,5 39,5 47,9 46,8 42,1

Lastbil utan släp 23,4 17,7 17,8 29,1 19,2 19,3

Lastbil med släp diesel 35,5 35,5 50,5 50,5

MC bensin 4,6 4,6 4,6 4,6

Moped bensin 2,5 2,5 2,5 2,5

Landsväg TätortBränsleförbrukning 2012

l/100km

Trafikarbetsfördelning mellan 

olika drivmedel och fordonstyp

Landsväg Tätort Totalt Landsväg Tätort Totalt

Personbil bensin 63 498 130 41 697 986 105 196 115 61,1% 61,1% 61,1%

Personbil diesel 32 354 255 21 246 409 53 600 664 31,2% 31,2% 31,2%

Personbil E85 6 452 859 4 237 467 10 690 327 6,2% 6,2% 6,2%

Personbil gas 1 559 845 1 024 320 2 584 164 1,5% 1,5% 1,5%

Lätt lastbil bensin 1 353 080 888 541 2 241 621 10,1% 10,1% 10,1%

Lätt lastbil diesel 12 009 886 7 886 659 19 896 545 89,9% 89,9% 89,9%

Landsvägsbuss gas 8 953 3 507 12 459 1,1% 1,1% 1,1%

Landsvägsbuss diesel 832 306 325 995 1 158 301 98,9% 98,9% 98,9%

Stadsbuss gas 333 381 333 381 23,3% 23,3%

Stadsbuss diesel 957 769 957 769 67,0% 67,0%

Stadsbuss ethanol 138 901 138 901 9,7% 9,7%

Lastbil utan släp bensin 32 335 12 665 45 000 1,3% 1,3% 1,3%

Lastbil utan släp diesel 2 467 650 966 520 3 434 170 98,7% 98,7% 98,7%

Lastbil med släp diesel 6 597 992 2 584 277 9 182 269 100% 100% 100%

MC bensin 1 315 336 863 756 2 179 091 100% 100% 100%

Moped bensin 232 023 152 365 384 389 100% 100% 100%

Totalt 128 714 650 81 890 466 210 605 116

Trafikarbete 2012, fkm/dag Andel 2012
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Emissionsfaktorer

Landsbygd 2012 CO CO2 fossil avg. CO2 wtw FC HC NOx PM SO2 TA

RUR g/km g/km g/km g/km g/km g/km g/km g/km fkm/dag

Personbil 0.46 156.01 164.71 54.17 0.03 0.23 0.005023 0.000344 103 865 089

Personbil bensin 0.72 179.18 179.18 56.88 0.04 0.15 0.002651 0.000452 63 498 130

Personbil diesel 0.02 137.89 137.89 43.77 0.01 0.43 0.010602 0.000219 32 354 255

Personbil E85 0.17 25.62 165.62 81.34 0.01 0.04 0.001302 0.000378 6 452 859

Personbil gas 0.28 128.14 128.14 46.71 0.01 0.04 0.001247 0.000284 1 559 845

Lätt lastbil 0.32 193.10 193.10 61.30 0.02 0.85 0.029597 0.000323 13 362 966

Lätt lastbil bensin 2.98 173.44 173.44 55.06 0.13 0.38 0.006688 0.000437 1 353 080

Lätt lastbil diesel 0.02 195.31 195.31 62.00 0.01 0.90 0.032178 0.000310 12 009 886

Landsvägsbuss 1.25 649.36 649.36 206.45 0.13 3.98 0.061931 0.001031 841 259

Landsvägsbuss gas 0.85 611.96 611.96 223.10 0.09 3.45 0.047978 0.001031 8 953

Landsvägsbuss diesel 1.25 649.76 649.76 206.27 0.13 3.99 0.062081 0.001031 832 306

Stadsbuss

Stadsbuss gas

Stadsbuss diesel

Stadsbuss ethanol

Lastbil utan släp 1.07 546.88 546.88 173.61 0.16 3.62 0.063430 0.000874 2 499 985

Lastbil utan släp bensin 2.80 463.56 463.56 147.16 2.20 4.59 0.063430 0.001168 32 335

Lastbil utan släp diesel 1.04 547.97 547.97 173.96 0.13 3.61 0.063430 0.000870 2 467 650

Lastbil med släp diesel 1.76 931.17 931.17 295.61 0.13 4.98 0.082717 0.001478 6 597 992

MC bensin 9.71 107.85 107.85 34.24 0.75 0.26 0.003883 0.000272 1 315 336

Moped bensin 3.69 57.97 57.97 18.40 2.58 0.05 0.002087 0.000146 232 023

Totalt 0.63 209.74 216.76 70.33 0.05 0.63 0.012987 0.000414 128 714 650

Emissionsfaktorer

Stad 2012 CO CO2 fossil avg. CO2 wtw FC HC NOx PM SO2 TA

URBAN g/km g/km g/km g/km g/km g/km g/km g/km fkm/dag

Personbil 4,09 177,03 186,69 61,34 0,90 0,39 0,006882 0,000391 68 206 182

Personbil bensin 10,91 367,24 367,24 116,58 2,43 0,76 0,002617 0,000926 41 697 986

Personbil diesel 0,25 84,94 84,94 26,96 0,04 0,20 0,010209 0,000135 21 246 409

Personbil E85 5,09 35,07 226,69 111,34 1,21 0,27 0,000800 0,000352 4 237 467

Personbil gas 0,09 64,68 64,68 23,58 0,00 0,02 0,000321 0,000470 1 024 320

Lätt lastbil 2,10 197,02 197,02 62,55 0,30 0,63 0,062255 0,000332 8 775 200

Lätt lastbil bensin 37,56 529,79 529,79 168,19 5,82 1,79 0,009971 0,001335 888 541

Lätt lastbil diesel 0,68 183,69 183,69 58,31 0,08 0,58 0,064350 0,000292 7 886 659

Landsvägsbuss 2,05 903,32 903,32 287,19 0,22 7,06 0,107695 0,001435 329 501

Landsvägsbuss gas 1,36 843,24 843,24 307,42 0,15 4,86 0,072500 0,001435 3 507

Landsvägsbuss diesel 2,06 903,97 903,97 286,97 0,22 7,08 0,108074 0,001435 325 995

Stadsbuss 2,16 912,08 977,94 334,36 0,19 6,93 0,103514 0,001100 1 430 051

Stadsbuss gas 1,38 940,48 940,48 342,87 0,11 4,99 0,065687 0,000000 333 381

Stadsbuss diesel 2,52 1034,47 1034,47 328,40 0,22 7,80 0,119933 0,001642 957 769

Stadsbuss ethanol 1,55 0,00 678,04 355,00 0,14 5,62 0,081089 0,000000 138 901

Lastbil utan släp 1,57 676,84 676,84 214,87 0,26 5,55 0,095520 0,001080 979 185

Lastbil utan släp bensin 4,01 503,44 503,44 159,82 4,32 4,43 0,095520 0,001269 12 665

Lastbil utan släp diesel 1,54 679,11 679,11 215,59 0,21 5,57 0,095520 0,001078 966 520

Lastbil med släp diesel 2,62 1322,27 1322,27 419,77 0,21 8,27 0,136731 0,002099 2 584 277

MC bensin 6,88 91,24 91,24 28,96 1,24 0,10 0,003883 0,000230 863 756

Moped bensin 3,27 51,34 51,34 16,30 2,43 0,04 0,002087 0,000129 152 365

Totalt 3,81 229,13 238,13 77,68 0,81 0,81 0,018915 0,000452 81 890 466
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Bilaga 2  

 
 

30-40 50-60 70 80-90 100 110-120 Totalt

TBT

Väglängd (km) 7,70 202,40 332,00 284,30 64,80 81,30 972,50

Lätta fordon (mfkm) 15,90 483,40 1451,10 1569,60 313,20 464,40 4297,60

NOx (g/fkm) 0,3272 0,2819 0,2628 0,2671 0,3176 0,3938 0,2849

PM exhaust (g/fkm) 0,0074 0,0068 0,0067 0,0069 0,0078 0,0105 0,0073

PM non-exhaust (g/fkm) 0,0251 0,0218 0,0218 0,0363 0,0465 0,0465 0,0316

Tunga fordon (mfkm) 1,70 48,50 141,90 171,50 33,20 53,30 450,10

NOx (g/fkm) 9,390 5,970 4,904 4,152 4,042 4,039 4,584

PM exhaust (g/fkm) 0,151 0,090 0,082 0,088 0,087 0,087 0,086

PM non-exhaust (g/fkm) 0,180 0,144 0,144 0,101 0,074 0,074 0,114

MBT

Väglängd (km) 121,50 770,80 361,80 214,50 96,60 56,20 1621,40

Lätta fordon (mfkm) 93,00 963,70 580,90 575,90 199,00 162,40 2574,90

NOx (g/fkm) 0,3591 0,2875 0,2781 0,2679 0,3131 0,4038 0,2929

PM exhaust (g/fkm) 0,0081 0,0069 0,0072 0,0068 0,0078 0,0109 0,0073

PM non-exhaust (g/fkm) 0,0333 0,0218 0,0218 0,0367 0,0465 0,0465 0,0290

Tunga fordon (mfkm) 7,20 86,40 59,70 73,50 25,80 24,40 277,00

NOx (g/fkm) 10,073 6,259 5,187 4,194 4,050 4,039 5,178

PM exhaust (g/fkm) 0,161 0,093 0,080 0,089 0,089 0,087 0,090

PM non-exhaust (g/fkm) 0,278 0,144 0,144 0,100 0,074 0,074 0,123

GBT

Väglängd (km) 317,30 2124,30 666,50 219,30 44,70 44,90 3417,00

Lätta fordon (mfkm) 145,50 1215,30 494,90 245,70 74,10 85,60 2261,10

NOx (g/fkm) 0,3488 0,2897 0,2806 0,2691 0,3032 0,3945 0,2937

PM exhaust (g/fkm) 0,0079 0,0070 0,0072 0,0067 0,0079 0,0106 0,0073

PM non-exhaust (g/fkm) 0,0306 0,0218 0,0218 0,0349 0,0465 0,0465 0,0255

Tunga fordon (mfkm) 12,70 117,70 57,80 32,50 10,40 13,10 244,20

NOx (g/fkm) 9,807 6,420 5,230 4,241 4,060 4,040 5,797

PM exhaust (g/fkm) 0,157 0,095 0,080 0,093 0,091 0,087 0,094

PM non-exhaust (g/fkm) 0,238 0,144 0,144 0,105 0,074 0,074 0,137

Övr

Väglängd (km) 71,50 577,50 226,30 84,40 1,40 4,40 965,50

Lätta fordon (mfkm) 17,40 186,00 99,80 66,20 0,40 2,90 372,70

NOx (g/fkm) 0,3430 0,2912 0,2808 0,2688 0,3000 0,3500 0,2873

PM exhaust (g/fkm) 0,0078 0,0071 0,0073 0,0067 0,0079 0,0093 0,0071

PM non-exhaust (g/fkm) 0,0291 0,0218 0,0218 0,0347 0,0465 0,0465 0,0247

Tunga fordon (mfkm) 1,80 19,60 11,50 9,30 0,10 0,80 43,10

NOx (g/fkm) 9,687 6,422 5,239 4,256 4,064 4,047 5,728

PM exhaust (g/fkm) 0,156 0,095 0,080 0,093 0,092 0,092 0,093

PM non-exhaust (g/fkm) 0,221 0,144 0,144 0,108 0,074 0,074 0,138

Totalt tätorter

Väglängd (km) 518,00 3675,00 1586,60 802,50 207,50 186,80 6976,40

Lätta fordon (mfkm) 271,80 2848,40 2626,70 2457,40 586,70 715,30 9506,30

NOx (g/fkm) 0,3507 0,2877 0,2702 0,2675 0,3143 0,3960 0,2892

PM exhaust (g/fkm) 0,0079 0,0070 0,0069 0,0069 0,0078 0,0106 0,0073

PM non-exhaust (g/fkm) 0,0311 0,0218 0,0218 0,0362 0,0465 0,0465 0,0292

Tunga fordon (mfkm) 23,40 272,20 270,90 286,80 69,50 91,60 1014,40

NOx (g/fkm) 9,849 6,289 5,050 4,176 4,048 4,039 5,086

PM exhaust (g/fkm) 0,158 0,094 0,081 0,089 0,089 0,087 0,089

PM non-exhaust (g/fkm) 0,244 0,144 0,144 0,102 0,074 0,074 0,123

Landsbygd

Väglängd (km) 268,00 4658,30 57483,70 23975,80 5921,30 4357,60 96664,70

Lätta fordon (mfkm) 55,10 1358,60 9073,40 13711,20 5765,10 10504,80 40468,20

NOx (g/fkm) 0,3068

PM exhaust (g/fkm) 0,0080

PM non-exhaust (g/fkm) 0,0369

Tunga fordon (mfkm) 4,70 130,90 866,00 1977,10 939,40 1896,10 5814,20

NOx (g/fkm) 4,3500

PM exhaust (g/fkm) 0,0748

PM non-exhaust (g/fkm) 0,0943

Totalt för Sverige

Väglängd (km) 786,00 8333,30 59070,30 24778,30 6128,80 4544,40 103641,10

Lätta fordon (mfkm) 326,90 4207,00 11700,10 16168,60 6351,80 11220,10 49974,50

Tunga fordon (mfkm) 28,10 403,10 1136,90 2263,90 1008,90 1987,70 6828,60

Vägtyp definierat av hastighet
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