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FÖRORD 

I samhällsekonomiska analyser över investeringar i transportinfrastruktur är det viktigt att i 

beräkningen ta med samhällsekonomiska kostnader för trafikens externa effekter på miljö 

och medborgarnas hälsa. I Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler ingår därför 

kalkylvärden som ska motsvara luftföroreningars skadekostnad. De finns redovisade och 

motiverade i Trafikverkets rapport ”Analysmetod för samhällsekonomiska kalkylvärden för 

transportsektorn” (den s.k. ASEK-rapporten). Dessa kalkylvärden har hittills uppdaterats 

schablonmässigt till nyare prisnivåer och är därför i behov av en mer genomgripande 

översyn. 

I föreliggande rapport redovisas resultaten av en studie av effektkedjor och skade-kostnader 

för luftföroreningar, finansierad av Trafikverket och genomförd under år 2016. Huvudman 

för genomförandet var Anthesis Enveco AB, med Tore Söderqvist som ledare för studien. 

Rapportens författare är Lars Barregård (Göteborgs universitet), Naimi Johansson 

(Göteborgs universitet), Peter Molnár (Göteborgs universitet), Svante Nordänger (Swerea 

KIMAB AB), Håkan Staaf (Naturvårdsverket, arvodist genom Anthesis Enveco AB), Mikael 

Svensson (Göteborgs universitet), Tore Söderqvist (Anthesis Enveco AB), Johan Tidblad 

(Swerea KIMAB AB) och Jenny Wallström (Anthesis Enveco AB). Vidare har en 

referensgrupp bestående av Mats Björsell (Naturvårdsverket), Gunnel Bångman 

(Trafikverket), Martin Juneholm (Trafikverket) och Titus Kyrklund (Naturvårdsverket) varit 

kopplad till studien.  

Denna studie är en fortsättning på en förstudie från år 2015, finansierad av Trafikverket och 

Naturvårdsverket, som syftade till att kartlägga vilka betydande effekter på hälsa som idag 

bör inkluderas i ASEKs kalkylvärden för luftföroreningar samt att göra en bedömning av 

förbättringspotentialen för nuvarande värdering av kostnaden för luftföroreningar. 

Resultatet av förstudien har publicerats av Trafikverket i ett PM från november 2015 

(”Utveckling av ASEKs kalkylvärden för luftföroreningar: En förstudie” av Lars Barregård, 

Håkan Staaf och Tore Söderqvist, Trafikverkets PM, nov 2015). Viktiga kunskapsluckor och 

forskningsbehov identifierades i förstudien vilket resulterade i det projekt vars resulterat 

redovisas i föreliggande rapport. 

Borlänge i maj 2017 

Gunnel Bångman, samhällsekonom

Enheten för Samhällsekonomi,

Trafikverkets Expertcenter
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eventuella kvarstående brister och ofullkomligheter är naturligtvis enbart vårt eget. 
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Tore Söderqvist, Lars Barregård, Naimi Johansson, Peter Molnár, Svante Nordänger, Håkan 

Staaf, Mikael Svensson, Johan Tidblad och Jenny Wallström 
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ARTEMIS Assessment and Reliability of Transport Emission Models and Inventory 

Systems, ett projekt inom EU-kommissionens (DG Transport) femte 
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ASEK Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn 
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DALY funktionsnedsatta levnadsår (Disability Adjusted Life Years) 
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ÉCLAIRE Effects of Climate Change on Air Pollution and Response Strategies for 

European Ecosystems 

EMEP European Monitoring and Evaluation Program 

EMV Effektmodeller för vägtrafikanläggningar 

ER Exponering-respons 

ESCAPE European Study of Cohorts for Air Pollution Effects 

ExternE External Costs of Energy 

GAINS The Greenhouse Gas and Air Pollution Interactions and Synergies Model 

HEATCO Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and 

Project Assessment 
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HELCOM Baltic Marine Environment Protection Commission - Helsinki Commission 

HBEFA The Handbook Emission Factors for Road Transport, www.hbefa.net 

HNO3 Salpetersyra 

HRAPIE Health Risks of Air Pollution in Europe 

IIASA International Institute for Applied Systems Analysis 

ICP International Co-operative Programme 

IMO International Maritime Organisation 

KOL kroniskt obstruktiv lungsjukdom, jfr COPD 

MATCH Multi-scale Atmospheric Transport and CHemistry model, 

http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/spridningsmod

ellen-match-1.601  

MSK Marginell skadekostnad 

MÅK Marginell åtgärdskostnad 

NMVOC Non-methane volatile organic compounds (flyktiga organiska ämnen utom 

metan) 

N Kväve 

NH3 Ammoniak  

NH3-N Ammoniakkväve; kväveinnehållet i ammoniak 

NO2 Kvävedioxid 

NOx Kväveoxider 

NOx-N NOx-kväve; kväveinnehållet i kväveoxider och dess omvandlingsprodukter  

O3 Ozon 

OC Organiskt kol 

PAH Polycykliska aromatiska kolväten 

PM2.5 Partikulärt material (”partiklar”) med storlek mindre än 2,5 mikrometer 

(”avgaspartiklar”). 

PM10 Partikulärt material (”partiklar”) med storlek mindre än 10 mikrometer. 

http://www.hbefa.net/
http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/spridningsmodellen-match-1.601
http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/spridningsmodellen-match-1.601
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PM10-2.5 Partikulärt material (”partiklar”) med storlek mellan 2,5 och 10 mikrometer 

(”slitagepartiklar”, t.ex. vägdamm) 

PMavgas Partikulärt material (“partiklar”) som härrör från förbränningen i 

fordonsmotorer 

PMejavgas Partikulärt material (”partiklar”) som härrör från andra fordonstrafikkällor 

än förbränningen i fordonsmotorer 

POD Phytotoxic Ozone Dose 

QALY kvalitetsjusterade levnadsår (Quality Adjusted Life Years) 

REVIHAAP Review of evidence on health aspects of air pollution 

SECA Sulphur Emission Control Area 

SIA Sekundära oorganiska partiklar (Secondary Inorganic Aerosol particles) 

SIKA Statens institut för kommunikationsanalys 

SIMAIR http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/simair-

verktyg-for-luftkvalitet-1.602  

SO2
 Svaveldioxid 

SOA Sekundära organiska partiklar (Secondary Organic Aerosol particles) 

TEQ Toxicitetsekvivalenter 

TSP Totala mängd svävande partiklar (total suspended particulate matter) 

VOC Olika typer av kolväten (lättflyktiga organiska föreningar (volatile organic 

compounds) 

VOLL Värdet av ett förlorat levnadsår (value of a lost life year) 

VSL Värdet av ett statistiskt liv (value of a statistical life) 

VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut 

WHO World Health Organization 

 

 

  

http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/simair-verktyg-for-luftkvalitet-1.602
http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/simair-verktyg-for-luftkvalitet-1.602
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0. Sammanfattning 

Kapitel 11 i ASEK 6.0 redovisar de kalkylvärden som för närvarande används för så kallade 

lokala och regionala luftföroreningar. En genomgång i en förstudie under 2015 av Barregård 

et al. (2015) (kallas ”förstudien” i den här rapporten) indikerade att dessa kalkylvärden kan 

ifrågasättas av flera olika skäl: 

• Kalkylvärdena är gamla och har på senare år enbart uppdaterats genom 

indexuppräkningar. 

• Dokumentationen beträffande värdenas tillkomsthistoria är ofullständig. 

• Kalkylvärdena är enbart delvis baserade på luftföroreningarnas skadekostnader. 

• De skadekostnader som används avser hälsoeffekter till följd av luftföroreningarna, men 

det är oklart i vilken grad dessa skadekostnader täcker in de faktiska hälsoeffekterna. 

• Vissa föroreningar som i dagens situation kan förväntas ha betydelsefulla hälso- och 

miljöeffekter saknar kalkylvärden. 

De här bristerna är allvarliga, eftersom de leder till att samhällsekonomiska analyser som 

använder sig av kalkylvärdena kan bli missvisande. Behovet av att revidera och komplettera 

kalkylvärdena för luftföroreningar måste därför bedömas som stort. Med dessa slutsatser 

som bakgrund har en uppföljande studie genomförts under januari-oktober 2016, och den 

här rapporten redovisar resultatet av denna studie. Studien har finansierats av Trafikverket. 

Huvudman för genomförandet var Anthesis Enveco AB, med Tore Söderqvist som ledare för 

studien. Rapportens författare är Lars Barregård (Göteborgs universitet), Naimi Johansson 

(Göteborgs universitet), Peter Molnár (Göteborgs universitet), Svante Nordänger (Swerea 

KIMAB AB), Håkan Staaf (Naturvårdsverket, arvodist genom Anthesis Enveco AB), Mikael 

Svensson (Göteborgs universitet), Tore Söderqvist (Anthesis Enveco AB), Johan Tidblad 

(Swerea KIMAB AB) och Jenny Wallström (Anthesis Enveco AB). Vidare har en 

referensgrupp bestående av Mats Björsell (Naturvårdsverket), Gunnel Bångman 

(Trafikverket), Martin Juneholm (Trafikverket) och Titus Kyrklund (Naturvårdsverket) varit 

kopplad till studien.  

En utgångspunkt för studien är att kalkylvärdena i mesta möjliga mån bör vara baserade på 

skadekostnadsansatsen, dvs. baserade på hur luftföroreningarna faktiskt påverkar 

människors välbefinnande via olika hälso- och miljöeffekter. Den huvudsakliga anledningen 

till detta är att med skadekostnadsansatsen ger kalkylvärdena adekvat information för en 

kostnads-nyttoanalys (cost-benefit analysis, CBA), dvs. den typ av samhällsekonomisk 

analys som används för att bedöma trafikprojekts samhällsekonomiska lönsamhet 

(Trafikverket, 2012). Eftersom fokus ligger på påverkan av människors välbefinnande kallas 

samma ansats ibland betalningsviljeansatsen, eftersom människors betalningsvilja för att 

erhålla en viss miljö- eller hälsoförbättring (eller slippa en viss miljö- eller hälsoförsämring) 

är ett ekonomiskt mått på deras välbefinnandeförändring.  

Skadekostnadsansatsen förutsätter att det finns kunskap om den så kallade effektkedjan: 

Utsläpp (emissioner) av förorenande ämne  Exponering på människor och miljön  

Respons i form av hälso- och miljöeffekter  Ekonomisk värdering av hälso- och 
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miljöeffekter genom de skadekostnader som effekterna resulterar i. Med kunskap om de 

kausala sambanden i kedjan genom effektkedjemodeller kan skadekostnaderna kopplas 

tillbaka till kedjan, dvs. det blir möjligt att uttrycka skadekostnaden i kr/kg utsläpp av olika 

förorenande ämnen. Med den här studien vill vi undersöka hur långt det i dagsläget är 

rimligt att komma med hjälp av skadekostnadsansatsen som underlag för kalkylvärden, och 

även identifiera viktiga kunskapsluckor som måste täppas till för att komma vidare med ett 

arbete som följer denna ansats. 

I studien inventerades kunskapsläget för skadekostnader och effektkedjemodeller genom 

workshoppar och litteraturstudier. För att utifrån detta komma vidare när det gäller 

hälsoeffekter bedömdes det vara rimligt att arbeta med fiktiva exempel. Exemplen ger 

möjlighet att använda olika ansatser när det gäller val av luftföroreningskomponenter, 

hälsoutfall och exponering-respons (ER)-funktioner. Dessa fiktiva exempel visade sig också 

vara lämpliga att använda för kulturmiljöeffekter i form av nedsmutsning av bebyggd miljö.  

De fiktiva exemplen utgår ifrån en kort linjekälla av luftföroreningar. Med hjälp av SMHI 

beräknades spridningen av luftföroreningar på olika avstånd från ett 5 km vägavsnitt med 

100 000 fordon (varav 8 % tunga fordon) per dygn. Spridningsmodellering har gjorts på två 

sätt: Ett alternativ med hög upplösning (gridstorlek 100 x 100 meter) och ett alternativ med 

lägre upplösning (6 x 6 km). Båda alternativen har genomförts med linjekällan belägen på 

Norrmalm i Stockholm. Alternativet med lägre upplösning har dessutom genomförts med 

källan belägen på landsbygden i Västra Götaland. Skälet till detta är att meteorologi och 

topografi varierar, vilket påverkar spridningen av luftföroreningar. Ett annat skäl är att 

bakgrundshalter av luftföroreningar påverkar bildningen av sekundära partiklar. 

För hälsoeffekter indikerar beräkningarna för de fiktiva exemplen att storleken på dessa 

effekter varierar betydligt beroende på dessa valen av luftföroreningskomponenter och ER-

funktioner. Dessutom saknas etablerade ER-funktioner för en del komponenter. De fiktiva 

exemplen illustrerade också att de primära emissionerna i närområdet av en lokal källa är 

avgörande för utfallet av hälsoeffekter. Det gäller även om det finns stora befolkningar på 

långt avstånd från en lokal utsläppskälla. I en förenklad värdering verkar det därmed rimligt 

att bortse från de sekundärt bildade partiklarna. Vidare visade de fiktiva exemplen att 

haltbidrag av luftföroreningar – och därmed hälsoeffekterna – inte är avsevärt olika mellan 

de olika meteorologiska och topografiska förutsättningar som ges av en geografisk placering 

av en lokal utsläppskälla i Stockholm respektive i Västra Götaland, förutsatt att den 

drabbade befolkningen är lika stor. Hälsoekonomiska värderingar av fyra olika hälsoutfall – 

förtida död, hjärtinfarkt, stroke och KOL – användes sedan för att beräkna 

skadekostnaderna för de fiktiva exemplen.  

För naturmiljöeffekter konstaterades att skadorna av den svenska transportsektorns 

utsläpp av luftföroreningar minskat avsevärt sedan 1990-talet. De största kvarvarande 

effekterna gäller övergödning på grund av NOx- och NH3-utsläpp samt av NOx och VOC i 

form av effekter av marknära ozon. Det finns bra uppskattningar av skador av ozon på skog 

och grödor, och i princip goda möjligheter att modellera effektkedjor, men av resursskäl 

kunde sådan modellering inte rymmas i denna studie. Den största svårigheten är fortsatt att 

uppskatta skador på vegetation och biologisk mångfald av såväl NOx, NH3 som ozon och här 

återstår viktiga insatser. På grund av den generella bristen på effektkedjor när det gäller 

naturmiljöeffekter är det svårt att åsätta skadekostnader till följd av naturmiljöeffekter per 

kg utsläpp. För fallet övergödning av Östersjön (inklusive Kattegatt) bedömde vi det vara 

framkomligt med en förenkling där hela Östersjön betraktas som en enhet och därmed 
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negligera att NOx- och NH3-depositionen från Sverige fördelas olika mellan olika 

havsbassänger beroende på var utsläppen sker geografiskt. Denna förenkling gjorde det 

möjligt att komma fram till en skadekostnad per kg NOx-utsläpp respektive per kg NH3-

utsläpp. I denna uppskattning ingår dock troligen inte vissa typer av skadekostnader. 

För kulturmiljöeffekter fokuserade studien på bebyggd miljö. De påverkbara stora 

korrosions- och nedsmutsningseffekterna på bebyggd miljö i Sverige idag är ett resultat av 

trafik. Effekterna kan både vara på bebyggd miljö (byggnader, kulturminnen) i närheten av 

trafikerade områden samt på infrastruktur som en del av den trafikerade miljön (tunnlar, 

broar, räcken, stolpar, etc.). För korrosion är de viktigaste parametrarna att ta hänsyn till 

klorid i aerosol/partikelform som en följd av vägsaltning samt övriga partiklar i vägmiljön 

(smuts). Det finns idag stora kunskapsluckor och det är idag inte möjligt att göra en ansats 

till en effektkedja, ens med grova förenklingar. För nedsmutsning är mängden deponerade 

partiklar den viktigaste parametern. Även här finns stora kunskapsluckor men baserat på 

internationella data visade det sig vara möjligt använda de fiktiva exemplen för att beräkna 

nedsmutsningseffekter på bebyggd miljö i närheten av trafikerade områden. Effekter av 

nedsmutsning på infrastruktur som en del av den trafikerade miljön är inte med i denna 

uppskattning. För de fiktiva exemplen användes uppgifter på underhållskostnader för att 

komma fram till en skadekostnad till följd av nedsmutsning per kg utsläpp av PM10. I den 

beräknade skadekostnaden ingår inte vissa skadekostnadskomponenter, t.ex. den indirekta 

kostnaden i form av ett minskat estetiskt värde till följd av nedsmutsningen. Som framgår av 

tabellen blir skadekostnaderna mycket större om utsläppet sker i en tätort (Stockholm) eller 

mer på landet (Västra Götaland).  

I studien konstateras att de skadekostnader som redovisas är en underskattning av de totala 

skadekostnaderna till följd av den svenska transportsektorns utsläpp av luftföroreningar. 

Detta eftersom en del skadekostnader inte är kvantifierade och dessutom saknas det 

kunskap om omfattningen av många hälso- och miljöeffekter. I rapporten har vi bland annat 

försökt illustrera detta genom trattliknande tabeller som går från bruttolistor på hälso-, 

naturmiljö- och kulturmiljöeffekter för vilka det finns indikationer på att de helt eller delvis 

orsakas av luftföroreningar från den svenska transportsektorn till nettolistor på de effekter 

som studien avgränsar sig till att belysa och vilka typer av skadekostnader som har 

beräknats för dessa effekter. Skadekostnadsskattningarna i den här studien bör med andra 

ord inte ses som rekommenderade ASEK-värden, eftersom ASEK-värden som underskattar 

de totala skadekostnaderna skulle leda till att hälso- och miljöeffekter systematiskt 

undervärderas när sådana ASEK-värden används i samhällsekonomiska 

lönsamhetsbedömningar. Vidare har skattningarna av hälsoeffekter endast gjorts för några 

fiktiva exempel där syftet varit att jämföra olika alternativ när det gäller val av 

luftföroreningskomponenter, hälsoutfall och ER-funktioner.  

Studien har identifierat en rad olika viktiga kunskapsluckor och åtgärder för att täppa till 

dem. Dessa indikerar ett behov av att kunna angripa såväl generella som specifika frågor. I 

princip skulle det vara möjligt att definiera ett antal separata projekt för att gå vidare med 

att besvara frågorna, men risken är då uppenbar att samordningsvinster försvinner och att 

övergripande frågor hanteras på ett suboptimalt sätt. Därför föreslås att kunskapsluckorna 

angrips genom ett forsknings- och utvecklingsprogram som koordinerar genomförandet av 

ett antal olika specifika projekt med det gemensamma målet att skapa ett genomskinligt och 

metodmässigt konsistent underlag för beslut om ASEK-värden. Utformningen av ett sådant 

program bör planeras noga, förslagsvis i form av ett särskilt förberedande projekt, vars syfte 

är att föreslå innehåll, bemanning och tidsatta aktiviteter. Även om den här studien har gällt 
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luftföroreningar skulle ett sådant program också kunna tjäna som en lämplig överbyggnad 

för att lyfta in även andra otillräckligt utredda orsaker till transporternas hälso- och 

miljöeffekter än luftföroreningar och på så sätt öka synergipotentialen ytterligare. 

Genom fortsatt arbete som täpper till kunskapsluckor som studien har identifierat går det 

att minska underskattningen av de totala skadekostnaderna och dessutom öka precisionen i 

olika skadekostnadskomponenter. Men att få fullständig kunskap om omfattningen av 

samtliga effekter och deras skadekostnader är ett utopiskt projekt. Därför måste 

beslutsfattare vara beredda att, utifrån ett vetenskapligt underlag av den typ som tagits fram 

i denna och kommande studier, bedöma vilken säkerhetsmarginal som krävs för att på ett 

rimligt sätt täcka in svårbedömda och osäkra effekter. Det kan exempelvis handla om att 

beslutsfattarna gör en bedömning att ASEK-värdena bör vara X gånger de skadekostnader 

som de vetenskapliga underlagen kommer fram till, där X kan vara exempelvis 2, 10 eller 

100. Det viktiga är att en sådan bedömning görs lika genomskinlig som det sätt som vi har 

försökt tillämpa i den här studien, så att en uppdatering är enkel att göra när ny kunskap 

blir tillgänglig. Att utgå från skadekostnadsansatsen och på detta sätt lägga på en explicit 

säkerhetsmarginal bedömer vi som en tydlig och därför attraktiv metod att fastställa ASEK-

värden. Ett alternativ som har använts förut, men som vi av flera skäl bedömer som 

problematiskt, är att använda åtgärdskostnader för att minska utsläpp av föroreningar som 

bas för ASEK-värdena.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kapitel 11 i ASEK 6.0 redovisar de kalkylvärden som för närvarande används för så kallade 

lokala och regionala luftföroreningar (Trafikverket, 2016; se även tabell 1.1 och 1.2. En 

genomgång i en förstudie under 2015 av Barregård et al. (2015) (kallas ”förstudien” nedan) 

indikerade att dessa kalkylvärden kan ifrågasättas av flera olika skäl: 

• Kalkylvärdena är gamla och har på senare år enbart uppdaterats genom 

indexuppräkningar. 

• Dokumentationen beträffande värdenas tillkomsthistoria är ofullständig. 

• Kalkylvärdena är enbart delvis baserade på luftföroreningarnas skadekostnader, se även 

tabell 1.3. 

• De skadekostnader som används avser hälsoeffekter till följd av luftföroreningarna, men 

det är oklart i vilken grad dessa skadekostnader täcker in de faktiska hälsoeffekterna. 

• Vissa föroreningar som i dagens situation kan förväntas ha betydelsefulla hälso- och 

miljöeffekter saknar kalkylvärden. 

De här bristerna är allvarliga, eftersom de leder till att samhällsekonomiska analyser som 

använder sig av kalkylvärdena kan bli missvisande. Behovet av att revidera och komplettera 

kalkylvärdena för luftföroreningar måste därför bedömas som stort. 

Med dessa slutsatser som bakgrund har en uppföljande studie genomförts under januari-

oktober 2016, och den här rapporten redovisar resultatet av denna studie. 

Tillvägagångssättet för studien och uppläggningen av rapporten framgår av avsnitt 1.2. 

Studien har finansierats av Trafikverket. Huvudman för genomförandet var Anthesis Enveco 

AB, med Tore Söderqvist som ledare för studien. Rapportens författare är Lars Barregård 

(Göteborgs universitet), Naimi Johansson (Göteborgs universitet), Peter Molnár (Göteborgs 

universitet), Svante Nordänger (Swerea KIMAB AB), Håkan Staaf (Naturvårdsverket, 

arvodist genom Anthesis Enveco AB), Mikael Svensson (Göteborgs universitet), Tore 

Söderqvist (Anthesis Enveco AB), Johan Tidblad (Swerea KIMAB AB) och Jenny Wallström 

(Anthesis Enveco AB). Vidare har en referensgrupp bestående av Mats Björsell 

(Naturvårdsverket), Gunnel Bångman (Trafikverket), Martin Juneholm (Trafikverket) och 

Titus Kyrklund (Naturvårdsverket) varit kopplad till studien.  
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Tabell 1.1. ASEK 6.0-värden för luftföroreningars lokala effekter i kr/exponeringsenhet och, för 

exemplet Kristianstad, kr/kg utsläpp (2014 års prisnivå). Källa: Tabell 11.2 och 11.3 i Trafikverket 

(2016). 

Ämne Värde i 

kr/exponeringsenhet 

Värde i kr/kg utsläpp 

för exemplet 

Kristianstad 

Kväveoxider (NOx) 2,0 11 

Kolväten (VOC) 3,4 19 

Svaveldioxid (SO2) 17,2 94 

Partiklar (PM2.5) 585,9 3 210 

 

Tabell 1.2. ASEK 6.0-värden för luftföroreningars regionala effekter i kr/kg utsläpp (2014 års prisnivå). 

Källa: Tabell 11.1 i Trafikverket (2016). 

Ämne Värde i kr/kg utsläpp 

Kväveoxider (NOx) 86 

Kolväten (VOC) 43 

Svaveldioxid (SO2) 29 

 

Tabell 1.3. Sammanfattande bild över vilka luftföroreningseffekter som värderas i ASEK 6.0 och hur 

dessa värden har beräknats. I miljöeffekter inkluderas kulturmiljön (effekter på byggnader och 

konstruktioner). Källa: Barregård et al. (2015). 

Ämne Lokala effekter Regionala effekter 

Hälsa Miljö Hälsa Miljö 

Kväveoxider 

(NOx) 

Skadekostnad Värderas ej Åtgärdskostnad för att uppnå 

miljömål 

Kolväten 

(VOC) 

Skadekostnad Värderas ej Åtgärdskostnad för att uppnå 

miljömål 

Svaveldioxid 

(SO2) 

Skadekostnad Värderas ej Åtgärdskostnad för att uppnå 

miljömål 

Partiklar 

(PM2.5) 

Skadekostnad Värderas ej, med 

undantag av skade-

kostnader(?) för 

nedsmutsning av 

byggnader 

Värderas ej 
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1.2 Metod för studien 

En utgångspunkt för studien är att kalkylvärdena i mesta möjliga mån bör vara baserade på 

skadekostnadsansatsen, dvs. baserade på hur luftföroreningarna faktiskt påverkar 

människors välbefinnande via olika hälso- och miljöeffekter. Som förklaras närmare i 

kapitel 2 förutsätter skadekostnadsansatsen att det finns kunskap om den så kallade 

effektkedjan: Utsläpp (emissioner) av förorenande ämne  Exponering på människor 

och miljön  Respons i form av hälso- och miljöeffekter  Ekonomisk värdering av 

hälso- och miljöeffekter genom de skadekostnader som effekterna resulterar i. Med kunskap 

om de kausala sambanden i kedjan genom effektkedjemodeller kan skadekostnaderna 

kopplas tillbaka till början av kedjan, dvs. det blir möjligt att uttrycka skadekostnaden i 

kr/kg utsläpp av olika förorenande ämnen. Omvänt leder minskade utsläpp till minskade 

skadekostnader, så ett belopp i kr/kg kan, åtminstone på marginalen, också tolkas som den 

samhällsekonomiska nyttan per kg minskat utsläpp, se vidare kapitel 2. 

För att från förstudien ta ytterligare ett steg framåt mot en revidering och komplettering av 

kalkylvärdena bedömde vi det därför vara nödvändigt att inventera kunskapsläget 

beträffande både skadekostnader och effektkedjemodeller. För inventeringen beträffande 

effektkedjemodeller var det nödvändigt att komma i kontakt med experter, och därför 

organiserades denna inventering i workshopformat. Två workshoppar organiserades – en 

med fokus på hälsa (23 mars 2016 i Stockholm) och en med fokus på natur- och kulturmiljö 

(13 april 2016 i Skövde). Vid workshopparna deltog ledande experter i Sverige beträffande 

luftföroreningars hälso- respektive miljöeffekter, se tabell 1.4. Resursrestriktioner för 

studien innebar att dessa workshoppar i någon mån fick ersätta en djupgående separat 

litteraturöversikt över alla inom dessa områden genomförda relevanta nationella och 

internationella forskningsprojekt. 

 

Tabell 1.4. Deltagarna vid de workshoppar som organiserades som en del av studien. 

Workshop 23 mars 2016 om hälsa Workshop 13 april 2016 om natur- 

och kulturmiljö 

Tom Bellander, Karolinska institutet 

Bertil Forsberg, Umeå universitet 

Lars Gidhagen, SMHI 

Christer Johansson, Stockholms universitet 

Gerd Sällsten, Göteborgs universitet 

Dessutom deltog: 

Lars Barregård, Naimi Johansson, Håkan 

Staaf, Mikael Svensson och Tore Söderqvist 

Camilla Andersson, SMHI 

Magnuz Engardt, SMHI 

Per Erik Karlsson, IVL 

Filip Moldan, IVL 

Johan Tidblad, Swerea KIMAB 

Stefan Åström, IVL 

Dessutom deltog: 

Håkan Staaf, Tore Söderqvist och Jenny 

Wallström 
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Resultaten av workshopparna redovisas i kapitel 4, 5 och 6. Som framgår av dessa kapitel 

gav workshopparna, förutom diskussioner om effektkedjor, en möjlighet till kritisk 

genomgång av slutsatserna från förstudien. För att utifrån denna genomgång och 

diskussionerna om effektkedjor gå vidare och nå konkreta illustrationer av tillgängliga 

effektkedjesamband bedömde vi att det skulle vara mest fruktbart med konkreta och 

fokuserade arbetsinsatser från utvalda aktörer snarare än ytterligare workshoppar. Avtal 

slöts därför med SMHI (Robert Bergström och Lars Gidhagen) och Swerea KIMAB (Svante 

Nordänger och Johan Tidblad) för arbetsinsatser som i huvudsak orienterades kring fiktiva 

exempel för att belysa tillämpningen av effektkedjor, dels när det gäller hälsoeffekter och 

dels när det gäller nedsmutsningseffekter. Upplägget av dessa fiktiva exempel beskrivs i 

kapitel 3. 

När det gäller inventeringen av skadekostnader har den genomförts som en mer traditionell 

litteraturgenomgång, vars resultat rapporteras i kapitel 7. Litteraturgenomgången 

påverkades dock av slutsatserna från workshopparna beträffande vilka hälso- och 

miljöeffekter som kan bedömas vara dominerande. 

I kapitel 8 görs en ihopknytning av tidigare kapitel genom att, i de fall där detta visade sig 

vara möjligt, koppla ihop effektkedjor och skadekostnader för att beräkna kostnader per kg 

utsläpp från den svenska transportsektorn. Studiens slutsatser och förslag till fortsatt arbete 

finns i kapitel 9. 
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2. Skadekostnadsansatsen 

Vår utgångspunkt är att reviderade och kompletterade kalkylvärden bör vara baserade på 

skadekostnadsansatsen, dvs. baserade på hur luftföroreningar faktiskt påverkar människors 

välbefinnande via hälsoeffekter och miljöeffekter. Den huvudsakliga anledningen till detta är 

att med skadekostnadsansatsen ger kalkylvärdena adekvat information för en kostnads-

nyttoanalys (cost-benefit analysis, CBA), dvs. den typ av samhällsekonomisk analys som 

används för att bedöma trafikprojekts samhällsekonomiska lönsamhet (Trafikverket, 2012). 

Eftersom fokus ligger på påverkan av människors välbefinnande kallas samma ansats ibland 

betalningsviljeansatsen, eftersom människors betalningsvilja för att erhålla en viss miljö- 

eller hälsoförbättring (eller slippa en viss miljö- eller hälsoförsämring) är ett ekonomiskt 

mått på deras välbefinnandeförändring, se t.ex. Freeman et al. (2014), Johansson och 

Kriström (2016). 

Allmänt är ett projekt samhällsekonomiskt lönsamt så länge nyttan av projektet överstiger 

åtgärdskostnaden. Figur 2.1 visar detta på ett schablonmässigt sätt. Figurens x-axel mäter 

utsläppen av en förorening. De ekonomiska konsekvenserna av föroreningen mäts genom 

den ekonomiska skada som är förknippad med utsläppen i form av olika samhällseffekter. 

Detta illustreras i figur 2.1 av den marginella skadekostnadskurvan (MSK). Den marginella 

skadekostnaden är ökningen av totala skadekostnader vid en liten ökning av utsläppen. Det 

här innebär att nyttan av att minska utsläppen av föroreningar är lika med de 

skadekostnader som undviks om utsläppen minskar, exempelvis att färre människor 

drabbas av sjukdom. Hur skadekostnaderna kan mätas återkommer vi till i kapitel 7. Det är 

vanligt att anta att den marginella skadekostnaden blir större och större ju högre utsläppen 

blir, vilket förklarar att MSK-kurvans lutning blir större när vi rör oss från vänster till höger 

längs x-axeln. 

För att minska utsläppen behövs projekt eller åtgärder av olika slag, och genomförandet av 

åtgärder kräver resurser. Detta illustreras av den andra kurvan i figur 2.1, som visar de 

marginella åtgärdskostnaderna (MÅK). Den marginella åtgärdskostnaden är ökningen av 

totala åtgärdskostnader när utsläppen minskar med en enhet. Sådana åtgärder antas ofta bli 

dyrare och dyrare ju mer utsläppen minskas, dvs. MÅK-kurvans lutning blir större när vi rör 

oss från höger till vänster längs x-axeln. 

Antag nu att nuläget beträffande utsläppen beskrivs av punkten X0. En åtgärd som skulle 

leda till att utsläppen minskar till X1 kg skulle vara samhällsekonomisk lönsam att vidta, 

eftersom nyttan i form av minskade skadekostnader är större än ökningen i 

åtgärdskostnader. Storleken på nettonyttan, dvs. nyttan minus kostnader, illustreras av ytan 

NN mellan MSK-kurvan och MÅK-kurvan. Ur samhällsekonomisk synvinkel skulle det vara 

allra bäst att vidta åtgärder som minskar utsläppen till X* kg, eftersom nettonyttan är 

maximalt stor i denna punkt. 

Figur 2.1 illustrerar också varför åtgärdskostnader ur ett CBA-perspektiv i allmänhet är 

olämpliga att använda som ett värde på den ekonomiska skadan av att öka utsläpp eller på 

nyttan av att minska utsläpp. Dels finns utifrån ett CBA-perspektiv en principiell skillnad 

mellan skadekostnader och åtgärdskostnader, och dels kan det empiriskt finnas stora 

skillnader mellan dessa två typer av kostnader, vilket gör att åtgärdskostnader generellt inte 

bör användas som en approximation av skadekostnader. De två typerna av kostnader kan 

enbart i specialfall förväntas vara lika stora. 
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Figur 2.1 kan också användas för att visa den lämpliga nivån för ett kalkylvärde för en 

marginell förändring av utsläppen, dvs. den relativt lilla utsläppsökning eller –minskning 

som kan förknippas med ett enskilt trafikprojekt. Om de totala utsläppen i nuläget uppgår 

till X0 kg visar MSK-kurvan att P0S kr/kg är ett lämpligt kalkylvärde för en marginell ökning 

eller minskning av utsläppen. Att i denna situation istället sätta kalkylvärdet med hjälp av 

MÅK-kurvan till PoÅ kr/kg skulle vara en kraftig underskattning av förändringen i 

skadekostnader till följd av den marginella förändringen av utsläppen. Endast vid 

utsläppsnivån X* kg uppstår specialfallet där den marginella skadekostnaden är lika stor 

som den marginella åtgärdskostnaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1. Marginella skadekostnader (MSK) till följd av utsläpp av en förorening, och marginella 

åtgärdskostnader (MÅK) för att minska utsläppen. 

 

Att i första hand föredra skadekostnadsansatsen ställer stora krav på kunskap om 

sambandet mellan utsläpp och skadekostnader, dvs. det samband som illustreras av MSK-

kurvan i figur 2.1. Sådana samband beskrivs av effektkedjemodeller, i vilka det ingår 

beskrivningar av en rad kausala samband i följande kedja: Utsläpp (emissioner) av 

förorenande ämne  Exponering på människor och miljön  Respons i form av hälso- 

och miljöeffekter  Ekonomisk värdering av hälso- och miljöeffekter genom de 

skadekostnader som effekterna resulterar i.  

Kedjan illustreras för fallet hälsoeffekter av figur 2.2, där den övre vänstra boxen 

representerar utsläpp från olika källor. Genom modellering av hur utsläppen sprider sig kan 

det bedömas hur många människor som exponeras för hälsorelevanta 

luftföroreningskomponenter. Skattningar av exponering-respons(ER)-funktioner gör det 

sedan möjligt att utifrån exponeringen dra slutsatser om olika typer av hälsoeffekter bland 

de exponerade människorna. Hälsoeffekter i form t.ex. ökad mortalitet medför i sin tur en 

skadekostnad. Genom att koppla ihop denna skadekostnad med det utsläpp som från början 

ger upphov till skadorna kan slutligen skadekostnaden uttryckas per kg utsläpp. 

Skadekostnaden kan också uttryckas i t.ex. per kg fordonskilometer för olika fordonstyper, 

givet kunskap om hur olika fordon bidrar till utsläpp per körd kilometer.  

NN 

MSK MÅK 

Utsläpp (kg) 

Kr/

kg 

X* X0 X1 

P0S 

P0Å 
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Hur ihopkopplingen sker har betydelse för tolkningen av skadekostnaden per kg utsläpp. 

Om ihopkopplingen mellan skadekostnader och utsläpp görs för ett mycket stort utsläpp 

kommer skadekostnaden per kg utsläpp att vara en genomsnittlig skadekostnad, som inte 

nödvändigtvis är en bra skattning på den marginella skadekostnaden, dvs. hur mycket 

skadekostnaden förändras vid en liten ökning eller minskning av utsläppen. Om däremot 

ihopkopplingen mellan skadekostnader och utsläpp görs för en liten förändring av utsläppen 

givet den totala utsläppsnivån i nuläget erhålls den marginella skadekostnaden direkt, vilket 

är det önskvärda kalkylvärdet givet den totala utsläppsnivån i nuläget, jfr PoS i figur 2.1. 

För att tillämpa skadekostnadsansatsen krävs således kunskap om både effektkedjor och 

skadekostnader, vilket förklarar den innehållsmässiga uppläggningen av den här studien. 

Det förklarar även den bemanningsmässiga uppläggningen, eftersom det behövs samarbete 

mellan forskare/experter från flera olika discipliner, inklusive hälsoekonomi, miljöekonomi, 

medicin och olika naturvetenskaper för att tillämpa skadekostnadsansatsen. Med den här 

studien vill vi undersöka hur långt det i dagsläget är rimligt att komma med hjälp av 

skadekostnadsansatsen som underlag för kalkylvärden.  

Problematiken kring behovet av effektkedjor och skadekostnader har också belysts i 

kunskapssammanställningen av Nerhagen et al. (2015) beträffande kostnader för 

luftföroreningar och buller från trafiken. Nerhagen et al. (2015) konstaterar bl.a. att 

hälsoskador kan och har värderats monetärt, men för natur- och kulturmiljöeffekter råder 

brist på tillförlitliga effektsamband och andra nödvändiga underlag. I denna rapport avser vi 

ta ytterligare ett steg framåt beträffande vad som är känt idag och vilka kunskapsluckor som 

måste fyllas.  

 

Figur 2.2. Illustration av effektkedjor för fallet hälsoeffekter. Genom spridningsmodellering för olika 

luftföroreningskomponenter, skattningar av exponering-respons(ER)-funktioner och beräkningar av 

skadekostnader till följd av olika hälsoeffekter kan dessa skadekostnader kopplas till kg utsläpp 

(emissioner).  
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3. Fiktiva exempel 

Syftet med att använda några fiktiva exempel var att få ett underlag för att diskutera 

följande frågor: 

a) frågan om vilken betydelse sekundärt bildade partiklar på långt avstånd från en 

emissionskälla kan ha för summan av beräknade hälsoeffekter 

b) frågan om vilken relativ betydelse val av luftföroreningskomponenter, val av 

hälsoeffekter och val av exponerings-respons (ER)-funktioner kan ha för beräknade 

hälsoeffekter 

c) frågan om storleksordningen på skadekostnader vid olika val enligt b) 

För att praktiskt kunna illustrera, jämföra och utvärdera olika ansatser har vi valt att 

utarbeta fiktiva exempel med en kort linjekälla av luftföroreningar. SMHI har beräknat 

spridningen av luftföroreningar på olika avstånd från ett 5 km vägavsnitt med 100 000 

fordon (varav 8 % tunga fordon) per dygn. Spridningsmodellering har gjorts på två sätt: Ett 

alternativ med hög upplösning (gridstorlek 100 x 100 meter) och ett alternativ med lägre 

upplösning (6 x 6 km). Båda alternativen har genomförts med linjekällan belägen på 

Norrmalm i Stockholm. Alternativet med lägre upplösning har dessutom genomförts med 

källan belägen på landsbygden i Skaraborg i Västra Götaland. Skälet till detta är att 

meteorologi och topografi varierar, vilket påverkar spridningen av luftföroreningar. Ett 

annat skäl är att bakgrundshalter av luftföroreningar påverkar bildningen av sekundära 

partiklar, se nedan. 

Alternativet med hög upplösning är en traditionell spridningsberäkning för de 

direktemitterade komponenterna NOx och PM10 (inkluderande även slitagepartiklar). 

Spridningsberäkningen gjordes av SMHI med en högupplöst (100 x 100 m) Gaussisk 

modell, simulerad över ett 35 x 35 km område. Modellen har ingen kemisk omvandling eller 

deposition, och avklingningen beror därför helt och hållet beroende på utspädning 

(”spridning av inert förorening”). 

Alternativet med lägre upplösning är en spridningsberäkning med den så kallade MATCH-

modellen som även inkluderar atmosfärkemiska reaktioner och därmed bildning av 

sekundära partiklar. Alternativet med lägre upplösning ger en beräkning i nämnda 6 x 6 km-

rutor av: PM2.5 från avgaser, PM2.5 från slitage (dvs. fina slitagepartiklar), PM10 från 

slitage (dvs. summan av fina och grova slitagepartiklar), sekundära oorganiska partiklar 

(SIA) i form av nitrat, ammonium och sulfat. SMHI har påpekat att bildningen av sekundära 

oorganiska partiklar är komplicerad och beror bl.a. på omgivningens halter av ammoniak 

och svaveldioxid, vilka kan variera över landet. Utsläpp av NOx kan även minska bildningen 

av SIA, varför MATCH-modelleringen kan visa både positiva och negativa haltbidrag av SIA. 

Sekundära organiska partiklar (SOA) har inte modellerats. MATCH-modellen är en 

boxmodell där varje box har utsläpp i boxen, deposition i boxen, kemisk omvandling, samt 

transport till närliggande boxar. Modellen beskrivs i detalj på 

www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/spridningsmodellen-match-1.601.  

http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/spridningsmodellen-match-1.601
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Indata till modellerna kommer från HBEFA (The Handbook Emission Factors for Road 

Transport, www.hbefa.net) och den mängd NOx och PM som 100 000 fordon emitterar på 

en vägsträcka av 5 km. 

Beräkningsområdena är en 35 km ruta runt den tänkta vägsträckan i det högupplösta fallet 

och stora delar av Sverige och Baltikum i det lågupplösta fallet (se figur 3.2). 

Den beräknade exponeringen avser endast utsläpp från den aktuella vägsträckan och därför 

blir bidraget på långa avstånd i MATCH-modellen väldigt lågt. Inom närområdet som täcker 

den högupplösta modellen skiljer sig resultaten åt på grund av att MATCH-modellen är 

avsedd för mer storskaliga scenarier medan Gauss-modellen är avsedd för kortare avstånd. 

De primära komponenterna (från avgaser och slitage) avklingar relativt snabbt. Skälet till att 

beställa en modellering även på långt avstånd (MATCH-modellen) var att vi ville få ett grepp 

om halten av sekundärt bildade partiklar på ett avstånd av tiotals mil från utsläppskällan för 

att kunna bedöma om detta skulle kunna orsaka några hälso- eller andra effekter, jfr figur 

3.1. Detta har också gjorts för nedsmutsning av byggnader, se vidare kapitel 6, och figur 3.1 

illustrerar även detta exempel väl eftersom byggnader och människor är samlokaliserade. 

 

Figur 3.1. Illustration av fallet när relativt få personer drabbas av ett stort haltbidrag men relativt 

många personer av ett litet haltbidrag. 

 

Inom närområdet är det dock den högupplösta spridningsmodelleringen som ger ”sanna” 

haltbidrag. För PM10 ger den högupplösta modellen ca 3 gånger högre genomsnittligt 

haltbidrag inom ett avstånd av 35 km. För PM2.5 som endast beräknats med MATCH-

modellen har vi antagit samma faktor och således multiplicerat haltbidraget från MATCH-

modellen med en faktor 3. Strax intill källan är skillnaden mellan den högupplösta och 

lågupplösta modellen ännu större.  

Resultaten av spridningsberäkningarna har erhållits i form av filer med haltbidrag per ruta 

(100 x 100 m eller 6 x 6 km). Som framgår av figur 3.2 har resultaten även redovisats på 

kartor, t ex. NOx med hög upplösning och SIA med storskalig utbredning. 

 

http://www.hbefa.net/
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Figur 3.2. Exempel på resultatredovisning för de fiktiva exemplen med hjälp av kartor: NOx med hög 

upplösning (första kartan) och sekundära oorganiska partiklar (SIA) med storskalig utbredning 

(Stockholm (andra kartan) respektive Västra Götaland (tredje kartan)). 
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Exemplen ger oss möjlighet att använda olika ansatser framför allt när det gäller 

hälsoeffekter, närmare bestämt beträffande följande val, se vidare kapitel 4: 

• val av luftföroreningskomponenter 

• val av hälsoutfall 

• val av ER-funktioner 

Vi har även sett på möjligheten att använda samma fiktiva exempel för miljöeffekter och 

kommit fram till att det går att göra för fallet nedsmutsning, eftersom ER-samband för 

nedsmutsning finns tillgängliga för PM10, se vidare kapitel 6. Skillnaden mellan 

appliceringen av det fiktiva exemplet är att för hälsa har fiktiva städer använts för att 

illustrera skillnader i populationsdos som beror på avstånd och storlek av stad, medan för 

nedsmutsning har faktiska byggnader i Sverige (enligt översiktskartan) utgjort en grund för 

en liknande illustration. Övriga miljöeffekter rörande naturmiljön och kulturmiljön har inte 

varit möjliga att tillämpa på det fiktiva exemplet, antingen av resursskäl eller på grund av en 

annorlunda typ av spridning och exponering av luftföroreningar jämfört med fallen 

hälsoeffekter och nedsmutsningseffekter, se vidare kapitel 5 och 6. 

Vi valde en linjekälla eftersom vägtrafikprojekt är den vanligaste typen av situationer som 

värderas med hjälp av ASEK. Vi valde en kort sådan linjekälla eftersom den situationen är 

något lättare att hantera vid spridningsmodellering och beräkning av populationsdoser. 

En lång linjekälla – t.ex. en vägsträcka på 10 mil – får ett annat spridningsmönster än en 

kort linjekälla. Vi använder dock det fiktiva exemplet i huvudsak för att i stora drag belysa 

vilka skillnader olika val (scenarier) av luftföroreningskomponenter, hälsoeffekter och ER-

samband medför vid den ekonomiska värderingen. Vi räknar med att relationerna mellan 

olika scenarier blir likartade även för en lång linjekälla eller en punktkälla. 
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4. Effekter och effektkedjor – hälsa 

4.1 Resultat och slutsatser från workshop 

4.1.1 Fokus på vilka luftföroreningar? 

I förstudien föreslogs att PM2.5, grovfraktionen (PM10-2.5), samt benso(a)pyren (BaP) 

skulle inkluderas i värderingen av hälsoeffekter (se förstudiens kapitel 3 och tabell 4.2). Det 

förslaget baserades i huvudsak på WHO Europas stora kartläggning REVIHAAP (Review of 

evidence on health aspects of air pollution) som publicerades 2013 (WHO, 2013a) som efter 

hörande av ett stort antal experter från Europa och USA gjorde en genomgång av det 

vetenskapliga underlaget avseende hälsoeffekter av luftföroreningar. Strax därefter 

publicerades WHO-rapporten HRAPIE (WHO, 2013b), som redovisar kunskapsläget 

avseende ER-funktioner för långtidseffekter av PM2.5, PM10, NO2 och ozon. Kunskapen om 

långtidshälsoeffekterna av PM2.5 och BaP är säkrast och för dessa finns väletablerade ER-

samband. De kan också användas oberoende av källa (vägtrafik, sjöfart, vedeldning, 

industriutsläpp).  

Vid workshopen om hälsoeffekter påpekades dock att PM2.5 är ett ganska okänsligt mått på 

avgasrelaterade emissioner från vägtrafik. Den spatiala kontrasten är ganska liten eftersom 

en stor del av PM2.5 utgörs av långdistanstransporterade partiklar. Deltagarna i 

workshopen om hälsa hade olika åsikter om vilket som var ”det bästa” måttet på 

avgasrelaterade partiklar: NO2, NOx, black carbon (BC) eller elementärt kol (EC). Man 

ansåg att grovfraktionen (PM10-2.5) kan användas för korttidseffekter. För BaP ansåg man 

att det finns för litet haltdata. Man höll med om att NO2 och NOx inte kan användas för 

vedeldning och en del andra källor, men ansåg att det är viktigt att ha komponenter som är 

optimala för vägtrafikens avgasemissioner. Man noterade att det finns bristfälligt underlag 

(litet antal studier) för NOx, men menade att det finns studier av NO2 som talar för liknande 

ER-samband som i de få NOx-studierna. NOx är att föredra framför NO2, eftersom man för 

NOx direkt kan beräkna emissionerna. BC skulle kunna användas för många källor, men 

emissionsfaktorer och ER-samband är mera osäkra än för PM2.5 och NO2/NOx. 

Diskussionen från workshopen redovisades vid ett referensgruppmöte, vilket utmynnade i 

att värderingarna i ASEK (och därmed komponenter, valda hälsoeffekter och ER-samband) i 

första hand ska vara användbara för utsläpp från transporter och att det inte är lika 

prioriterat att de även ska kunna tillämpas även på andra emissioner. Detta öppnar upp 

vägen för att använda t.ex. NOx. Möjligheten togs upp att använda fiktiva exempel där man 

jämför olika luftföroreningskomponenter för att bedöma om slutresultaten blir mycket 

olika. Exemplen används då även för att se vilken inverkan fokusering på olika hälsoeffekter 

och användning av olika ER-samband har på slutresultatet. Som framgick av kapitel 3 valde 

vi att använda oss av ansatsen med fiktiva exempel. 

Som ett resultat av synpunkterna från svenska experter på emissioner, modellering, 

exponering och hälsorisker vid ovan nämnda workshop valde vi att i fiktiva exempel jämföra 

PM2.5, PM10, NO2, NOx och PMavgas.  

4.1.2 Fokus på vilka hälsoeffekter? 

I förstudien föreslogs följande effekter, baserat på REVIHAAPs bedömning av sambandens 

säkerhet:  
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• dödlighet; mätt som risk för förtida död hos vuxna >30 år eller antal förlorade 

levnadsår samt spädbarnsdödlighet 

• sjukhusinläggningar för ett antal hjärt-kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar 

(alla åldrar) 

• akutbesök för astma och hjärt-kärlsjukdom (alla åldrar)  

• symptomförekomst: ökning av astmasymptom hos barn och vuxna 

• symptomförekomst: ökning av andra luftvägssymptom hos barn och vuxna  

• inskränkningar av aktivitet (vuxna; t.ex. frånvaro från arbete) 

Den första punkten är huvudmåttet på långtidseffekter och där finns publicerade ER-

samband. Sådana samband finns även för de därpå följande punkterna, men det kräver goda 

kunskaper om bakgrundsförekomsten av dessa mått eftersom ER-sambanden i huvudsak 

utgörs av relativa risker. Förstudien föreslog därför att man skulle utreda om dessa effekter 

kunde värderas i form av ett schablonpåslag. 

Vid workshopen om hälsoeffekter förordade några att man bortser från korttidseffekter 

(inläggningar, akutbesök, symptom, inskränkningar av aktivitet) eftersom 

långtidseffekterna är viktigast, medan någon ville inkludera dem. Någon förordade att man 

för långtidseffekter även skulle inkludera incident sjukdom (hjärtinfarkt, stroke, KOL), 

eftersom det tillkommit en del kunskap om dessa utfall efter REVIHAAP. Det fanns även en 

diskussion – utan enighet - om huruvida det är möjligt att inkludera effekter på foster. Vi 

har nedan valt att i fiktiva exempel först diskutera hur beräkning av långtidseffekter skulle 

kunna göras för några olika exponeringsalternativ.  

4.1.3 ER-funktioner 

I förstudien, där PM2.5 rekommenderades, föreslogs den ”standard”-ER-funktion om 6 % 

ökning av mortalitet (alla dödsorsaker) per ökning av PM2.5 med 10 µg/m3, som redan 

används i ASEK och även i de flesta sammanhang internationellt (t.ex. av WHO). Den 

överensstämmer med den som tagits fram i ESCAPE (European Study of Cohorts for Air 

Pollution Effects) för samma utfall (långtidseffekter, alla dödsorsaker) (Beelen et al., 2014). 

För sjuklighet noterades att det finns ER-funktioner för ovan nämnda korttidseffekter 

(sjukhusinläggningar, akutbesök för astma och hjärt-kärlsjukdom, ökning av 

astmasymptom och andra luftvägssymptom samt inskränkningar av aktivitet). 

Eftersom några av workshop-deltagarna tyckte att man kunde avstå från att värdera 

korttidseffekterna ägnades ingen tid åt dessa ER-funktioner vid workshopen. Deltagarna 

återkom till frågan om vilka komponenter som ska värderas. Vilka ER-funktioner som ska 

användas beror på svaret på denna fråga. Det framfördes att ”6 %” i huvudsak är baserat på 

kontraster mellan städer och att flera studier talar för starkare effekter baserade på 

kontraster inom städer. Ett förslag var att testa flera komponenter (t.ex. NOx och PMavgas) 

i några exempel och se om det gör någon skillnad. Vi har nedan gjort detta för några fiktiva 

scenarier. 
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4.2 Applicering på fiktiva exempel 

4.2.1 Valda fiktiva exempel 

Här redovisas fiktiva exempel med spridning av primära avgaskomponenter i form av NOx 

och avgaspartiklar (som PM2.5), kompletterat med spridning av sekundärt bildade partiklar 

(oorganisk aerosol i form av nitrat, ammonium och sulfat). Som nämnts i kapitel 3 sker 

emissioner från en kort linjekälla i form av en 5 km lång väg med en trafikmängd på ca 

100 000 fordon/dygn placerad i Stockholm eller Västra Götaland. Haltbidrag beräknas för i 

stort sett hela Sverige.  

Vi har använt spridningsberäkningarna för ”Stockholmsalternativet” i sex olika alternativ 

när det gäller befolkningsstorlek och avstånd.  

1. En stad med 1,4 miljoner invånare (storstad, som Stockholm = stad A), en area av 

35 x 35 km, en befolkningstäthet av ca 32 000 invånare per ”MATCH-ruta” 

placerad mitt över utsläppskällan. 

2. En stad med 100 000 invånare (medelstor = stad B), en area av 15 x 15 km, en 

befolkningstäthet av ca 11 000 invånare per ”MATCH-ruta” och placerad mitt över 

utsläppskällan. 

3. En stad med 10 000 invånare (småstad = stad C), en area av 6 x 6 km, en 

befolkningstäthet av ca 10 000 invånare per ”MATCH-ruta” och placerad mitt över 

utsläppskällan. 

4. Storstaden (stad A) placerad på ett avstånd av 20 mil från utsläppskällan. 

5. Den medelstora staden (stad B) placerad på ett avstånd av 20 mil från 

utsläppskällan. 

6. Småstaden (stad C) placerad på ett avstånd av 20 mil från utsläppskällan. 

Vi har därefter upprepat dessa 6 alternativ med placering i Västra Götaland, vilken ger 

annan meteorologi, topografi och bakgrundshalter av luftföroreningar. 

4.2.2 Behöver man ta hänsyn till sekundära partiklar på långt avstånd från 

utsläppskällan? 

Beräkningarna med MATCH-modellen applicerade på alternativ 3 och 4 ovan visar tydligt 

att om utsläppet sker i en småstad (10 000 invånare) med en storstad (1,4 miljoner 

invånare) belägen på 20 mils avstånd från utsläppskällan, blir populationsdosen i storstaden 

högst 10 % av populationsdosen i småstaden. Vår slutsats av detta ganska extrema exempel 

är att man när det gäller hälsoeffekter kan bortse från de sekundärt bildade partiklarna. 

Detta gäller dock under förutsättning att man endast beaktar populationsdos i Sverige. 

Emissioner som sker i Sverige bidrar till exponering för luftföroreningar även i andra länder 

– på samma sätt som en betydande del av exponering för luftföroreningar i Sverige beror på 

långdistanstransport från andra länder. Det ska också betonas att slutsatsen att de primärt 

bildade luftföroreningarna har större betydelse än sekundärt bildade PM gäller för 

årsmedelvärde från en kort linjekälla. Under korta perioder kan bidraget från en sådan källa 
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ge ett icke obetydligt haltbidrag ganska långt bort från källan, om meteorologiska 

förhållanden gynnar sådan bildning och transport. 

4.2.3 Är befolkningsexponering starkt beroende på var i landet emissionerna sker? 

Beräkningarna med MATCH-modellen applicerade på alternativ 1 - 3 ovan och en 

jämförelse mellan om källan och de fiktiva städerna placeras ut i Stockholm eller på 

landsbygden i Västra Götaland visar måttliga skillnader i närområdet – ca 15 % högre 

populationsdoser av PM i Västra Götaland jämfört med Stockholm. Detta beror rimligen på 

annan meteorologi. Skillnaden är större på 20 mils avstånd (ca dubbelt så höga halter vid 

källan i Västra Götaland), men som nämnts ovan är populationsdosen här ändå låg och även 

i Västra Götaland-fallet är populationsdosen i den största staden på 20 mils avstånd endast 

10 % av populationsdosen i en småstad som ligger över utsläppskällan. Exemplet 15 % högre 

populationsdos i en fiktiv stad i Västra Götaland avser i båda fallen emissioner i 

södra/mellersta Sverige. Som påpekats av bl.a. IVL kan ”ventilationsfaktorn” vara lägre i 

Norrland och populationsdosen skulle därför kunna bli högre vid ett fiktivt exempel där. Vår 

slutsats är ändå att, med tanke på den stora betydelsen av antalet boende i närområdet och 

andra osäkerheter, spelar det ingen avgörande roll var i landet emissionerna sker. 

4.2.4 Vilken betydelse har val av hälsoutfall och ER-funktioner? 

I tabell 4.1 nedan redovisas beräknat utfall för några av de hälsoeffekter som diskuterats 

ovan. I samtliga fall är de fiktiva städerna placerade över utsläppskällan. För PM2.5 och 

PM10 har allmänt etablerade ER-funktioner använts. Som nämnts ovan och i förstudien 

finns det betydligt mera sparsamma resultat för antagande om ER-funktioner för NOx och 

PMavgas än för PM2.5 och PM10 i allmänhet. För NOx har vi använt den enda svenska 

studien (Stockfelt et al., 2015). För PMavgas finns inga svenska studier eller metaanalyser 

baserade enbart på europeiska studier. För PMavgas har vi därför använt en indirekt 

uppskattad ER-funktion från en IVL-rapport (Gustafsson et al., 2014) där man utgått från 

ett ER-samband för elementärt kol (EC) baserat på studier i USA och Europa och antagit ett 

visst förhållande mellan EC och PMavgas. För NO2 finns inga svenska långtidsstudier och 

där har vi antagit att 70 % av NOx är NO2 och applicerat ER-funktionerna från den 

europeiska subgruppen i en metaanalys av Faustini et al. (2014).  

För hjärtinfarkt och besläktade tillstånd (acute coronary event) har vi använt en ER-

funktion baserad på de Europeiska ESCAPE-studierna (Cesaroni et al., 2014), eftersom 

svenska långtidskohortdata saknas. Detsamma gäller för stroke (Stafoggia et al., 2014) när 

det gäller PM2.5. För PM10, NOx och NO2 finns dock svenska ER-samband publicerade 

(Korek et al., 2015), vilka använts. För KOL har vi använt en dansk studie (Andersen et al., 

2011). Den baseras på sjukhusvårdade KOL-fall, men vi har antagit att samma ER-

funktioner gäller även för lätta fall av KOL. 

Tabell 4.1 visar att hälsoeffekterna i närområdet självfallet beror på antalet individer i 

närområdet. Detta gäller förstås oberoende av vilken ER-funktion som väljs. Vidare visar 

tabellerna att vid de val av ER-funktioner som gjorts, ger beräkningar baserade på NOx eller 

NO2 större hälsoutfall för mortalitet än för PM2.5 och PM10, medan det inte är någon större 

skillnad mellan NOx/NO2 och PM2.5/PM10 när det gäller hjärtinfarkt och stroke. Om man 

väljer andra ER-funktioner kan resultaten förstås bli annorlunda. Beräkningar baserade 

enbart på PMavgas tycks inte resultera i lika stora hälsoutfall. Om man lägger samman 

PMavgas och PMejavgas, men har olika ER-funktioner för dessa, blir resultaten för 

mortalitet inte mycket annorlunda än om man använder ER-funktionerna för PM2.5 eller 
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PM10. Eftersom antalet kg utsläpp av NOx är betydligt större än antalet kg PM (t.ex. 119 ton 

NOx, men bara 2,6 ton PMavgas) kan den monetära värderingen per kg utsläpp ge en annan 

bild, se även kapitel 8.  

 
 

Tabell 4.1. Utfall för hälsoeffekter i de fiktiva exempel där städerna är placerade över utsläppskällan. 

Komponent 

ER-
funktion 

Antal 
döda/år 

Antal 
döda/år 

Antal 
döda/år 

Mortalitet Stad A Stad B Stad C 

PM2.5 (per 1 µg/m3) 0,006 2,3 0,45 0,17 

PM10 (per 1 µg/m3) 0,004 3,7 0,71 0,20 

NOx (per 1 µg/m3, Sv) Stockfelt 0,003 9,3 1,75 0,49 

NO2 (per 1 µg/m3, Eur) Faustini (0,7) 0,0066 14,3 2,70 0,76 

PMavgas (per 1 µg/m3, glob) IVL 0,018 1,4 0,28 0,11 

PMejavgas (per 1 µg/m3) 0,006 1,8 0,36 0,13 

Summa PM2.5 avgas+ejavgas  3,3 0,64 0,24 

(Antagen baseline-mortalitet 0,01) 

 
Komponent 

ER-
funktion 

Incidens/
år 

Incidens/
år 

Incidens/
år 

Hjärt-
infarkt Stad A Stad B Stad C 

PM2.5 (per 1 µg/m3, Eur) Cesaroni 0,026 4,0 0,78 0,30 

PM10 (per 1 µg/m3, Eur) Cesaroni 0,012 4,5 0,85 0,24 

NOx (per 1 µg/m3, Eur) Cesaroni 0,0005 0,6 0,12 0,03 

NO2 (per 1 µg/m3, Eur) Cesaroni 0,003 2,6 0,49 0,14 

(Antagen baseline-incidens 0,004) 

Komponent 

ER-
funktion 

Incidens/
år 

Incidens/
år 

Incidens/
år 

Stroke Stad A Stad B Stad C 

PM2.5 (per 1 µg/m3, Eur ) Stafoggia 0,038 5,8 1,1 0,43 

PM10 (per 1 µg/m3, Sv) Korek 0,014 5,2 1,0 0,28 

NOx (per 1 µg/m3, Sv) Korek 0,008 9,9 1,9 0,53 

NO2 (per 1 µg/m3, Sv) Korek 0,007 6,1 1,1 0,32 

(Antagen baseline-incidens 0,004) 

Komponent 

ER-
funktion 

Incidens/
år 

Incidens/
år 

Incidens/
år 

KOL Stad A Stad B Stad C 

NOx (per 1 µg/m3, Dk) Andersen 0,004 6,2 1,2 0,3 

NO2 (per 1 µg/m3, Dk) Andersen 0,014 15,2 2,9 1,2 

(Antagen baseline-incidens 0,005) 
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4.3 Slutsatser och förslag till fortsatt arbete 

De ansatser och förslag när det gäller förväntade hälsoeffekter av luftföroreningar som fanns 

i förstudien diskuterades med referensgruppen samt med andra experter som deltog i 

workshopen om hälsa. Detta gav upphov till ett antal frågeställningar och från workshopen 

rekommenderade man att en jämförelse skulle göras mellan olika möjliga alternativ när det 

gäller alternativa luftföroreningskomponenter och hälsoeffekter som kan användas vid en 

värdering. För att belysa detta valde vi att arbeta med fiktiva exempel. Följande slutsatser 

kan dras av de resultat som sammanfattats ovan:   

 

1. De primära emissionerna i närområdet av en lokal källa är avgörande för utfallet av 

hälsoeffekter. Det gäller även om det finns stora befolkningar på långt avstånd från 

en lokal utsläppskälla. Detta gör att man i en förenklad värdering kan välja att 

bortse från de sekundärt bildade partiklarna. Hälsoeffekterna av haltbidrag på 

långt avstånd från källan tycks även i extrema fall vara mindre än 10 %.  

2. Haltbidrag av luftföroreningar – och därmed hälsoeffekterna – är inte avsevärt 

olika beroende på den geografiska placeringen av en lokal utsläppskälla i södra och 

mellersta Sverige, förutsatt att den drabbade befolkningen är lika stor. De 

skillnader som uppkommer till följd av varierande meteorologi och topografi kan 

förväntas vara mindre än 25 %.  

3. Beräknade hälsoeffekter varierar betydligt beroende på vilka luftförorenings-

komponenter och ER-funktioner man väljer. För mortalitet rör det sig om en 

faktor 7 i ovan givna exempel. I dessa exempel är det däremot inte någon extrem 

skillnad mellan att använda endast storleksfraktioner av PM (PM2.5, PM10) eller 

att använda summan av PMavgas och PMejavgas (=PMslitage). Skillnaden i utfall 

ligger i stället mellan PM och NOx/NO2. Det saknas etablerade ER-funktioner för 

en del komponenter, vilket styrde förslagen i förstudien. I tabell 4.1 saknas t.ex. 

data för PMavgas när det gäller incident sjukdom (hjärtinfarkt och stroke). För 

KOL är bristen på etablerade ER-funktioner ännu mer tydlig. 

4. Förutom val av luftföroreningskomponenter behöver också ett val göras när det 

gäller vilka hälsoutfall som bör användas och i förstudien diskuterades också om en 

del effekter kan värderas genom ett ”schablonpåslag”. Tabell 4.1 ovan visar att 

luftföroreningar i de fiktiva exemplen orsakar ett betydande antal sjukdomsfall 

förutom dödsfall. Men vilken vikt som ska lägga vid dessa årliga sjukdomsfall i 

ASEK är starkt beroende på hur de värderas, se vidare kapitel 7.  

Som framgått har vi i denna rapport begränsat oss till att beräkna sådana hälsoeffekter för 

vilka det finns god evidens för ökad risk vid exponering för luftföroreningar samt möjlighet 

att använda en effektkedjemodell (data om emissioner, exponering och hälsoutfall). Tabell 

4.2 sammanfattar på ett trattliknande sätt vilka avgränsningar som har gjorts.  
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Tabell 4.2. Tratt-tabell för hälsoeffekter: Från en bruttolista på hälsoeffekter till de effekter som belyses 

i den här studien.  

Effekter som det 

finns indikationer 

på att de helt eller 

delvis orsakas av 

luftföroreningar 

från den svenska 

transportsektorn 

Effekter för vilka 

det finns säker 

evidens 

beträffande 

koppling till 

luftföroreningar 

från den svenska 

transportsektorn 

Effekter för vilka 

det finns rimligt 

säkra 

effektkedjor (inkl. 

ER-funktioner) 

för hela 

sambandet 

utsläpp-

exponering-

respons 

Effekter som vi 

avgränsar oss till 

att belysa 

Dödlighet (ej 

olycksfall) 

Hjärtinfarkt 

Hjärtsvikt 

Annan hjärtsjukdom 

Stroke 

Åderförkalkning 

utan sjukdom 

KOL 

Astmasymptom 

Bronkitsymptom 

Lunginflammation 

Sänkt lungfunktion 

utan sjukdom 

Havandeskaps-

förgiftning 

Låg födelsevikt 

Förtida födsel 

Störd kognitiv 

utveckling hos barn 

Diabetes 

Demens 

Annan sjukdom i 

nervsystemet 

Lungcancer 

Urinblåsecancer 

Annan cancer 

Dödlighet (ej 

olycksfall) 

Hjärtinfarkt 

 

 

Stroke 

Åderförkalkning 

utan sjukdom 

KOL 

Astmasymptom 

Bronkitsymptom 

 

Sänkt lungfunktion 

utan sjukdom 

 

 

Låg födelsevikt 

 

 

 

 

 

 

 

Lungcancer 

 

Dödlighet (ej 

olycksfall) 

Hjärtinfarkt 

 

 

Stroke 

 

 

KOL? 

Astmasymptom 

Bronkitsymptom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lungcancer 

Dödlighet (ej 

olycksfall) 

Hjärtinfarkt 

 

 

Stroke 

 

 

KOL 
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Vi konstaterar slutligen att kunskapsluckor och behov av fortsatt arbete finns bland annat 

inom följande områden: 

 

1. Är haltbidragen av en viss standardiserad emission betydligt större i norra Sverige 

där meteorologin innebär långsammare utspädning? 

2. Eftersom hälsoeffekterna beror på storleken av exponerad befolkning inom 

närområdet finns behov av att skapa några förslag till typfall och/eller algoritmer 

att använda för exponerad befolkning vid hälsoberäkningar till grund för ASEK-

värderingar.  

3. Skulle beräknade hälsoeffekter bli annorlunda om man väljer black carbon (BC) 

som den luftföroreningskomponent man använder vid beräkningen? 

4. Finns färskare och mera ”sanna” ER-samband för användning av emissioner i 

Sverige än de som valts ovan? Luftföroreningsepidemiologin utvecklas och det kan 

förväntas komma ytterligare resultat och publikationer från Sverige och Norden 

under 2016-2017, vilka kan leda till mera säkra slutsatser. En noggrannare 

litteraturgenomgång och diskussioner i en expertgrupp kan förväntas leda till ökad 

samsyn bland svenska experter inom området. 

5. Finns tillräcklig vetenskaplig grund för att i en värdering inkludera fler 

hälsoeffekter än de som nämnts ovan? Förstudiens förslag (dödlighet samt 

sjukhusinläggningar, akutbesök och symptom när det gäller hjärt-kärl-sjukdom och 

luftvägssjukdom) baserades i huvudsak på de hälsoeffekter som det fanns god 

evidens för när WHOs kunskapsunderlag (REVIHAAP) publicerades 2013. 

Rekommendationer från workshopen om hälsa medförde att vi i ovan nämnda 

fiktiva exempel avstod från att värdera korttidseffekter och i stället inkluderade nya 

fall av hjärtinfarkt, stroke och KOL. En förnyad genomgång skulle kunna värdera 

om det finns tillräcklig evidens för en del av de hälsoutfall och ER-funktioner som 

beskrivs i tabell 4.2. I denna rapport har de inte använts som ”den absoluta 

sanningen” utan för en jämförelse baserad på fiktiva exempel. 
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5. Effekter och effektkedjor – naturmiljö 

5.1 Resultat och slutsatser från workshop 

5.1.1 Fokus på vilka luftföroreningar? 

I förstudien föreslogs preliminärt att följande luftföroreningar bör användas för att värdera 

skador på naturmiljön.  

• SO2, NOx och sekundära föroreningar på grund av försurningseffekter på mark och 

vatten i södra Sverige. 

• NOx, NH3 och sekundära föroreningar på grund av övergödningseffekter på havsmiljön 

runt Sverige. 

• Marknära ozon på grund av skador på skog och grödor i södra Sverige. 

I förstudien föreslogs vidare att endast regionala effekter skulle inkluderas eftersom 

orsakerna till skador på naturmiljön i tätorter är svåra att bedöma. Den bedömningsgrund 

som användes vid det slutliga urvalet av luftföroreningar var att de orsakar påtagliga skador 

på naturmiljön i Sverige och att utsläppen från den svenska transportsektorn bedöms ge ett 

signifikant bidrag till dessa effekter. Föroreningar som endast ger små bidrag både på 

nationell och regional nivå behöver inte nödvändigtvis uteslutas om den samlade 

skadekostnaden är hög. Bedömningen lider av flera osäkerheter, bl.a. att effekterna orsakas 

av en blandning av primära och sekundära (omvandlade) luftföroreningar, vilket gör det 

svårt att hänföra en effekt till ett specifikt ämne. Dessutom saknas vanligen skadekostnader 

och kompletta effektkedjor.  

På workshopen om effekter på natur- och kulturmiljön konstaterades att de svenska 

utsläppen av svaveldioxid har minskat dramatiskt under de senaste decennierna (med drygt 

70 % sedan 1990) och att utsläppen av från transportsektorn i nuläget (2015) är så små (2 % 

av de svenska utsläppen) att de sannolikt ger försumbara skador i naturmiljön. Det är därför 

tveksamt om man behöver gå vidare med att utveckla en effektkedja för svaveldioxid.  

Utsläppen av svaveldioxid från internationell sjöfart har haft stor påverkan på Sverige, men 

under de senaste 10 åren har även dessa utsläpp minskat avsevärt, för Östersjön med två 

tredjedelar (HELCOM, 2015). Orsaken är främst att internationella avtal om 

svavelskyddsområden har slutits för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen samt 

revisionen av EU:s svaveldirektiv 2012 då regler för svavelhalt i marina bränslen infördes. 

Ytterligare beslut om minskade utsläpp av svaveldioxid inom sjöfarten togs av den 

internationella sjöfartsorganisationen IMO under hösten 2016 (Naturvårdsverket, 2017).  

En annan slutsats från workshopen var att övergödning fortfarande är ett betydande 

problem i både mark och vatten och att fokus bör läggas på att ta fram effektkedjor för 

utsläppen av kväveoxider. Orsaken till detta är att transportsektorn står för nästan hälften 

av utsläppen av kväveoxider på nationell nivå. Även ammoniak ger upphov till övergödning, 

men här är transportsektorns utsläpp relativt små, bara ca 4 % av de totala svenska 

utsläppen. 
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Förstudien noterade vidare att marknära ozon är en sekundärt bildad luftförorening som ger 

betydande skador på naturmiljön i Sverige, särskilt i den södra delen av landet. Skador 

uppkommer i form av tillväxtnedsättningar på gran, tall och björk samt skördeförluster på 

sädesslag, potatis och vall. Skador på vilda växter och biologisk mångfald har noterats i 

experimentella studier men har inte kunnat kvantifieras i Sverige. Workshopen 

konstaterade att det ozonindex (AOT40) som använts för skadevärderingen är en aning 

föråldrat men att det ändå kan bedömas som relevant. Under senare år har nya effektmått 

tagits fram som baseras på upptaget av ozon i växten (phytotoxic ozone dose, POD), men 

ännu saknas bra ER-funktioner för POD. Ett problem med AOT40 är att efter hand som 

utsläppen av NOx och VOC i Europa minskar så blir perioderna med mycket höga 

ozonhalter färre vilket gör att osäkerheten ökar i beräkningen av det ackumulerade 

överskridandet av ozonhalten 40 ppb. 

Under workshopen diskuterades orsaken till skador på vegetation i tätorter. Det rådde 

enighet om att det kan finnas många orsaker till uppkomna skador; salt, torka och 

grävskador på rötter. Kostnaden för den typen av skador skulle därför kunna värderas under 

området intrång i ASEK-systemet.  

5.1.2 Fokus på vilka naturmiljöeffekter? 

I förstudien drogs slutsatsen att försurningen fortfarande är ett problem i Sverige på grund 

av historiska utsläpp, gränsöverskridande påverkan från Europa och internationell sjöfart, 

men att den nuvarande försurningsbelastningen är relativt liten. 

Workshopen enades om att försurning främst är ett problem i sjöar och vattendrag. I 

storleksordningen 10 % av de svenska sjöarna är försurade (Naturvårdsverket, 2015) och 

kalkning behövs ännu som en åtgärd för att motverka försurningens effekter i vatten. 

Kostnaderna för detta uppgår i nuläget till ca 160 Mkr per år. Skadeeffekterna på mark är 

betydligt svårare att värdera. Försurningen orsakas dels av atmosfäriskt nedfall och dels av 

skogsbruk. Skogsbrukets relativa betydelse har ökat under de senaste decennierna på grund 

av det ökade uttaget av skogsbränsle och är nu av samma storleksordning som den 

atmosfäriska depositionen (Iwald et al., 2013). Den samlade slutsatsen om försurningen 

överensstämmer med workshopens, dvs. att det sannolikt inte är motiverat att lägga 

resurser på att utveckla effektkedjor och värdering av svaveldioxid och andra 

luftföroreningar med avseende på försurning. En grov beräkning för att stärka den 

bedömningen görs i avsnitt 5.2.1.  

Workshopen bedömde att övergödning av sjöar och vattendrag är ett betydande problem i 

Sverige, men att det främst orsakas av fosfor från jordbruk, hushåll och industrier. 

Inlandsvattnen i Sverige bedöms inte vara kvävebegränsade, men kväveutsläppen i form av 

kväveoxider och ammoniak orsakar övergödning i havsmiljön genom tillförsel via luft och 

vatten. En annan synpunkt som framfördes var att effekterna av kvävenedfall till skogsmark 

är en svårbedömd och kontroversiell fråga, eftersom kvävet kan ge både positiva och 

negativa effekter; positiva i form av ökad skogstillväxt och negativa i form av ökat 

kväveläckage och försurning. Det bedömdes därför som svårt att göra framsteg i den frågan. 

Istället torde det vara bättre att fokusera på övergödningens effekter på biologisk mångfald. 

En anledning till detta är att FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP) under senare år har 

prioriterat kvävefrågan och har börjat ta fram underlag för ER-samband för effekter av 

luftföroreningar på vegetation i Europa (Bobbink et al., 2011). Vidare har en studie av 
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överskridande av kritisk belastning för EU:s Natura 2000-områden gjorts nyligen inom 

konventionen (Slootweg et al., 2014). 

I förstudien konstaterades att kvävetillförsel via såväl vattenburen som atmosfärisk tillförsel 

till Östersjön och Västerhavet ger skadliga effekter i form av övergödning och algblomning, 

något som också betonades på workshopen. Man bedömde att det här finns underlag för att 

utveckla en komplett effektkedja.   

Som en följd av workshopens synpunkter gjordes en beräkning av den svenska 

transportsektorns påverkan på Östersjön, inklusive Kattegatt, genom sitt utsläpp av 

kväveoxider och ammoniak (NH3). Tillförseln sker dels genom atmosfärisk deposition direkt 

på havet och dels genom deposition på sjöar och vattendrag som sedan transporteras vidare 

till havet via vattendragen. Uppgifter för 2014 om den direkta atmosfäriska depositionen av 

oxiderat och reducerat kväve (NOx-N och NH3-N) har hämtats från de beräkningar som 

EMEP årligen gör för HELCOM (Bartnicki et al., 2016). Transportsektorns andel av 

depositionen av NOx-N respektive NH3-N på havet kan i grova drag bedömas vara samma 

som dessas andel av utsläppen, eller 40,7 % respektive 3,7 %, se tabell 5.1. 

Det finns inte exakta uppgifter om den mängd oxiderat och reducerat kväve från 

transportsektorn som tillförs havet via atmosfäriskt nedfall på sjöar och vattendrag men den 

kan härledas ur annan information. Enligt data för 2014 från Naturvårdsverkets 

miljöövervakning inom Programområde LUFT var nedfallet av oxiderat och reducerat kväve 

från svenska utsläppskällor 6 % respektive 15 % av totaldepositionen (Sjöberg et al., 2016) 

Dessa siffror kan också användas för att grovt uppskatta depositionen till inlandsvatten. 

Genom att använda uppgifter om totaldeposition på inlandsvatten och retention i sjöar och 

vattendrag fram till kusten (Ejhed et al., 2016) kan den indirekta tillförseln till havsmiljön 

beräknas till 228+57 = 285 ton kväve per år (se tabell 5.1). Den totala kvävetillförseln till 

Östersjön från alla länder via luft och vatten är enligt EMEP ca 800 000 ton per år, vilket 

innebär att tillförseln från den svenska transportsektorn på 2 222+338 = 2 560 ton N per år 

(se tabell 5.1) utgör drygt 0,3 %. Detta är en liten siffra, men tillförseln kan ändå vara 

relevant eftersom skadorna är omfattande.  

Det finns flera osäkerheter i dessa bedömningar, t.ex. hur stor andel av den vattenburna 

andel av kvävetillförseln som är tillgänglig för algtillväxt samt att luftföroreningarna 

huvudsakligen faller ner i öppet hav medan kvävet som följer med vattendragen tillförs 

kustområden. Vidare har kvävet olika effekt på övergödningen beroende på i vilken del av 

Östersjön det faller ner, men huvuddelen av nedfallet hamnar i Egentliga Östersjön och 

Kattegatt som är kvävebegränsade havsområden med övergödningsproblem. 
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Tabell 5.1. Tillförsel av oxiderat och reducerat kväve (NOx-N respektive NH3-N) till Östersjön (inklusive 

Kattegatt) som härrör från utsläpp till luft från den svenska transportsektorn år 2014.  

Kväveflöden 

Ton 

NOx-N 

per år  

Ton NH3-

N per år 

Kommentarer 

Totala utsläpp till luft i 

Sverige 
40 840 49 260 

Dessa utsläpp motsvarar 134 180 ton 

NOx respektive 59 810 ton NH3 enligt 

Naturvårdsverkets statistik för år 2014 

(2016 års submission till FN:s 

luftvårdskonvention). 

Utsläpp till luft från den 

svenska transportsektorn  
16 600 1 805 Statistik från Naturvårdsverket. 

Deposition på Östersjön från 

totala utsläpp i Sverige  
4 900 7 600 

Beräkningar gjorda av EMEP för 

Helcom. 

Deposition på Östersjön som 

härrör från utsläpp från den 

svenska transportsektorn 

1 994 281 

Beräkningar baserade på antagandet att 

andelen av utsläppen som deponeras på 

Östersjön är desamma för 

transportsektorn och de totala svenska 

utsläppen: 40,7 % för NOx och 3,7 % för 

NH3. 

Tillförsel från svenska 

transporter till Östersjön via 

vattendrag 

228 57 

Beräkningar baserade på nedfall av 

kväve till ytvatten samt genomsnittlig 

retention i sjöar och vattendrag (40 %). 

Total kvävetillförsel till 

Östersjön som härrör från 

utsläpp till luft från den 

svenska transportsektorn  

2 222 338 Totalt 2 222+338=2 560 ton N. 

 

5.2 Effektkedjor 

5.2.1 Svaveldioxid -- försurning 

Förstudien noterade att utsläpp och spridning av svaveldioxid kan beräknas med hjälp av 

den svenska MATCH-modellen på nationell nivå och med EMEP-modellen på Europanivå. 

Vidare har exponering och kritisk belastning av försurande svavel- och kväveföreningar på 

sjöar regelbundet beräknats med den metodik som Sverige använder vid rapporteringen till 

FN:s luftvårdskonvention (Moldan et al., 2004). Exponeringen anges som 

försurningsekvivalenter per hektar och år och överskridandet av kritisk belastning har 

angetts i ett 50 x 50 km rutnät över Sverige. Ett högt överskridande innebär ett högt 

försurningstryck som på sikt orsakar försurade sjöar och även markförsurning. Lokalt kan 

inte överskridandet direkt kopplas till en viss mängd utsläpp av svaveldioxid eftersom både 

sjöar, vattendrag och mark har olika utgångstillstånd och olika motståndskraft mot 
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försurning. Samma sak gäller graden av skador i form av förändrad fiskfauna och biologisk 

mångfald. En fullständig effektkedja föreligger således inte.  

Bedömningen av transportsektorns nuvarande relativa försurningspåverkan på mark och 

vatten via utsläpp av svaveldioxid har preciserats i tabell 5.2 där den uppskattas till 0,2 %. 

Även nedfallet av kväveföreningar samt skogsbruk bidrar till försurningen (Moldan et al., 

2013). För att motverka försurningen kalkas i nuläget ytvatten till en kostnad av ca 160 

miljoner kronor per år. Kalkningen motsvarar ungefär hälften av de försurade sjöarna, vilket 

innebär att minst dubbla kostnaden skulle krävas för att skydda alla vatten mot försurning. 

Om 320 miljoner kronor per år fördelas i proportion till SO2-påverkan så faller 640 000 kr 

per år på den svenska transportsektorn. Naturvårdsverket har beräknat att det årliga 

utsläppet från transporter år 2015 uppgick till 340 ton SO2, vilket ger en genomsnittlig 

kostnad av 1,90 kr per kilo utsläpp för sektorn. Ingen kostnad för påverkan av SO2 på mark 

är inräknad, eftersom inga motsvarande åtgärder görs här. Återföring av aska till skogsmark 

sker dock i viss omfattning för att motverka effekten av uttag av skogsbränsle i form av 

grenar och toppar (Naturvårdsverket, 2015). 

 

Tabell 5.2. Relativ försurningspåverkan på mark och vatten av svaveldioxid från den svenska 

transportsektorn. Avser perioden 2010-2015. 

Källor  Relativ 

påverkan 

Kommentar 

Total påverkan av SO2 

från alla källor 

100 %  

Andel från svenska 

utsläpp 

10 % 10 % av antropogent svavelnedfall över 

Sverige (SMHI) 

Andel SO2-utsläpp från 

transportsektorn 

2 % Utsläppsstatistik för år 2015 från 

Naturvårdsverket 

Påverkan från svensk 

transportsektor 

0,2 % Nedfall på vatten och avrinningsområden 

till vatten 

 

 

5.2.2 Kväveoxider -- övergödning 

Förstudien noterade att transportsektorn står för en stor andel (ca 40 %) av de totala 

svenska utsläppen av kväveoxider (NOx) och bedömde utifrån befintlig miljöövervakning 

och forskning att nedfallet bidrar till övergödning av landekosystemen och havsmiljön i 

främst i södra Sverige. Övergödningen av sjöar och vattendrag är dock orsakad av fosfor och 

inte kväveföreningar. ER-funktioner saknas generellt, men bör vara möjliga att ta fram.  
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Workshopen redovisade att modellverktyget MATCH kan användas för att beräkna 

spridning och deposition av kväveoxider i regional skala med 1-50 km upplösning. Nedfallet 

anges som våt-, torr- och totaldeposition av oxiderat kväve (NOx-N) per ytenhet till 

marktyperna granskog, lövskog, vatten och åker (öppen mark). Exponeringen på 

landekosystem kan redovisas som deposition till känsliga naturtyper, t.ex. Natura 2000-

områden utpekade inom ramen för EU:s art- och habitatdirektiv, men eftersom det finns så 

många typer av habitat är det inte möjligt att ta fram mycket lokalspecifika uppgifter om 

nedfallet. Skalan i beräkningarna bör i möjligaste mån anpassas till storleken på Natura 

2000-områdena som i genomsnitt är ca 1 500 hektar, men med stora variationer.  

En slutsats från workshopen är att överskridande av kritisk belastning för olika naturtyper 

kan användas som en effektparameter för atmosfäriskt kvävenedfall. Den kritiska 

belastningen för de känsligaste naturtyperna ligger erfarenhetsmässigt mellan 2 och 5 kg 

N/ha och år. Vid en deposition över den kritiska nivån kan man förvänta sig att vegetationen 

förändras genom att vissa arter ökar i täckning på bekostnad av andra. Detta har visats 

genom mätningar i fasta observationsytor och i gödslingsförsök (Bobbink et al., 2011). Man 

kan också förvänta sig att förändringen blir större ju högre exponeringstrycket är, 

åtminstone om depositionen överstiger den kritiska belastningen. En lämplig 

exponeringsvariabel kan således vara överskridande av kritisk belastning, beräknat som 

total N deposition – kritisk belastning (figur 5.1).  

 

 

Figur 5.1. Exempel på kritisk belastning för kvävenedfall och dess överskridande under en given 

tidsperiod. I detta fall är den kritiska belastningen 3 kg N per hektar och år.  

 

En studie av Stevens et al. (2010) visar att antalet arter på sura ogödslade gräsmarker i 

Västeuropa minskade dramatiskt med ökande kvävedeposition inom ett intervall av 2 till 44 

kg N/ha och år. Artantalet minskade mest vid låga depositionsnivåer och planade sedan ut 

efter en exponentiellt avtagande kurva. I den nyligen utgivna CLRTAP-rapporten om kritisk 

belastning för övergödande och försurande luftföroreningar i Europa (Slootweg et al., 2014) 

redovisade flera länder olika ER-samband mellan kvävedeposition och olika mått på 

biodiversitet. Resultaten bekräftar ett negativt samband mellan kvävedeposition och 

biodiversitet för öppna habitat (gräsmarker, hedar och våtmarker). För skogar var resultaten 

otydligare och effekten av ökad kvävedeposition gick i olika riktning. Med 11 deltagande 
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länder är detta den hittills största studien som hittills gjorts av sambanden mellan 

kvävedeposition och biologisk mångfald, men trots detta är det fortfarande svårt att dra 

tydliga slutsatser om ER-samband i olika naturtyper. Ett problem är att det finns många 

typer av habitat och att sambanden kan variera beroende på faktorer som klimat, 

markförhållanden och betespåverkan. I mycket näringsfattiga miljöer kan ökad 

kvävetillförsel betyda att nya arter kommer in som inte är typiska för habitatet. Det totala 

antalet arter, eller antal arter som kan betraktas som typiska för habitatet, används vanligen 

som diversitetsindex. Oavsett vilket index man använder så är ett fortsatt problem att 

fastställa en referensnivå eftersom antalet arter eller biodiversiteten varierar med många 

faktorer (Belyazid et al., 2010).  

En sammanfattande slutsats för Sverige är att det finns uppgifter om kritisk belastning och 

överskridande av kritisk belastning för övergödande kväve till Natura 2000-områden, och 

även för områden utanför dessa, men trots ny forskning saknas det fortfarande användbara 

exponering-respons-samband. Det krävs mer forskning för att komma vidare och sannolikt 

är forskningssamarbete på Europanivå mest framkomligt. Inom EU-projektet ÉCLAIRE har 

man nyligen använt IIASAs modell GAINS för att beräkna kostnaderna för att minska 

utsläppen av luftföroreningar för att nå ner till kritisk belastning för Natura 2000–

områdena i Europa (ÉCLAIRE, 2015a,b). 

Vad gäller havsmiljön så rapporterar EMEP årligen till HELCOM hur stor depositionen är av 

oxiderat kväve från olika länder till Östersjön, men de redovisar inte depositionen per 

sektor. Miljöeffekterna i havet är mer storskaliga på grund av bl.a. inverkan av 

havsströmmar och det kan räcka med analyser i en relativt grov skala. Inom HELCOM har 

modelleringar av växtnäringsflöden i Östersjön därför gjorts på havsbassängnivå. Den 

skalan användes vid beräkningen av vilka reduktionsminskningar av kväve och fosfor som 

krävdes för att eliminera övergödningen och som fastställdes år 2007 i HELCOMs 

aktionsplan för Östersjön (BSAP, Baltic Sea Action Plan). Ministermötet 2013 beslutade om 

reviderade reduktionsmål för utsläpp av övergödande ämnen för kväve och fosfor för att nå 

HELCOMs miljömål för övergödningen i Östersjön. För varje havsbassäng beräknades 

således en högsta årliga tillåtna tillförsel av kväve och fosfor samt ett reduktionsbehov, som 

sedan fördelades på länderna runt Östersjön. Vad gäller kväve så kunde länderna välja om 

man vill reducera kvävetillförseln till Östersjön via luft eller vatten, eller en kombination av 

båda. För kväve krävs en samlad minskning av 118 000 ton per år till havsbassängerna 

Kattegatt, Egentliga Östersjön och Finska Viken jämfört med referensnivån 1997-2003. 

Sedan dess har kvävebelastningen sjunkit något, och jämfört med referensnivån 2008-2010 

är motsvarande reduktionsbehov 70 988 ton per år.   

I princip skulle man för varje havsbassäng kunna ta fram en ER-funktion med hjälp av 

numeriska modeller genom att modellmässigt variera tillförseln av kväve och fosfor och 

beräkna graden av övergödning i havet baserat på olika indikatorer. Det finns flera verktyg 

som kan utnyttjas för att beskriva övergödningstillståndet i havet, t.ex. HEAT som ofta 

används för Östersjön (HELCOM, 2014). I praktiken blir en sådan analys väldigt 

komplicerad eftersom ett utsläpp i Sverige påverkar havsbassängerna i olika grad, och varje 

förändring i en havsbassäng påverkar de närliggande bassängerna. Vidare måste man ta 

hänsyn till att tillförseln via vattendrag och direkt via luft varierar beroende på var 

utsläppen görs. Ytterligare en komplikation är att det tar mycket lång tid att uppnå jämvikt 

efter en förändring av utsläppen, många decennier. En schablonmässig metodik är mer 

framkomlig, t.ex. att man betraktar hela Östersjön som en enhet. Det innebär att man då 

negligerar att NOx- och NH3-depositionen från Sverige fördelas olika mellan olika bassänger 
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beroende på var utsläppen sker geografiskt. Det gör det möjligt att beräkna kostnaden per 

kilo NOx- respektive NH3-utsläpp, eftersom det finns uppskattningar av såväl utsläpp, 

deposition och skadekostnader för övergödningen av Östersjön på den skalan (se vidare 

avsnitt 7.3.2 och 8.3). 

5.2.3 Ozon 

Förstudiens slutsats var att effektkedjan för ozon är ofullständig eftersom bildningen av 

marknära ozon är storskalig och styrs av olinjära processer. Det är därför svårt att koppla 

utsläppen av kväveoxider och VOC i Sverige till de halter av ozon som vi uppmäter i miljön. 

Däremot finns det bra uppskattningar av de totala skadorna på skog och grödor av 

marknära ozon i Sverige baserat på experimentellt framtagna ER-samband. 

Workshopen menade att det bör gå att ta fram skadekostnader per kilo utsläpp av NOx och 

NMVOC med hjälp av scenarioanalyser med MATCH-modellen. Analyserna kan göras 

genom att beräkna hur ozonindex förändras när man varierar utsläppen på regional nivå 

och sedan skalar om resultaten till förändring av ozonindex per kilo utsläpp. På grund av de 

olinjära bildningsprocesserna kan det behövas relativt stora minskningar av de simulerade 

utsläppen för att se effekter på ozonhalterna. Förändringen av ozonindex kan sedan räknas 

om till skador och kostnader. Analyserna görs förslagsvis för tre regioner. 

5.3 Applicering på fiktiva exempel 

Med undantag för ozon, uppträder effekter på naturmiljön som en följd av deposition till 

vatten och mark i regional skala. De fiktiva exemplen som beskrivs i kapitel 3 belyser inte 

denna aspekt, och därför användes inte dessa för att illustrera naturmiljöeffekter. För ozon 

skulle den särskilda analys som skisserades i avsnitt 5.2.3 vara nödvändig. 

5.4 Slutsatser och förslag till fortsatt arbete 

De största identifierade kunskapsluckorna för effekter på naturmiljön är: 

• Bristen på fullständiga effektkedjor för påverkan av NOx på biologisk mångfald i land- 

och havsmiljön. 

• Regionaliserade bidrag till förändring av ozonhalter och ozonindex vid små 

utsläppsförändringar av NOx och NMVOC.   

• Effekter av marknära ozon på biologisk mångfald samt ER-samband baserade på upptag 

av ozon i växter.  

Följande slutsatser kan dras: 

• Effekter på naturmiljön har endast analyserats på regional skala. I tätorter förekommer 

emellertid skador på främst träd, men orsakerna är svåra att fastställa och kostnaderna 

kan i många fall hänföras till kategorin fysiska intrång.  

• Utsläppen av svaveldioxid i Sverige, inklusive utsläpp från den svenska transportsektorn, 

har minskat så mycket att det inte kan anses prioriterat att ta fram effektkedjor för denna 

förorening. Försurning av mark och vatten är dock fortfarande ett problem i Sverige, men 
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det beror i nuläget främst på historiska utsläpp, gränsöverskridande påverkan och 

skogsbruk.  

• Det fortsatta arbetet med effektkedjor bör fokusera på kväveoxider som bidrar till 

övergödning av mark och hav samt bildning av marknära ozon. Prioritet bör ges till 

effekter på biologisk mångfald, exempelvis i Natura 2000-områden, skador av ozon på 

skog och grödor samt övergödningen av Östersjön. För dessa områden saknas ännu 

fullständiga effektkedjor. Analyser av övergödningseffekter på skogstillväxt och 

kväveläckage från skogsmark bedöms inte som framkomligt eftersom kvävenedfallet har 

både positiv och negativ påverkan.   

• Fortsatta projekt om effekter på biologisk mångfald bör utnyttja det arbete som pågår 

inom FN:s Luftvårdskonvention och EU. Effektkedjor för skador av ozon och 

övergödning av havsmiljön finns delvis, men de behöver vidareutvecklas och 

kompletteras. 

• De nuvarande ASEK-värdena värderar inte lokala effekter på miljön. Detta 

överensstämmer med slutsatsen från vår studie. 

• Det nuvarande ASEK-värdet för regionala effekter av NOx är baserat på 

åtgärdskostnader för att nå uppsatta miljömål. Det kan därför inte specifikt kopplas till 

de effekter i naturmiljön som diskuterats i vår studie.  

• Skadorna av den svenska transportsektorns utsläpp av luftföroreningar har minskat 

avsevärt sedan 1990-talet. De största kvarvarande effekterna gäller övergödning på 

grund av NOx- och NH3-utsläpp samt av NOx och VOC i form av effekter av ozon. 

Skadorna av övergödningens påverkan på havsmiljön är svåra att uppskatta, men 

skadekostnaderna har värderats indirekt via uppgifter om betalningsvilja, se vidare 

avsnitt 7.3.2 och 8.3. Det finns bra uppskattningar av skador av ozon på skog och grödor, 

men en analys av skadekostnaden per kilo utsläpp av NOx och VOC kunde inte rymmas i 

denna studie. Den största svårigheten är fortsatt att uppskatta skador på vegetation och 

biologisk mångfald av såväl NOx som ozon och här återstår viktiga insatser.  

• Sammanfattningsvis redovisas i tabell 5.3 vilka effekter av luftföroreningar på 

naturmiljön som har belysts i detta kapitel och i vilken mån det finns säkra effektkedjor 

från utsläpp till exponering och bedömning av skador. Ekonomisk värdering av skador 

redovisas i kapitel 7. 
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Tabell 5.3. Tratt-tabell för naturmiljöeffekter: Från en bruttolista på naturmiljöeffekter till de effekter 

som belyses i den här studien.  

Effekter som 

det finns 

indikationer 

på att de helt 

eller delvis 

orsakas av 

luftförorenin

gar från den 

svenska 

transport-

sektorn 

Effekter för 

vilka det 

finns säker 

evidens 

beträffande 

koppling till 

luftförorenin

gar från den 

svenska 

transport-

sektorn 

Effekter som 

troligen har 

betydande 

ekonomiska 

konsek-

venser  

Effekter som 

troligen har 

betydande 

ekonomiska 

konsek-

venser och 

för vilka det 

finns rimligt 

säkra 

effektkedjor 

för hela 

sambandet 

utsläpp-

exponering-

respons 

Effekter som 

vi avgränsar 

oss till att 

belysa 

 

Försurning 

mark 

 

Försurning 

vatten 

 

Övergödning 

landmiljö 

 

Övergödning 

hav 

 

Skogstillväxt 

 

Skador på 

grödor 

 

Ändrad 

biologisk 

mångfald 

Försurning 

mark 

 

Försurning 

vatten 

 

Övergödning 

landmiljö 

 

Övergödning 

hav 

 

Skogstillväxt 

 

Skador på 

grödor 

 

Ändrad 

biologisk 

mångfald 

 

 

 

Försurning 

vatten 

 

 

 

 

Övergödning 

hav 

 

Skogstillväxt 

 

Skador på 

grödor 
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biologisk 

mångfald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergödning 
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Skogstillväxt 
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Övergödning 
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Skogstillväxt 
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biologisk 
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6. Effekter och effektkedjor – kulturmiljö 

Luftföroreningars effekter på kulturmiljöer innefattar i princip såväl bebyggd miljö som icke 

bebyggd miljö. Exempel på det senare är effekter på fornlämningar såsom hällristningar och 

runstenar. I denna rapport har vi dock lagt fokus på bebyggd miljö, och använder oss därför 

av denna benämning i det följande. 

6.1 Resultat och slutsatser från workshop 

Förstudiens slutsats var att situationen vad gäller korrosion på byggnader och material har 

förbättrats avsevärt under de senaste 25 åren. Särskilt har svaveldioxidhalterna minskat så 

mycket att korrosionen i Sverige ligger nära de acceptabla nivåer som definierats av ICP 

Materials inom Luftvårdskonventionen. Problemet är således litet i bakgrundsområden både 

i tätorter eller på landsbygden med undantag från kustnära områden under inflytande av 

saltvatten. Korrosionen i dessa områden är hög men inte direkt påverkbar. Arbete med 

effektkedjor bör istället fokusera på lokala trafikmiljöer som broar, tunnlar och trånga 

gaturum där de största skadorna sannolikt uppkommer. Tyvärr saknas i dagsläget 

användbara ER-samband för dessa specifika miljöer. Nedsmutsning (eng. soiling) av 

byggnader och material ingår i nuvarande ASEK-kalkyler för den lokala skalan. 

Huvudorsaken till nedsmutsning är partiklar, och eftersom halterna är fortsatt höga i många 

tätorter så finns det skäl att göra en uppdaterad uppskattning av dessa effekter.  

Följande synpunkter framkom vid workshopen:  

Den allmänna bilden är korrekt, dvs. att minskade utsläpp av SO2 och andra försurande 

föroreningar har gjort att korrosionen i Sverige är relativt låg i öppna områden som inte är 

utsatta för stor påverkan från trafik. Däremot visar mätningar i trafikmiljöer att höga halter 

av partiklar tillsammans med klorider från vägsaltning orsakar hög korrosion på närbelägna 

byggnader och infrastruktur. Även nedsmutsningen är betydande i sådana miljöer. Inga ER-

funktioner för korrosion har tagits fram vid de utförda studierna i svenska vägmiljöer, men 

eventuellt kan nyttig kunskap finnas från forskning i andra länder. Det står emellertid klart 

att partiklar är en nyckelparameter både för korrosion och nedsmutsning.  Olika mått på 

partiklar används för nedsmutsning (PM10, TSP (Total suspended particulate)) men för t.ex. 

den intressanta parametern BC (black carbon) finns inga ER-funktioner.  

Graden av nedsmutsning mäts som en färgförändring och innebär inte nödvändigtvis att det 

sker en nedbrytning av materialet. Färgförändringen beror främst på materialets ytfinish 

och inte i samma grad på vilket material som använts, vilket är viktigare för korrosionen. 

Internationella ER-funktioner kan användas för vissa utvalda områden i en 

effektkedjemodell, så som har gjorts i de fiktiva exemplen. I sådana fall måste även kritiska 

belastningar tas från internationell forskning, eftersom sådana inte har utvecklats för 

svenska förhållanden.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att prioritet bör ges åt att utveckla effektkedjor för 

korrosion och nedsmutsning i lokal skala, särskilt vägmiljöer och dess närhet. Relevanta ER-

funktioner för svenska förhållanden saknas idag, men eventuellt kan resultat från 

internationell forskning utnyttjas. Exponeringsfunktionerna uttrycks som halter av partiklar 

och andra bidragande parametrar och som jämförs med kritiska effektnivåer (korrosion) 

eller kritiska doser (nedsmutsning). Kostnader förknippade med korrosion och 

nedsmutsning baseras på underhållsintervaller uträknade från kritiska nivåer.   
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Halter av olika typer av partiklar kan beräknas med SIMAIR-modellen i en lämplig skala. 

För att kvantifiera påverkan i form av korrosion och nedsmutsning inom definierade 

haltzoner krävs inventeringar eller indirekta skattningar av exponerade ytor av material och 

byggnader per markyta. Hur klorid från saltning ska hanteras behöver diskuteras vidare, 

eftersom klorid inte är en luftförorening i vanlig bemärkelse och inte ingår i SIMAIR. 

Sammanfattningsvis så är de påverkbara stora korrosions- och nedsmutsningseffekterna på 

bebyggd miljö i Sverige idag ett resultat av trafik. Effekterna kan både vara på bebyggd miljö 

(byggnader, kulturminnen) i närheten av trafikerade områden samt på infrastruktur som en 

del av den trafikerade miljön (tunnlar, broar, räcken, stolpar, etc.). 

För korrosion är de viktigaste parametrarna att ta hänsyn till klorid i aerosol/partikelform 

som en följd av vägsaltning samt övriga partiklar i vägmiljön (smuts). Det finns idag stora 

kunskapsluckor och det är idag inte möjligt att göra en ansats till en effektkedja, ens med 

grova förenklingar (se avsnitt 6.4 om kunskapsluckor och förslag till fortsatt arbete). 

För nedsmutsning är, föga förvånande, smuts (mängden deponerade partiklar) den 

viktigaste parametern. Även här finns stora kunskapsluckor men baserat på internationella 

data så är det möjligt att göra en ansats för att beräkna effekter på bebyggd miljö i närheten 

av trafikerade områden. Detta är applicerat på de fiktiva exemplen nedan. Effekter av 

nedsmutsning på infrastruktur som en del av den trafikerade miljön är inte med i denna 

uppskattning.  

6.2 Applicering på fiktiva exempel  

Som nämnts ovan så appliceras de fiktiva exemplen på nedsmutsning av bebyggd miljö i 

närheten av trafikerade områden. Den modell som använts är inspirerad från Kucera et al. 

(1993). Hans modell avsåg korrosion men kan också tillämpas på nedsmutsning. Den totala 

kostnaden (K, kr/år) kan beräknas som en funktion av skadekostnad (k, kr/m2 fasadyta), 

den totala arean fasadyta (A, m2) samt underhållsintervallet (t, år) 

t
kAK

1
   (6.1) 

För att beräkna effekter av luftföroreningar så är inte den totala skadekostnaden av intresse 

utan i stället skadekostnadsändringen (K) till följd av ett utsläpp. Utsläppet verkar på 

samma fasader men resulterar i ett annat underhållsintervall  













0
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tt
kAK  (6.2) 

Värt att notera är att kostnadsändringen kan beräknas både för ökning och minskning av 

utsläpp. När utsläppen ökar är t<t0 och K>0, när utsläppen minskar är t>t0 och K<0. 

I detta avsnitt beskrivs beräkning av underhållsintervall, vilket sker genom ER-funktioner 

kopplat till kriterium för underhåll, och beräkning av total mängd fasadyta, vilket sker 

genom att koppla mängden yta till befolkning. Skadekostnader i form av 

underhållskostnader beskrivs i avsnitt 7.4.1 och beräknade kostnadsändringar i avsnitt 8.4. 
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6.2.1 ER-funktioner och kriterium för underhåll 

ER-funktioner som finns att tillgå för nedsmutsning är av två typer, den exponentiella 

modellen och kvadratrotsmodellen: 

Ctk
eRR


 exp

0
 (6.3) 

CtkRR sqr 0  (6.4) 

I dessa funktioner är R reflektansen efter en tids exponering för partiklar med viss 

koncentration (C) och R0 reflektansen för en oexponerad (ren) yta. Båda dessa funktioner 

har det gemensamt att R är en funktion av Ct (partikeldosen). Det betyder att om vi kan 

formulera ett kriterium för underhåll som ett specifikt värde på R så resulterar det för båda 

dessa funktioner i en så kallad kritisk dos (Ct)crt. När den kritiska dosen nås är det dags för 

en underhållsåtgärd, och på detta sätt går det att relatera underhållsintervall till 

partikelkoncentrationer: 

crtCt

C

t )(

1
   (6.5) 

I samband med revisionen av Luftvårdskonventionens Göteborgsprotokoll från 1999 togs ett 

nytt dokument fram: ECE/EB.AIR/124 ”Guidance document on health and environmental 

improvements using new knowledge, methods and data”. I detta dokument föreslås ett 

kritiskt värde på R = 65 %, vilket motsvarar en “nedsmutsning” av 35 % (R0-R) och det är 

detta värde vi tillämpat på de fiktiva exemplen. ER-funktioner för nedsmutsning finns att 

tillgå för olika slags mått på partikelkoncentrationer och tabell 6.1 visar en sammanställning 

av kritiska doser för dessa funktioner med tillämpning av kriteriet R = 65 %. 

Tabell 6.1 visar att den kritiska dosen varierar mycket, främst beroende på partikelmått, 

men också till viss del beroende på material. Som nämnts tidigare så beror nedsmutsningen 

inte i samma grad på vilket material som använts som för korrosion. Därför, och på grund av 

att det inte finns ER-samband för alla material, har vi valt att tillämpa de fiktiva exemplen 

på endast ett så kallat "identikit" (dvs. typ av byggnad). Detta betyder att vi kan välja 

medelvärden för kritiska doser (och senare medelvärden för underhållskostnader). 

Alternativet hade varit att dela upp byggnaderna i dess beståndsdelar (material), beräkna 

effektkedjor för varje material separat, och sedan summera underhållskostnader för alla 

material. Detta hade varit mer korrekt men var inte möjligt i detta begränsade projekt. I 

stället har de olika medelvärdena kompletterats med beräkningar i en känslighetsanalys 

som täcker in rimliga värden på variationer i materialtyp och underhållskostnader. Detta 

sammantaget ger en hyfsad bild av genomsnittliga kostnader samt förväntade variationer. 

Det partikelmått som används i de fiktiva exemplen är PM10. Medelvärdet för de tre kritiska 

doserna i tabell 6.1 för PM10 är ca 300 µg m-3 x år. Osäkerheten för detta värde är stor och 

går inte direkt att uppskatta baserat på siffrorna i tabell 6.1. För att ändå få en uppfattning 

om hur variationer i denna parameter slår på resultatet har vi för det fiktiva exemplet 

använt följande värden på den kritiska dosen: 

  yrmgtC crtPM  3

10 150300)(   
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Tabell 6.1 Typ av ER-funktion (ekvation 6.3 respektive 6.4), partikelmått, material och kritisk dos (µg 

m-3 x år) baserat på olika ER-funktioner och kriteriet för kritisk dos (Ct)crt då R = 65 %. 

ER-funktion Partikelmått Material (Ct)crt Referens 

Exp TSP Vitmålat trä 47 FB01 

Exp TSP Teoretisk 51 FB01 

Sqr TSP Målat trä 69 FB01 

Sqr TSP Målat trä 156 FB01 

Sqr TSP Akryl 253 FB01 

Sqr TSP Akryl 479 FB01 

Sqr TSP Takplatta 479 FB01 

Sqr TSP Sten 479 FB01 

Sqr TSP Akryl 625 FB01 

Sqr TSP Målat trä 725 FB01 

Sqr TSP Oljebaserat 1012 FB01 

Sqr TSP Färgat 1012 FB01 

Sqr TSP Målad tegelsten 1479 FB01 

Exp PEC Teoretisk 3 FB01 

Exp PEC Teoretisk 5 FB01 

Exp PEC Vitmålat trä 7 FB01 

Sqr PEC Målad sten 38 FB01 

Sqr PEC Målat trä 60 FB01 

Exp PM10 Målad plast 266 W09 

Exp PM10 Målat stål 298 W09 

Exp PM10 Målat polykarbonatmembran 340 W09 

TSP: Total suspended particulate; PEC: Particulate elemental carbon; FB01: Friedrich och Bickel 

(2001); W09: Watt et al. (2009a). 

 

6.2.2 Mängd fasadyta 

Det finns flera olika metoder för att uppskatta mängden fasadyta, eller den så kallade ”stock 

at risk” (Watt et al., 2009b). Den mest lämpliga databasen för uppskattning av bebyggd area 

är Lantmäteriets översiktskarta och här har version 5.8 (2016-03-18) använts. Där finns 

bland annat information om tätortsarea och befolkningsmängd enligt SCB för alla tätorter i 

Sverige. Figur 6.1 visar att det finns ett tydligt samband mellan dessa två, vilket betyder att 

båda dessa parametrar kan användas för att uppskatta fasadytor.  
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Figur 6.1 Befolkningsmängd och tätortsarea för bebyggda områden i Sverige (Lantmäteriets 

tätortskarta 2016-03-18). 

 

Tätortsarean kan inte direkt relateras till fasadarean utan antaganden om byggnaders höjd 

och genomsnittlig storlek på byggnader; tätortsarean är ju arean för byggnadernas tak. I de 

fiktiva exemplen har i stället befolkningsmängden använts eftersom det finns tidigare 

studier som har tagit fram uppgifter för fasadarean (A) relaterat till befolkningsmängd (B) 

(Kucera et al., 1993): 

Prag a = A/B = 83 m2/inv. 

Stockholm a = 132 m2/inv. 

Sarpsborg a = 165 m2/inv. 

 

Dessa tre värden har använts i de fiktiva exemplen för att uppskatta fasadytan för olika 

alternativ. Stockholmsvärdet har använts som basvärde för det fiktiva exemplet med utsläpp 

från Stockholm och Sarpsborgsvärdet för exemplet med utsläpp från Västra Götaland. Det 

skulle kunna ifrågasättas i vilken mån som dessa värden fortfarande är aktuella. Sedan 1993 

har befolkningen i Stockholm ökat och samtidigt också den bebyggda arean – men har de 

ökat i samma omfattning? En indikation kan fås om man jämför de tre värdena som visar 

det troliga sambandet att mängden yta per invånare minskar med ökad befolkningstäthet. 

Sedan 1993 har befolkningen i Stockholm ökat från ca 0,65 till ca 0,85 miljoner invånare, att 

jämföras med Prag som har hållit sig relativt konstant på 1,2 miljoner invånare. Därför är 

det möjligt att värdet för Stockholm idag är något lägre än 132 m2/inv. men troligtvis inte 

mycket lägre och i vilket fall i samma storleksordning (ungefär 100 m2/inv.). 

 

Sammanfattningsvis, med de nya uppgifterna i avsnitt 6.2.1 och 6.2.2 kan ekvation 6.2 

skrivas om enligt följande 
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Alla dessa parametrar och medföljande antaganden har beskrivits utom k (skadekostnad), 

som beskrivs i avsnitt 7.4.1. 

6.3 Slutsatser och förslag till fortsatt arbete 

Diskussionen ovan har visat på hur effektkedjemodellen ser ut för korrosion och 

nedsmutsning samt pekat ut två olika effektmiljöer, bebyggd miljö i närheten av vägmiljö 

och infrastruktur i vägmiljö. En tillämpning på nedsmutsning av bebyggd miljö har också 

beskrivits för de fiktiva exemplen. I det följande diskuteras kunskapsluckor och förslag till 

fortsatt arbete för varje steg i effektkedjan separat: 

 Skadekostnader (diskuteras i avsnitt 7.4.3) 

 ER-funktioner 

 Kriterier för underhåll 

 Materialmängder 

 

Ett annat sätt att sammanfatta den tidigare diskussionen och som också kan tjäna som 

utgångspunkt för kunskapsluckor och förslag till fortsatt arbete är att beskriva alla tänkbara 

typer av effekter och sedan succesivt avgränsa dessa effekter på ett trattliknande sätt som i 

tabell 6.2. För att ta några exempel utgående från tabellen så har nedsmutsning av 

byggnader tagits med i det fiktiva exemplet men inte korrosion av infrastruktur, inte för att 

effekterna bedöms som mindre betydande utan för att viktig information saknas för att 

etablera en komplett effektkedja. Effekter på kulturminnen inomhus (museimiljöer) har 

sorterats bort, inte för att de totala effekterna på dessa föremål i sig har mindre ekonomiska 

konsekvenser. Effekterna i tabellen bör hela tiden läsas som "effekter delvis orsakade av 

luftföroreningar från den svenska transportsektorn". För museimiljöer så har 

utomhusluftens kvalitet en viss betydelse men av större vikt är inomhusluften och 

mikromiljön och emissioner från närliggande material. Till sist så är korrosion och 

nedsmutsning områden där det är relativt lätt att med laboratorieförsök ta fram säker 

evidens på effekter och därför är det ingen skillnad mellan kolumn 1 och 2. 
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Tabell 6.2. Tratt-tabell för kulturmiljöeffekter: Från en bruttolista på kulturmiljöeffekter till de effekter 

som belyses i den här studien. Effekter på fordon och andra transportmedel är inte inkluderade, bara 

byggnader, infrastruktur och stationära föremål. 

Effekter som 

det finns 

indikationer 

på att de helt 

eller delvis 

orsakas av 

luftförorenin

gar från den 

svenska 

transportsekt

orn 

Effekter för 

vilka det finns 

säker evidens 

beträffande 

koppling till 

luftförorenin

gar från den 

svenska 

transportsekt

orn 

Effekter som 

troligen har 

betydande 

ekonomiska 

konsekvenser 

Effekter som 

troligen har 

betydande 

ekonomiska 

konsekvenser 

och för vilka 

det finns 

rimligt säkra 

effektkedjor 

för hela 

sambandet 

utsläpp-

exponering-

respons 

Effekter som 

vi avgränsar 

oss till att 

belysa (i 

fiktivt 

exempel) 

Korrosion 

-Byggnader 

-Infrastruktur 

-Kultur 

-Kultur – 
inomhus 

Nedsmutsning 

-Byggnader 

-Infrastruktur 

-Kultur 

-Kultur – 
inomhus 

Korrosion 

-Byggnader 

-Infrastruktur 

-Kultur 

-Kultur – 
inomhus 

Nedsmutsning 

-Byggnader 

-Infrastruktur 

-Kultur 

-Kultur – 
inomhus 

Korrosion 

-Byggnader 

-Infrastruktur 

-Kultur 

 

 
Nedsmutsning 

-Byggnader 

 

-Kultur 

(Korrosion#) 

-Byggnader 

 

-Kultur 

 
 

Nedsmutsning 

-Byggnader 

 

-Kultur 

 

#Materialberoende 

 

 

 

 

 
 

Nedsmutsning 

-Byggnader 

 

 

 

6.3.1 ER-funktioner 

Vad gäller nedsmutsning i de fiktiva exemplen är de baserade på internationella studier och 

ett urval av material. Ur mekanismsynpunkt så kan man inte förvänta sig att Sverige skiljer 

sig från andra länder för dessa material men däremot är det viktigt att ta fram nya 

funktioner för material som har stor användning i Sverige jämfört med övriga Europa, t.ex. 

målat trä. En annan viktig aspekt är vilket partikelmått som är det rätta. I exemplen har 

PM10 använts men ett kanske mer relevant mått för nedsmutsning är BC (black carbon). Ett 

byte till detta mått är dock inte lätt eftersom både relevanta mätmetoder (nödvändiga för 

fältexponeringar för att ta fram ER-funktioner) och modeller (nödvändiga för att beräkna 

C-värden från utsläpp) är under utveckling och troligtvis inte mogna för direkt 

användning. 
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För korrosion finns överhuvudtaget inga funktioner att tillgå för de miljöer och parametrar 

som har pekats ut. Tidigare forskning har varit koncentrerad på effekter av försurande 

luftföroreningar, främst SO2, samt effekter av klorider i kustnära områden. För att ta fram 

ER-samband för vägmiljöer behövs framtagning av nya mätmetoder för att mäta effekt av 

vägsaltning i kombination med vägsmuts samt fältexponeringar i vägmiljö för olika material 

kombinerat med luftföroreningsmätningar för dessa parametrar. Vid val av mätmetoder för 

vägsaltning i kombination med vägsmuts är det viktigt att inte bara ta hänsyn till vad som ur 

korrosionssynpunkt är relevant men också att beakta vad som är möjligt för SMHI att 

inkludera i sina spridningsmodeller, både på lokal och på regional skala. En modell bör 

åtminstone inkludera spridning av vägsalt (relaterat till väder och policy) samt 

trafikintensitet. Att ta fram ER-samband för korrosion i vägmiljö kräver därmed sannolikt 

samverkan mellan flera olika aktörer som besitter olika kunskapskomponenter, exempelvis 

Swerea KIMAB, SMHI och Trafikverket. 

 

Till slut bör det påpekas att framtagande av ER-funktioner även är starkt beroende av 

kriterier för underhåll. 

6.3.2 Kriterier för underhåll 

Kriteriet för underhåll till följd av nedsmutsning som används i de fiktiva exemplen (35 % 

förlust av reflektans) är en stor förenkling. Till att börja med kan ifrågasättas om det 

verkligen är reflektansen som är det rätta måttet eller om andra aspekter av 

nedsmutsningen är viktigare för det estetiska utseendet och när man bestämmer sig för att 

underhålla. Om det t.ex. är uppträdandet av fula mönster som är trigger så behövs en helt 

annan typ av ER-funktion. Svenska förhållanden behöver kartläggas innan stort arbete läggs 

ner på att ta fram ER-funktioner som sedan kanske inte är relevanta. 

 

Ändå är nedsmutsning relativt enkelt att hantera jämfört med korrosion eftersom kriterier 

för underhåll till följd av korrosion inte bara beror på vilket material som används utan 

också på tillämpning och komponent. Här kan kanske Trafikverkets BATMAN-databas (se 

7.4.3) vara till hjälp för infrastruktur som en del av den trafikerade miljön men för den 

bebyggda miljön i närheten av trafik behövs kompletterande data. 

 

Sammanfattningsvis behövs omfattande arbete för att ta fram kriterier för underhåll 

relaterade till nedsmutsning och korrosion. Det är viktigt att detta arbete sker före 

framtagande av nya ER-funktioner. 

 

6.3.3 Materialmängder 

Uppskattning av materialmängder behövs dels i ett inledande skede för att identifiera de 

viktigaste materialen, dvs. de som står för störst kostnad relaterat till de beskrivna 

effekterna. Detta behövs för att göra ett bra urval av material för vilket kriterier för 

underhåll behöver undersökas och ER-samband tas fram. I ett senare skede, i samband med 

slutliga kostnadsberäkningar behövs mer detaljerade undersökningar av de utvalda 

materialen/komponenterna för att kvantifiera materialmängderna. Även i detta 

sammanhang kan Trafikverkets BATMAN-databas eventuellt bidra med information för 

infrastruktur som en del av den trafikerade miljön, men för den bebyggda miljön i närheten 

av trafik kan metoden beskriven i de fiktiva exemplen användas eller modifieras med mer 

detaljerade data och inventeringar. 
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7. Skadekostnader 

7.1 Inledning 

Kapitel 2 gav en allmän förklaring till vad som menas med skadekostnader och hur dessa 

skiljer sig från åtgärdskostnader. Detta avsnitt följer upp kapitel 2 genom att introducera 

metoder för att mäta skadekostnader. Därefter följer i avsnitt 7.2, 7.3 och 7.4 en genomgång 

av skadekostnader beträffande hälso-, naturmiljö respektive kulturmiljöeffekter till följd av 

luftföroreningar. 

I bredaste bemärkelse handlar luftföroreningarnas skadekostnader om hur välbefinnandet i 

samhället påverkas negativt till följd av luftföroreningarnas effekter. Som framgick av den 

marginella skadekostnadskurvan i figur 2.1 antas vanligen att denna negativa påverkan på 

välbefinnande ökar på marginalen när utsläppen blir större och större. Samma kurva ger 

information om hur välbefinnandet i samhället påverkas positivt till följd av minskade 

utsläpp, eftersom denna positiva påverkan på välbefinnandet är samma sak som lägre 

skadekostnader. Så som den marginella skadekostnadskurvan är ritad i figur 2.1 antas att 

den positiva påverkan på välbefinnandet minskar på marginalen när utsläppen blir mindre 

och mindre. Detta betyder att när utsläppet är riktigt litet (nära noll) blir den extra nyttan av 

en ytterligare enhet minskat utsläpp också mycket liten (nära noll). 

Hur kan man mäta sådan påverkan på välbefinnande? Det finns ett antal ekonomiska mått 

som är definierade utifrån välfärdsteori, se t.ex. Freeman et al. (2014). För individer talar 

man om förändringar i konsumentöverskottet, som kan ses som skillnaden mellan vad en 

individ utifrån sina preferenser och sin inkomstrestriktion maximalt är villig att betala för 

en vara (eller tjänst) (dvs. individens betalningsvilja, willingness to pay (WTP)) och vad 

individen faktiskt måste betala för varan. För företag studeras förändringar i 

producentöverskottet, vilket ungefär är samma sak som vinstförändringar.  

För marknadsvaror, dvs. varor och tjänster som är föremål för handel på marknader, kan 

förändringar i konsumentöverskott respektive producentöverskott i allmänhet beräknas 

med hjälp av marknadsdata. Men det finns också mycket som påverkar individers 

välbefinnande och företags vinster utan att vara varor och tjänster som köps och säljs på en 

marknad. Det kan exempelvis vara fallet för nyttigheter som naturen tillhandahåller (t.ex. 

olika ekosystemtjänster), och även många aspekter som är kopplade till hälsa (t.ex. att 

undvika obehag till följd av sjukdomssymptom och att minska risker för olycksfall, 

sjukdomar och död). För att ekonomiskt värdera sådana nyttigheter och icke-

marknadsaspekter använder sig miljöekonomer och hälsoekonomer av särskilda 

värderingsmetoder, se t.ex. Freeman et al. (2014). Dessa miljö- och hälsovärderingsmetoder 

syftar vanligen till att ge information om individers betalningsvilja. I vissa fall kan det 

istället vara mer relevant att istället undersöka individers kompensationskrav (willingness 

to accept compensation, WTA). Värderingsmetoderna delas vanligen in i två huvudgrupper: 

(1) marknadsdatametoder (revealed preference methods) och (2) scenariometoder (stated 

preference methods). 

Inom var och en av de två huvudgrupperna finns ett flertal olika värderingsmetoder. Bland 

marknadsdatametoderna finns t.ex. resekostnadsmetoden, fastighetsvärdemetoden och 

skyddsutgiftsmetoden. Gemensamt för alla dessa metoder är att de utgår ifrån data från 

människors faktiska agerande på marknader och utnyttjar faktumet att individers 

preferenser för bättre miljö och bättre hälsa kan avslöjas av detta agerande. Exempelvis 
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utgår fastighetsvärdemetoden från tanken att miljö- och hälsofaktorer kan spela roll för 

priset på fastigheter, och att ett implicit pris för dessa faktorer därför kan skattas med hjälp 

av data om fastigheter och transaktioner på fastighetsmarknaden. Scenariometoderna (t.ex. 

contingent valuation och choice experiments) är däremot inriktade på att skapa en 

hypotetisk marknadssituation genom att i enkät- eller intervjuform beskriva ett scenario i 

form av en förändring av tillgången på den aspekt som ska värderas och sedan ställa frågor 

till de tillfrågade individerna om deras betalningsvilja (eller kompensationskrav) för att få 

scenariot förverkligat. 

I princip kan tillämpningar av scenariometoder utformas så att de ger information om hur 

välbefinnandet i samhället påverkas totalt sett av miljö- och hälsoförändringar, dvs. 

komplett information om den marginella skadekostnadskurvan i figur 2.1. I praktiken måste 

dock vanligen andra skadekostnadsposter läggas till, exempelvis vinstförändringar för 

företag och olika typer av förändrad förbrukning av knappa resurser. Ett exempel för att 

konkretisera detta: Ökad förekomst av fintrådiga alger längs stränder till följd av 

övergödningen av Östersjön få flera olika typer av ekonomiska effekter, t.ex. (a) minskat 

välbefinnande för de som badar pga. att algernas slemmighet försämrar badupplevelsen, (b) 

minskad rekrytering av fiskarter som är beroende av algfria bottnar, vilket i sin tur kan 

påverka fångsterna för fritids- och yrkesfiskare, och (c) resursåtgång för företag eller 

kommuner i form av kostnader för rensning av badstränder från ilandflutna alger.  

Ett annat exempel för att konkretisera detta från ett hälsoperspektiv: försämrad vägstandard 

vid ett hårt trafikerad led kan exempelvis leda till effekter som (a) ökade hälsorisker för de 

som nyttjar trafikleden i form av fler skador och dödsfall, (b) minskad produktion i 

samhället p.g.a. fler olyckor leder till ökade sjukskrivningar, (c) ökad resursåtgång för 

räddningstjänst och sjukvård för att hantera fler olyckor. 

Även om det i princip skulle vara möjligt att utforma en scenariostudie så att den ger 

information om alla dessa skadekostnadsposter i respektive exempel som gavs ovan, är det 

troligt att den i praktiken endast täcker in en delmängd av posterna. Vilken delmängd den 

täcker in kan dock vara oklart, vilket betyder att det i vissa fall kan vara svårt att bedöma om 

en summering av olika skadekostnadsposter leder till en underskattning eller en 

överskattning av den totala skadekostnaden. 

7.2 Skadekostnader till följd av hälsoeffekter 

För en kostnadsbedömning och ekonomisk värdering av hälsoeffekterna från 

luftföroreningar krävs: (1) Identifiering, (2) Mätning, och (3) Värdering.  

Steg 1 (Identifiering) innebär att alla relevanta konsekvenser av luftföroreningarnas 

hälsoeffekter ska identifieras. Så som det diskuterades i kapitel 4 finns det en lång rad av 

hälsoeffekter av luftföroreningar med alltifrån stark till svag evidens om kausal kedja och 

exponeringssamband. Exempel på identifierade effekter är mortalitet (”förtida död”) samt 

incident sjukdom av stroke, hjärtinfarkt och COPD (”KOL”). 

Steg 2 (Mätning) innebär att det krävs evidens kring storleken på effektkedjan från 

luftförorening (från en viss källa) till hälsoeffekten. Exempelvis är ett antagande i tidigare 

studier att för varje ökning av utsläpp av PM2.5 med 10 ug/m3 ökar mortaliteten i 

populationen med en ålder på 30 år och äldre med en kvot 1,062. Denna typ av 

effektsamband krävs då för alla inkluderade hälsoeffekter för att addera en totaleffekt av en 
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luftföroreningskälla. Det innebär att för de hälsoeffekter som identifieras i Steg 1 krävs data 

om effektkedjan för att de ska kunna inkluderas i beräkningarna. Det är vanligt att det för 

vissa identifierade effekter saknas tillräcklig evidens kring effektkedjan, vilket då innebär att 

en sådan hälsoeffekt får exkluderas i beräkningarna. Det är i sådana studier viktigt att 

betona dessa kvalitativa effekter i en diskussion och sammanvägd bedömning och tydligt 

uppge om bristen på data innebär att man överskattar eller underskattar en viss 

skadekostnad.  

Steg 3 (Värdering) innebär att en enhet av respektive hälsoeffekt ges ett monetärt värde för 

att summera upp till en total ekonomisk värdering för varje identifierad hälsokonsekvens. 

Enheter och tänkbara värderingar för hälsokonsekvenserna beskrivs nedan i avsnitt 7.2.2.  

Det ekonomiska värdet av hälsoeffekterna såsom beräknas från skadekostnadsansatsen kan 

sammanfattas som bestående av: 

• Direkta behandlingskostnader för hälsokonsekvenserna (både de som leder 

till mortalitet såväl som morbiditet) (DK) 

• Produktionsbortfall orsakat av hälsokonsekvenserna (ibland även definierat 

som indirekta kostnader) vilket är den ekonomiska värdering av de 

produktionsförluster som uppstår på grund av förtida död eller sjuklighet 

(PK) 

• Det ekonomiska värdet av minskad mortalitet och morbiditet per se, vilket 

ofta uttrycks som betalningsviljan för att minska risken för mortalitet och 

morbiditet (värdet av bättre hälsa som inte är relaterat till eventuella 

inkomsteffekter eller liknande) (H) 

Summan av dessa poster utgör för varje hälsokonsekvens det totala ekonomiska värdet (TV) 

enligt följande: TV=DK+PK+H. Beräkningen förutsätter att dubbelräkning har undvikits 

genom att betalningsviljan (H) har skattats på ett sätt så att posterna DK och PK inte ingår i 

betalningsviljan, jfr avsnitt 7.1. 

För beräkning av de direkta kostnaderna (DK) utgörs dessa av värdet av den 

resursförbrukning som krävs för behandling av sjukdom, vilket kan inkludera 

sjukvårdskostnader såväl som kostnader för mer långtidsbehandling (t.ex. om en stroke 

innebär efterföljande placering vid ett särskilt boende). Utöver kostnader för formell vård 

kan kostnader för informell vård vara en betydande kostnadspost, och det bör så långt som 

möjligt också inkluderas i kostnadsberäkningen. Samhällsperspektivet innebär som sagt att 

alla resurser som tas i anspråk (bland individer, offentlig sektor, näringsliv) ska inkluderas. 

Produktionsbortfallet utgörs av den förlorade arbetstiden (sjukfrånvaro, förtida 

pensionering, förtida död etc.) på den reguljära arbetsmarknaden. Beräkningstekniskt 

innebär denna värdering att multiplicera antalet av en tidsenhet (timmar, dagar) förlorad 

produktion av sjukdomen med det ekonomiska värdet per den valda tidsenheten. 

Värderingen av tidsenheten kan baseras på humankapitalmetoden eller 

friktionskostnadsmetoden. Humankapitalmetoden utgår från klassisk ekonomisk teori där 

värdet av en timmes produktionsbortfall härleds från bruttolön + sociala avgifter, vilket är 

det pris (per tidsenhet) som en arbetsgivare är beredd att betala för ett visst arbete. Det 

finns kritik mot denna värdering och då framförallt att det överskattar värdet av 
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produktionsbortfall. Vid frånvaro kan nämligen en individ ersättas av någon annan efter en 

viss sökperiod (”friktionskostnaden”), vilket dock kräver att den som ersätter en person inte 

tidigare hade ett arbete (annars är det ju bara produktion i någon tidigare sysselsättning 

som förloras och då är humankapitalmetoden fortfarande korrekt). En annan orsak till 

överskattning är att för många moderna yrken kan den faktiska produktionen kompenseras i 

efterhand via flexibelt arbete. Man skulle därför också kunna värdera produktionsbortfall 

med den så kallade friktionskostnadsmetoden (värdet av produktionsbortfallet fram tills att 

en individ kan ersättas med en tidigare arbetslös individ). Det är dock i praktiken ofta så att 

det saknas kunskap/data för att kunna tillämpa friktionskostnadsmetoden och för väl 

fungerande arbetsmarknader är humankapitalmetoden att rekommendera vid längre 

frånvaro. 

Slutligen, det ekonomiska värdet av förbättrad hälsa (undvikande av död och sjukdom) 

baseras på betalningsviljeansatsen. Denna värdering kan göras genom att en hälsoeffekt, 

t.ex. dödlighet, värderas direkt genom någon av de metoder som beskrevs i avsnitt 7.1. Ett 

alternativ är att använda ett standardiserat hälsovärderingsmått som t.ex. kvalitetsjusterade 

levnadsår (QALY) eller funktionsnedsatta levnadsår (Disability Adjusted Life Years, DALY) 

och sedan använda ett värde per detta mått. Konceptuellt finns likheter mellan QALY och 

DALY, men metoderna skiljer sig i grundläggande antagande om förväntad livslängd och 

hur livskvalitet estimeras (se t.ex. Drummond et al., 2015, för sammanfattning). DALY har 

använts i Världsbankens och WHO:s arbete med att kvantifiera global sjukdomsbörda, men 

också i ekonomiska utvärderingar, främst i låg- och medelinkomstländer.  

För att exemplifiera alternativen för värdering av förbättrad hälsa kan vi tänka oss ett 

utsläpp på 1 000 kg av ett hypotetiskt ämne ”ABC”. Låt oss säga att det har identifieras att 

en hälsoeffekt av ”ABC” är incident COPD. Baserat på effektkedjor så uppskattas att 

utsläppet av 1 000 kg ”ABC” leder till 50 fler fall av COPD. Den ekonomiska värderingen kan 

nu baseras på beräkningar av betalningsviljan (”Mätning 1 och Värdering 1” i figur 7.1) för 

att minska risken för COPD. Här tänker vi oss att en sådan studie genomförts, t.ex. med 

scenariometoden, och betalningsviljan för varje minskat fall av COPD skattats till 1 250 000 

kr. Detta leder till en total värdering av hälsoeffekten på 50 fall multiplicerat med 1 250 000 

kr per fall, vilket ger 62 500 000 kr. 

Ett alternativt tillvägagångssätt (”Mätning 2 och Värdering 2” i figur 7.1), exempelvis för att 

det anses för komplicerat eller tidskrävande att genomföra en betalningsviljestudie, är att 

översätta hälsoeffekten till något av de standardmått på hälsa som används i 

hälsoekonomisk litteratur, t.ex. QALY. QALY är produkten av levnadsår och hälsorelaterad 

livskvalitet under varje levnadsår. Livskvalitet mäts med ett index som generellt går från 0 

(”likvärdig med död”) till 1 (”bästa möjliga hälsa”) (Ryen och Svensson, 2015). En tolkning 

av en (1) QALY är således ett levnadsår med fullgod hälsa. En individ som har 5 återstående 

levnadsår med en skattad hälsorelaterad livskvalitet på 0,6 har således 5 × 0,6 = 3 

återstående QALY. 
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Figur 7.1. Värdering med hjälp av betalningsvilja respektive QALY: Ett exempel.  

 

För att översätta effekten av incident COPD till QALY krävs data om förväntad återstående 

livslängd (genomsnitt) för de individer som får COPD (här antas 10 återstående levnadsår). 

Det krävs också data på den nedsättning i hälsorelaterad livskvalitet som COPD innebär (här 

antas 0,25). Dessa data behöver ofta inte inhämtas från primärdata utan kan i många fall fås 

från register eller befintlig litteratur. Exempelvis kan antalet levnadsår med COPD baseras 

på förväntad återstående livslängd hos patienter som blir diagnosticerade med COPD (vilket 

kan utläsas från register). Kring nedsättning i hälsorelaterad livskvalitet av en sjukdom finns 

idag en stor kunskapsmassa i publicerad litteratur. Slutligen, när vi sedan översatt effekten i 

QALY multipliceras detta med empiriska värden för betalningsviljan för en QALY (här antas 

500 000 kr). 

I exemplet här har vi tacksamt nog fått likvärdigt resultat (62,5 miljoner kronor). För att 

beräkna värdet per kg utsläpp av ”ABC” divideras det ekonomiska värdet med utsläppet på 

1 000 kg, vilket ger 62 500 kr per kg ”ABC”. Till detta adderas sedan också 

behandlingskostnader och produktionskostnader som kan uppstå för att få den totala 

ekonomiska skadan av utsläppet. 

Från ett välfärdsteoretiskt perspektiv och för att följa skadekostnadsansatsen bör 

utgångspunkten vara att följa ”Mätning 1 och Värdering 1” i Figur 7.1; skattningar av direkt 

betalningsvilja för den förändring som avses. 

Att gå en omväg via hälsomått som t.ex. QALY eller DALY innebär en avvikelse från 

skadekostnadsvärdering. Flera av de starka antaganden som krävs för att QALY och DALY 

(och ett antal andra liknande, men mer sparsamt använda, mått) ska representera individers 

preferenser kring t.ex. riskneutralitet, linjäritet m.m, har i ett stort antal studier visat sig ej 

vara förenligt med hur vi människor agerar eller anser att vi bör agera. Det är således väl 

belagt i teoretisk såväl som empirisk litteratur att levnadsårsmått som QALY och DALY inte 

kan betraktas som substitut för individers uppfattning av ”nytta”, se t.ex. Hammitt (2013). 

Det bör därför i första hand betraktas som ett ”reservalternativ” som kan fungera som en 

möjlig approximation till en skadekostnadsvärdering. 

 

1 000 kg 

utsläpp av 

”ABC” 

Identifikation 

incident COPD 

Mätning 1 

50 fler fall av 

COPD 

Värdering 1 

1 250 000 kr per fall 

COPD → 62,5 Mkr 

(50×1 250 000kr) 

Mätning 2 

50 fler fall med 

nedsatt QALY-

vikt 0,25 under 

10 levnadsår = 

125 QALY 

Värdering 2 

500 000 kr per QALY 

→ 62,5 Mkr (125 

QALY × 500 000 kr) 
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7.2.1 Kunskapsläget 

De hälsoeffekter av luftföroreningar som vi valt att inkludera i den empiriska genomgången 

är mortalitet (förtida död), incident hjärtinfarkt, incident stroke och incident COPD. Som 

beskrevs ovan så är det totala ekonomiska värdet (TV) summan av direkta 

behandlingskostnader (DK), produktionskostnader (PK) och värdering av hälsoeffekterna 

(H). Baserat på systematiska sökningar av publicerade studier med svenska data är vår 

slutsats att för ingen av hälsoeffekterna så finns kompletta och uppdaterade värden. Vad 

gäller mortalitet så finns det ett antal studier som beräknat värdet av de rena 

hälsoeffekterna, men färre studier som undersökt behandlings- och produktionskostnader. 

För incident hjärtinfarkt och stroke är det istället så att det finns ett fåtal studier kring 

behandlings- och produktionskostnader, men inga identifierade studier kring värdet av 

hälsoförändringen per se.  

7.2.1.1 Mortalitet  

Den förmodat största posten av de totala ekonomiska kostnaderna av hälsoeffekterna av 

luftföroreningar antas ofta vara förtida död (mortalitet). I kostnads-nyttoanalyser (CBA) 

baseras vanligtvis värdet av förtida död på värdet av ett statistiskt liv (VSL), vilket kan ses 

som samhällets betalningsvilja för att förhindra ett (statistiskt/oidentifierat) dödsfall. Ett 

alternativt tillvägagångssätt som vi ytligt presenterade är att översätta effekten i t.ex. QALY, 

vilket kan göras genom att varje statistiskt dödsfall multipliceras med antalet återstående 

levnadsår för det genomsnittliga dödsfallet och skattningar på hälsorelaterad livskvalitet i 

dessa åldersgrupper. 

Det finns en omfattande ekonomisk litteratur kring huruvida värdet av förtida död bör 

baseras på ”liv” eller ”levnadsår”, där det senare innebär en viktning baserat på ålder. I 

avsaknad av tydliga direktiv från lagstiftaren så har olika principer utvecklats inom olika 

sektorsområden i Sverige. Vid utvärderingar av åtgärder inom infrastrukturen 

(Trafikverket) är praxis sedan länge att värdera effekter av förtida död i ”liv”, medan det i 

hälso- och sjukvården är praxis att värdera hälsoeffekter i levnadsår eller kvalitetsjusterade 

levnadsår (QALY) (Svensson och Hultkrantz, 2015). 

Det finns inte några svenska studier som skattar den totala skadekostnaden av förtida död, 

däremot ett antal studier (sedan år 2000) som skattat hälsovärdet (H) för att minska 

mortalitetsrisken. Genom att skala upp sådana skattningar till enheten ”liv” kan värdet av 

ett minskat förtida dödsfall beräknas. Tabell 7.1 visar en översikt över beräknade värden av 

ett ”statistiskt” liv samt omräknat till levnadsår och QALY.  
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Tabell 7.1. Översikt över beräknade värden av ett ”statistiskt” liv samt omräknat till levnadsår och 

QALY, 2015 års prisnivå. 

Studie 

(referens) 

Monetärt värde 

per statistiskt 

liv 

Monetärt värde 

per statistiskt 

levnadsår 

Monetärt värde per 

QALY 

Andersson (2005) 9 – 14 Mkr 230 000 kr 480 000 kr 

Hultkrantz et al. 

(2006) 

23 – 60 Mkr 570 000 kr 1 200 000 kr 

Svensson (2009a) 22 – 38 Mkr 990 000 kr 2 000 000 kr 

Svensson (2009b) 22 – 53 Mkr 1 350 000 kr 2 800 000 kr 

Krüger & Svensson 

(2009) 

24 – 44 Mkr 1 150 000 kr 2 400 000 kr 

Andersson & 

Lindberg (2009) 

23 – 101 Mkr 2 500 000 kr 5 300 000 kr 

Carlsson et al. 

(2010) 

13 – 21 Mkr 542 000 kr 1 100 000 kr 

Andersson (2013) 26 Mkr 810 000 kr 1 700 000 kr 

 

 

Värden per levnadsår har beräknats genom att (något förenklat) dividera värdet per liv med 

förväntat återstående livslängd (dock har en justering för att mortalitetsrisken inte är linjär 

gjorts). Värden per QALY har sedan, baserat på levnadsårsdata, beräknats genom att justera 

för hälsorelaterad livskvalitet under återstående livslängd. 

Som ses är det en stor spridning av värdet per statistiskt liv, vilket är vad vi även ser i den 

internationella litteraturen. Det finns en stor osäkerhet i skattningsmetoderna, både med 

scenariometoden och med marknadsdatametoden (t.ex. baserat på prispremien för säkrare 

produkter) och då studierna generellt skattar betalningsviljan för väldigt små förändringar i 

mortalitetsrisk så blir skillnaderna uppräknat ”per statistiskt liv” känsliga för små skillnader 

i skattad betalningsvilja. 
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7.2.1.2 Hjärtinfarkt  

Det finns inte några svenska studier som skattar den totala skadekostnaden av hjärtinfarkt, 

inte heller finns några fullständiga estimat av livstidskostnader för sjukdomen. Här 

redovisar vi de studier (som vi känner till) som skattar genomsnittlig årlig behandlings- 

och/eller produktionskostnader för året/åren närmast efter en hjärtinfarkt, se även tabell 

7.2. 

Tabell 7.2. Skadekostnader till följd av hjärtinfarkt. 

Studie 

(referens) 

Monetärt värde per 

hjärtinfarkt (per år) 

Prisnivå 

(år) 

Typ av kostnader som 

inkluderas 

Mourad et al. 

(2013) 

138 000 kr  2015 Behandlingskostnader och 

produktionskostnader 

Wilhelmsen et 

al. (2010) 

40 000 - 59 000 kr  2015 Behandlingskostnader 

 

Mourad et al. (2013) skattar de samhälleliga kostnaderna för bl.a. hjärtinfarkt (ICD-10-kod 

I21). I studien inkluderas patienter med bröstsmärtor varav ca 50 fått diagnosen hjärtinfarkt 

någon gång under andra halvåret 2008 (prevalensbaserat). Data över direkta kostnader för 

primärvård och specialiserad sjukhusvård samt indirekta kostnader för produktionsförluster 

pga. sjukskrivningar och funktionsnedsättning, samlas in för de två följande åren efter 

diagnos. Den genomsnittliga årliga kostnaden för de två åren närmast efter hjärtinfarkt 

estimeras till 16 000 euro (2013 års prisnivå, €1=8,6 kr, motsvarande 138 000 kr i 2015 års 

prisnivå, justerat med KPI för hälsa- och sjukvård). 

Wilhelmsen et al. (2010) följer patienter som fick hjärtinfarkt någon gång mellan juli 2005 

och juni 2006, i syfte att estimera sjukvårdskostnaderna för hjärtinfarkt. Samtliga patienter 

som överlevde minst 28 dagar efter hjärtinfarkten (ca 4 000 patienter) följdes fram till 

oktober 2006, dvs. en uppföljning på upp till 16 månader, under vilken kostnader hämtades 

för sjukhusvård (inklusive läkemedel), primärvård samt läkemedel förskrivet från 28 dagar 

(och framåt) efter hjärtinfarkten. De genomsnittliga sjukvårdskostnaderna, för 4 till 16 

månader efter hjärtinfarkt, estimerades till 37 000 kr och 53 000 kr för förstagångsfall 

respektive återfall av hjärtinfarkt (2009 års prisnivå, motsvarande 40 000 kr respektive 

59 000 kr i 2015 års prisnivå).  

Ytterligare studier finns inom mer specifika patientgrupper: Bland patienter med 

hyperlipemier eller med tidigare fall av hjärt-kärlsjukdom har behandlingskostnader 

beräknats till 8 800-9 800 euro under första året efter hjärtinfarkt (2012 års prisnivå, €1 = 

8,71 kr, motsvarande 79 000-88 000 kr i 2015 års prisnivå) (Hallberg et al., 2015) och 

produktionskostnader har beräknats till i genomsnitt 3 500 euro per år i upp till sex år efter 

hjärtinfarkt (2014 års prisnivå, €1 = 9,27 kr, motsvarande 32 000 kr i 2015 års prisnivå) 

(Banefelt et al., 2015). Bland patienter med högt blodtryck och ytterligare riskfaktorer, som 

råkat ut för hjärt-kärlsjukdom skattades produktionsförlusten för det första året efter 

sjukdomsfall, till i genomsnitt 32 000 kr för samtliga, och till 90 000 kr för patienter i 
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arbetskraften (2003 års prisnivå, motsvarande 38 000 kr respektive 109 000 kr i 2015 års 

prisnivå) (Lindgren et al., 2007). 

7.2.1.3 Stroke 

Det finns inga svenska studier som skattar den totala skadekostnaden av stroke, däremot 

finns några studier som estimerar livstids behandlings- och/eller produktionskostnader, se 

tabell 7.3 för en överblick. 

Tabell 7.3. Skadekostnader till följd av stroke. 

Studie 

(referens) 

Monetärt värde 

per stroke 

Prisnivå 

(år) 

Typ av kostnader som 

inkluderas 

Ghatnekar et al. 

(2004) 

863 000 kr 2015 Behandlingskostnader och 

produktionskostnader 

Persson et al. 

(2012) 

857 000 kr 2015 Behandlingskostnader inkl. 

informell vård och 

produktionskostnader  

Ghatnekar et al. 

(2014) 

807 000 kr 2015 Behandlingskostnader och 

produktionskostnader 

Lindgren et al. 

(2008) 

136 000 kr (första 

året) 

2015 Produktionskostnader 

 

Ghatnekar et al. (2004) utgår från förstagångsfall av stroke i Sverige under första halvåret 

1997 (ca 4 400 fall), där stroke definieras enligt ICD-10-koder I61, I63 och I64. Med fyra års 

uppföljning inhämtades direkta kostnader i form av sjukvårds- och omsorgskostnader samt 

indirekta kostnader i form av produktionsförluster pga. förtidspension och förtidig död. 

Med hjälp av extrapolering skattas de genomsnittliga livstidskostnaderna per patient till 

639 000 kr, varav direkta kostnader 514 000 kr och indirekta kostnader 125 000 kr (2000 

års prisnivå, motsvarande 863 000 kr, 694 000 kr respektive 169 000 kr i 2015 års prisnivå, 

justerat med KPI för hälso- och sjukvård). 

Också Persson et al. (2012) definierar stroke enligt ICD-10-koder I61, I63, I64 och förutom 

ovan nämnda kostnader, inkluderas även alternativkostnaden för informell vård från 

familjemedlemmar. Förstagångsfall av stroke under 2008 (ca 3 100 fall) följdes upp under 

ett år, och med anpassning av dödlighet, förändring i sjuk- och omvårdnadsbehov m.m. för 

de närmast följande åren, skattades livstidskostnader per patient till 768 000 kr (2008 års 

prisnivå, motsvarande 857 000 kr i 2015 års prisnivå). 

Ghatnekar et al. (2014) utgår från samtliga förstagångsfall i Sverige under första halvåret 

2009 (ca 9 100 fall) och använder en nära identisk metod som Ghatnekar et al. (2004), men 

med bl.a. andra datakällor för återbesök, rehabilitering och omvårdnad. Livstidskostnader 

per patient skattades till 68 800 euro (2009 års prisnivå, €1 = 10,6 kr, motsvarande 

807 000 kr i 2015 års prisnivå). 
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En studie som berör produktionskostnader av stroke finner, från en undersökning med ca 

400 patienter, att produktionsförlusten för patienter under 65 år är i genomsnitt 120 000 kr 

per patient (2006 års prisnivå, motsvarande 136 000 kr i 2015 års prisnivå) under det första 

året efter sjukdomsincidensen (haemorrhagic eller ischemic stroke) (Lindgren et al., 2008). 

Bland patienter med hyperlipemier eller med tidigare fall av hjärt-kärlsjukdom har 

behandlingskostnader för ischemic stroke beräknats till 9 800-10 200 euro per patient 

under första året efter stroke (2012 års prisnivå, €1 = 8,71 kr, motsvarande 88 000-91 000 

kr i 2015 års prisnivå) (Hallberg et al., 2015) och produktionskostnaderna har beräknats till i 

genomsnitt 6 800 euro per år i upp till sex år efter stroke (2014 års prisnivå, €1 = 9,27 kr, 

motsvarande 63 000 kr i 2015 års prisnivå) (Banefelt et al., 2015). 

7.2.1.3 KOL  

Även för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) finns få svenska studier.   

Jansson et al. (2002) samt Jansson et al. (2013) använder liknande metoder och beräknar 

de genomsnittliga årliga kostnaderna för behandling samt produktionsbortfall orsakat av 

sjukfrånvaro för patienter med KOL. Kostnaderna skiljer sig mellan olika patientgrupper, 

som delas in i fyra olika stadier efter sjukdomens svårighet. I Jansson et al. (2002) redovisas 

ett prevalens-vägt medelvärde men i Jansson et al. (2013) presenteras kostnaderna endast 

för respektive grupp (sjukdomssvårighet), se tabell 7.4 för överblick. Jansson et al. (2013) 

jämför resultaten från de två studierna och sammanfattar att kostnaderna för mild och 

måttlig KOL är högre i den senare studien men kostnaderna för allvarlig och mycket allvarlig 

KOL är lägre.  

I det fiktiva exemplet används 19 000 kr som skadekostnad för KOL, då det värdet är ett 

genomsnitt för samtliga fall oavsett sjukdomens svårighetsgrad. Nackdelarna med värdet är 

att det är från den äldre av de två studier vi har hittat och att den senare studien visar att 

kostnaderna har förändrats över tid, samt att värdet ger kostnaden per år för KOL (inte 

livstidskostnader).  

Tabell 7.4. Skadekostnader till följd av KOL. 

Studie 

(referens) 

Monetärt värde per KOL 

(per år) 

Prisnivå 

(år) 

Typ av kostnader som 

inkluderas 

Jansson et al. 

(2002) 

19 000 kr (prevalens-vägt 

medelvärde) 

2015 Behandlingskostnader och 

produktionskostnader 

Jansson et al. 

(2013) 

6 000 kr (mild) 

33 000 kr (måttlig) 

58 000 kr (allvarlig) 

178 000 kr (mkt allvarlig) 

2015 Behandlingskostnader och 

produktionskostnader  

 

7.2.2. Slutsatser och förslag till fortsatt arbete  

Som beskrivits så är det totala ekonomiska värdet (TV) summan av behandlingskostnader, 

produktionskostnader och hälsovärdering: TV=DK+PK+H. Baserat på den genomgång av 
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litteratur med svenska data för de tre hälsoeffekter av luftföroreningar som vi här 

fokuserade på följer en sammanfattning i tabell 7.5. 

Tabell 7.5. Tratt-tabell för skadekostnader till följd av hälsoeffekter: Från avgränsningen av effekter i 

tabell 4.2 till de skadekostnader som går att värdera i nuvarande kunskapsläge. 

Effekter som vi 

avgränsar oss till att 

belysa 

Olika skadekostnader 

till följd av effekten 

Skadekostnader som går 

att värdera i nuvarande 

kunskapsläge  

Mortalitet Behandlingskostnader (DK) 

Produktionskostnader (PK) 

Hälsovärdering (H) 

 

 

Hälsovärdering (H) 

Hjärtinfarkt Behandlingskostnader (DK) 

Produktionskostnader (PK) 

Hälsovärdering (H) 

Behandlingskostnader (DK) 

Produktionskostnader (PK) 

 

Stroke Behandlingskostnader (DK) 

Produktionskostnader (PK) 

Hälsovärdering (H) 

Behandlingskostnader (DK) 

Produktionskostnader (PK) 

 

KOL Behandlingskostnader (DK) 

Produktionskostnader (PK) 

Hälsovärdering (H) 

Behandlingskostnader (DK) 

Produktionskostnader (PK) 

 

 

Det finns som synes ett antal kunskapsluckor som behöver täckas för att kunna genomföra 

en mer komplett värdering av hälsoeffekterna av luftföroreningar. Sammanfattningsvis 

saknas behandlings- och produktionskostnader för värdering av mortalitet samt värdering 

av hälsa per se för hjärtinfarkt, stroke respektive KOL. 

De skadekostnader som värderats är att betrakta som en underskattning av de totala 

skadekostnaderna av hälsoeffekter, dels med avseende på vilka hälsoutfall som beaktas och 

dels med avseende på att värderingen av de hälsoutfall som beaktas inte är komplett. Vilka 

hälsoeffekter som beaktas beror på vilka ER-samband som är fastställda, och det kan finnas 

ytterligare hälsoutfall där effektkedjan ännu inte är fastställd och som vi därför inte kan 

inkludera i värderingen (se kapitel 4). Vad gäller värderingen av de hälsoutfall som beaktats, 

har vi vid genomgång av litteraturen sammanställt samtida studier med svenska data, för att 

ge en fullständig bild av kunskapsläget ur svenskt perspektiv. Ansatsen skiljer sig från 

Nerhagen et al. (2015) där hälsoeffekter av luftföroreningar värderats bl.a. med hänvisning 

till EU-handbook (Ricardo-AEA, 2014), som i sin tur refererar till HEIMTSA/INTARESE-

studien (Hunt et al., 2011) som bl.a. genomfört europeiska betalningsviljestudier av ett antal 

hälsoutfall.  

Då mortalitet är den mest betydande effekten är det av vikt att från register ta fram 

uppdaterade studier på behandlings- och produktionskostnader, för att fylla den 

kunskapsluckan. För hjärtinfarkt, stroke respektive KOL kan värdet av hälsa skattas med 

betalningsviljestudier eller med befintliga studier av förändringar i livskvalitet. För stroke 

har befintliga studier extrapolerat och skattat livstidskostnader för sjukdomen, men för 

hjärtinfarkt och KOL gäller beräkningarna den årliga genomsnittliga kostnaden. Framför 

allt för KOL, som kronisk sjukdom, skulle det vara relevant att liksom för stroke skatta 

livstidskostnader av sjukdomen. Det saknas också värdering av andra bekräftade hälsoutfall 

(såsom lungcancer och symptom av astma respektive bronkit), där det behövs en 



65 
 

genomgång av litteraturen för att fastställa kunskapsläget och antagligen saknas även där 

värdering av vissa delar av de totala skadekostnaderna. 

7.3 Skadekostnader till följd av naturmiljöeffekter 

7.3.1 Försurning 

Det finns få aktuella studier som värderar luftföroreningars försurningseffekter. Nedan 

beskrivs hur tre olika skattningar av skadekostnader per kg svaveldioxid har uppkommit, se 

även den sammanfattande tabellen 7.6.  

HEATCO (Bickel et al., 2006) värderar skador på grund av svaveldioxid från trafiken på 

grödor, mark, material och hälsa enligt den effektkedjemodell som utvecklats i projektet 

ExternE under 1990-talet. Värdet på markskador baseras på en uppskattad kostnad för den 

mängd kalk som skulle krävas för att balansera den mängd av försurande luftföroreningar 

som faller ned på jordbruksmark i Europa. Skadekostnaden för grödor bygger på europeiska 

genomsnittliga skördeförluster för produktionsbortfall för en rad olika grödor. Kostnaden 

för skador från sulfater, surt nedfall och skördebortfall uppgår till 1 euro per kg svaveldioxid 

som släpps ut från vägtrafiken i Sverige (Bickel et al., 2006, s. 97). Värdet inkluderar också 

hälsoeffekter såsom förkortad medellivslängd, sjukhusvistelser och begränsade 

aktivitetsdagar samt materialskador. Kostnaden för försurningseffekter på mark och vatten 

är oklar eftersom de olika effekterna inte har separerats i studien. För att härleda nationella 

kalkylvärden antas skadorna variera beroende på befolkningsstorlek och BNP per capita i de 

olika länderna.  

Ahlroth och Finnveden (2011) föreslår schablonvärdet 30 kr/kg SO2 för försurningseffekter. 

Skattningen bygger på en rapport från Konjunkturinstitutet (1998, s. 80) som redovisar 

resultaten från en scenariostudie av betalningsviljan för att minska försurningen i Sverige 

till en hållbar nivå. En enkätundersökning genomfördes 1996 där frågan ställdes hur mycket 

varje person är villig att betala via skattsedeln för att råda bot på försurningen av alla sjöar 

och skogar i Sverige om alla andra betalade en lika stor andel av sin inkomst. Åtgärderna 

skulle ske genom exempelvis europeiska överenskommelser om utsläppsbegränsningar och 

kalkning. I genomsnitt var svensken mellan 18 och 64 villig att årligen betala 890 kr för att 

eliminera försurning av sjöar och 420 kr för att eliminera försurning av skog. Den totala 

betalningsviljan var 8,7 miljarder kr årligen. Ahlroth (2009a, s. 25-29) beräknar 

skadekostnaden för försurning per förorening genom att dividera betalningsviljan med det 

totala nedfallet av försurande ämnen i Sverige. Det årliga nedfallet av NOX, NH3 och SO2 

uppskattas till 132, 134 respektive 154 ton. En viktning görs för de olika föroreningarnas 

försurande effekt, där en tredjedel av skadorna tilldelas kväve och två tredjedelar tilldelades 

svavel. Hänsyn tas också till att ungefär 80 % av kväve- och svavelnedfallet hamnar på land 

och resterande i havet. Skadekostnaden framtagen i studien baseras på nu 20 år gammal 

scenariostudie. Sedan dess har stora metodframsteg tagits beträffande scenariometoder. En 

uppdatering av Ecovalue08 har gjorts av Noring et al. (2014), men eftersom inga nya 

värderingsstudier kring försurningseffekter har utförts sedan 1996 har skadekostnaden per 

kg SO2 inte uppdaterats i den nya Ecovalue-versionen. Vidare har utsläppen av svaveldioxid 

sjunkit kraftigt sedan studien genomfördes, särskilt från vägtrafiken. På grund av detta 

bedömde workshopen att det inte finns någon anledning att ta fram någon effektkedja för 

för SO2 (se avsnitt 5.2.1).  
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För att ändå få fram en grov skattning på skadekostnaderna till följd av den svenska 

transportsektorns SO2-utsläpp redogjorde avsnitt 5.2.1 för de årliga SO2-utsläppen från 

transporter (340 ton) och den andel av årliga kalkningskostnader som transporterna kan 

sägas ge upphov till (0,64 Mkr). Detta ger en genomsnittlig skadekostnad på 1,90 kr/kg SO2. 

Det låga beloppet i förhållande till de övriga värdena per kg SO2 i tabell 7.6 kan återspegla 

faktumen att den svenska transportsektorns bidrag till försurningseffekter är litet, och att 

vissa av de övriga värdena är baserade på gamla värderingsstudier. 

Ett annat sätt att uppskatta kostnaden för försurningseffekter är att undersöka hur 

samhället och beslutsfattare värderar skadan genom miljöskatter och avgifter. Finnveden et 

al. (2006) har härlett ett värde för svaveldioxid baserat på skatten på svavel i fossila 

bränslen, inklusive torv. Svavelskatten uppgick till 30 kronor per kilo svavel i bränslet år 

2002. Om man antar att den totala svavelhalten avges som svaveldioxid uppskattas 

kostnaden per kg svaveldioxid till 18 kr. Denna metod följer dock inte 

skadekostnadsansatsen. 

Tabell 7.6. Värderingar av försurningseffekter på mark och vatten i södra Sverige på grund av SO2 

(svaveldioxid), NOX (kväveoxider) och sekundära föreningar. 

Studie (referens) Monetärt 

värde per kg 

Prisnivå 

(år) 

Effekt Dataår 

HEATCO,  

Bickel et al. (2006) 

1 €/kg SO2 från 

vägtrafiken 

€2002  Skador från sulfater 

(sekundära 

partiklar), surt 

nedfall och direkt på 

grödor 

1998 års 

utsläpp, 

2005 års 

priser 

Ecovalue8, Ahlroth 

och Finnveden 

(2011) 

30 kr/kg SO2 

 

Oklart Försurning av sjöar 

och skogar 

1996 

Ecovalue 2014, 

Noring et al. (2014) 

30 kr/kg SO2 

 

Oklart Försurning av sjöar 

och skogar 

1996 

Ecotax02, 

Finnveden et al. 

(2006) 

30 kr/kg S 

18 kr/kg SO2 

2002? Försurning 2002 

Denna rapport, 

avsnitt 5.2.1 

1,90 kr/kg SO2 

från den svenska 

transportsektorn 

2015 Försurning av 

svenska ytvatten 

2015 
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7.3.2 Övergödning  

Allmänhetens nytta av förbättrad vattenkvalitet i Östersjön är förhållandevis noggrant 

undersökt genom scenariostudier och resekostnadsstudier. Baserat på resultaten från 

sådana studier och information om mängden näringsämnen som behöver minskas för att 

uppnå bättre vattenkvalitet beräknas nedan skadekostnaden för övergödning per kilo kväve, 

se även den sammanfattande tabellen 7.7. 

Ahtiainen et al. (2014) utförde under 2011 en scenariostudie i de nio länderna kring 

Östersjön. Frågeformuläret innehöll en beskrivning av Östersjön och dess tillstånd, frågor 

om hur fritid spenderas vid havet och ett värderingsscenario med frågor om respondentens 

betalningsvilja. Den totala betalningsviljan bland svenskar över 18 år för att minska 

föroreningarna av Östersjön till en nivå där övergödningen minskar och Baltic Sea Action 

Plan (BSAP) uppfylls uppgår till 572,7 miljoner euro årligen (Ahtiainen et al., 2014). Detta 

motsvarar 5 173 miljoner kronor per år, givet en eurokurs på 9,0335. 

Helsingforskommissionen (HELCOM, 2015, s. 98) uppskattade att tillförseln av kväve till 

Östersjön måste reduceras med 70 988 ton årligen i jämförelse med referensperioden 2008-

2010 för att uppnå god ekologisk status enligt BSAP år 2021. Genom att dividera 

betalningsviljan per år med reduktionsbetinget per år kan skadekostnaden för kväve 

uppskattas till 5 173 000 000/70 988 000 = ca 73 kr/kg. Skattningen utgår ifrån antagandet 

att varje minskat kilo kväve är värt lika mycket för allmänheten, men i själva verket är det 

mer troligt att marginalnyttan är avtagande. Se vidare i kapitel 8. 

Det finns en risk att scenariostudier övervärderar nyttan av en miljöförbättring eftersom 

marknaden är hypotetisk och respondenterna kanske skulle agera på ett annat sätt om 

marknadssituationen blev verklighet, men å andra sidan är det vanligt att scenariostudier 

inte fångar in alla typer av nyttor/skadekostnader, jfr avsnitt 7.1. Scenariostudiernas 

hypotetiska karaktär undviks dock i marknadsdatastudier såsom resekostnadsstudier. 

Czajkowski et al. (2015) har undersökt allmänhetens resvanor och kostnader för rekreation 

vid Östersjön i nio olika länder och jämfört dessa med ett scenario där vattenkvaliteten har 

förbättrats synligt. Det årliga konsumentöverskottet i Sverige antas öka till 336 miljoner 

euro vid en miljöförbättring av Östersjön. Det finns i studien inget uttalat mål eller särskilt 

reduktionsbeting för att uppnå den värderade miljöförbättringen, men om vi antar att BSAP 

behöver uppfyllas krävs en årlig reducering av kväve med 70 988 ton. Detta innebär att 

värdet av varje kg minskat kväve i Östersjön är för svenskarna värt 43 kr per kg (2011 euro). 

Till skillnad från scenariostudier fångar resekostnadsstudien endast in preferenserna hos de 

personer som har direkt nytta av Östersjön genom besök till kusten, så ett lägre värde per kg 

(43 kr) jämfört med resultatet av scenariostudien av Ahtiainen et al. (2014) (73 kr) är ett 

förväntat resultat.  

De värden som beräknades ovan kan jämföras med andra schablonvärden som har tagits 

fram (se tabell 7.7). Nedan beskrivs hur tre olika studier som skattar skadekostnaden för 

övergödning har genomförts. 

Kinell et al. (2009, s. 43-50) har tagit fram ett schablonvärde baserat på två 

resekostnadsstudier och tre scenariostudier som värderar vattenkvaliteten från en 

minskning av tillförseln av kväve till havet. I rapporten antas den förändring som värderats i 

studierna vara en halvering av näringsämnena. Den årliga nyttan har aggregerats för hela 
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befolkningen och därefter dividerats med det årliga reduktionsbetinget för att uppnå 

halveringen av näringsämnena. För att kunna jämföra studierna har värdet per kilo kväve 

korrigerats för pris- och inkomstförändringar. Därefter har ett medelvärde räknats ut för de 

olika skattningarna och sedan försiktigtvis dividerats med tre för att ta hänsyn till eventuell 

snedvridning av betalningsviljan på grund av att individerna agerar på en hypotetisk 

marknad. En viktig orsak till denna försiktiga ansats var att schablonvärdet delvis baserade 

sig på relativt gamla scenariostudier som utformades vid en tidpunkt då det inte fanns 

någon välutvecklad kunskap om vilken utformning som minimerar storleken på denna 

eventuella snedvridning. Det slutgiltiga schablonvärdet som rekommenderas, givet denna 

försiktiga ansats, var 31 kr/kg N. 

Ahlroth (2009b, s. 47) föreslår värdet 90 kr/kg N till Ecovalue08 (Ahlroth och Finnveden, 

2011). Skattningen gäller övergödningseffekter i sötvatten och marina ekosystem och 

baseras på både scenariostudier och resekostnadsstudier (Ahlroth, 2009a). Enligt Noring et 

al. (2014) har inga nya värderingsstudier genomförts efter Ecovalue08 och därför föreslås 

ingen ändring av det värde som presenterats i studien. Här står det dock att skattningen 

enbart gäller marina vatten. 

I Ecotax02 har Finnveden et al. (2006) utifrån skatt på kväve i gödsel räknat ut att 

samhället värderar ett kilo läckt kväve från jordbruket till 12 kr. I en jämförelse med de 

skadekostnadsstudier som baserats på scenariostudier eller resekostnadsstudier är 

kväveskatten avsevärt lägre än allmänhetens värdering av skadan.   

Vår slutsats är att ett kalkylvärde bör basera sig på skattningen 73 kr/kg N, eftersom denna 

skattning bygger på en ambitiös och relativt nyligen genomförd scenariostudie. Skattningen 

förefaller dessutom inte orimlig i jämförelse med tidigare skattningar. Hur skattningen 

skulle kunna användas som ett bidrag till ett kalkylvärde för NOX- respektive NH3-utsläpp 

utvecklas i kapitel 8. 
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Tabell 7.7. Värderingar av övergödningseffekter på grund av NOx (kväveoxider), NH3 (ammoniak) och 

sekundära föreningar. 

Studie (referens) Monetärt värde 

per kg 

Prisnivå 

(år) 

Effekt Dataår 

Egen beräkning, 

baserad på 

scenariostudie av 

Ahtiainen et al. (2014) 

73 kr/kg N €2011 Övergödning, 

Östersjön 

2011 

Egen beräkning, 

baserad på 

resekostnadsstudie av 

Czajkowski et al. (2015) 

43 kr/kg N €2011 Övergödning, 

Östersjön 

2010 

Kinell et al. (2009) 31 kr/kg N 2006  Övergödning, 

marina vatten 

1990-

1999 

Ecotax02, Finnveden et 

al. (2006) 

12 kr/kg N (baserat 

på skatter och 

avgifter) 

2002? Övergödning 2002 

Ahlroth (2009a) 90 kr/kg N 2005 Övergödning, 

sötvatten och 

marina vatten 

1996-

2005 

Ecovalue 2014, Noring 

et al. (2014) 

90 kr/kg N 2005 Övergödning, 

marina vatten  

1996-

2005 

Éclaire (2015), 

restaurering 

1.10 €/kg NOX 

0.65 €/kg NH3 

 

€2004 Övergödning, 

biologisk 

mångfald 

Oklart 
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Som framgick av avsnitt 5.2.2 är en annan sannolik effekt av deposition av kväve en 

förändring av den biologiska mångfalden både till lands och till havs. Möjligen kan värdet 73 

kr/kg N rörande marin övergödning sägas täcka in åtminstone vissa förändringar av den 

marina biologisk mångfalden, men effekter till lands ingår däremot inte. Projektet ÉCLAIRE 

(Effects of Climate Change on Air Pollution and Response Strategies for European 

Ecosystems) (2015a,b) har använt tre olika metoder för att värdera nyttan av att reducera 

luftföroreningars påverkan på biologisk mångfald i alla länder i Europa. Det konstateras att 

litteraturen är begränsad när det gäller undersökningar av betalningsviljan för att skydda 

ekosystemen, vilket innebär att underlaget för att skatta marginalnyttan är litet. Därför har, 

utöver betalningsvilja, även kostnader för utsläppsminskningar och kostnader för att 

återställa/restaurera ekosystem använts som underlag. Värden har tagits fram för 2030 för 

ett scenario med nuvarande lagstiftning (current legislation, CLE) och ett scenario där 

största genomförbara reduktion (maximum feasible reduction, MFR) av ozon och 

kvävenedfall sker. Nedan beskrivs hur de tre olika metoderna har använts i rapporten.  

Genom enkätundersökningar har Christie et al. (2006, 2011, 2012) undersökt 

betalningsviljan för att skydda ”okarismatiska” arter i lokala områden i Storbritannien där 

de svarande bor. Betalningsviljan skattades till mellan 10 och 30 euro per hushåll och år. 

ÉCLAIRE (2015b) har genomfört en värdeöverföring till Sverige där den totala 

betalningsviljan för att skydda ekosystemen uppskattas till 8 miljoner euro per år under 

nuvarande lagstiftning (CLE) och till 5 miljoner euro per år och i ett scenario där den största 

genomförbara reduktionen sker (MFR). Detta gäller vid en låg skattning av betalningsviljan 

(80 euro/ha). Vid en hög skattning av betalningsviljan (240 euro/ha) beräknas den totala 

betalningsviljan under nuvarande lagstiftning (CLE) och till 3141 miljoner euro per år, 

medan den i ett scenario där den största genomförbara reduktionen (MFR) sker beräknas 

till 2 227 miljoner euro per år. Nyttan av att reducera utsläppen från CLE till MFR skattas 

till mellan 3 och 914 miljoner euro per år.  

ÉCLAIRE (2015a,b) har även skattat åtgärdskostnader för att reducera utsläppen av NOX 

och NH3 till kritisk belastning för Natura 2000-områdena. Den största reduktion av 

föroreningarna som anses kunna genomföras (med de tekniska åtgärder som inkluderades i 

modellen) är dock inte tillräcklig för att nå kritisk belastning i något land. För Sverige 

beräknas värdet av att genomföra största möjliga reduktion av NOX i jämförelse med 

nuvarande lagstiftning till 91 miljoner euro per år och 59 miljoner euro per år för NH3.  

Ott et al. (2015) har utifrån information om andelen utrotade arter kopplade till 

luftföroreningar och prisuppgifter för att restaurera habitaten värderat marginalkostnaden 

för utsläpp av NOX och NH3. De externa kostnaderna i Sverige skattas till 1,10 €/kg NOX och 

0,65 €/kg NH3 (PPP justerat, € 2004). Dessa uppgifter används i ÉCLAIRE (2015b) för att 

uppskatta nyttan av att gå från CLE till MFR.  

Sammanfattningsvis finns vissa indikationer på det ekonomiska värdet av åtgärder för att 

skydda den biologiska mångfalden från luftföroreningar. Bland annat på grund av att ingen 

av ovanstående skattningar baserar sig på värderingsstudier bland den svenska allmänheten 

är det dock tveksamt om och hur dessa indikationer kan användas för att säga något om 

skadekostnaderna för luftföroreningar från den svenska transportsektorn.  
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7.3.3 Marknära ozon 

Karlsson et al. (2014) har värderat ozoneffekten på skogstillväxt och skördebortfall för 

Sveriges tre landsdelar. Uppskattningar har gjorts för stamtillväxten på gran, tall och lövträd 

samt för skördeutbytet för matpotatis, potatis för stärkelse, vall, vete och övriga sädesslag. 

Den nuvarande effekten på skogstillväxten och produktionen inom jordbruket jämförs med 

ett förindustriellt scenario i avsaknad av ozonbelastning samt med ett scenario där 

målvärdet för ozon och växtlighet inom miljömålet Frisk Luft inte överskrids. Den 

ekonomiska värderingen av ozoneffekten på skogstillväxt och skördeutbyte har genomförts 

med hjälp av prisuppgifter från skogsbruket och jordbruket. Resultatet är baserat på 

uppskattningar om hur produktionen förändras i olika scenarion. Reella ekonomiska 

konsekvenser för enskilda producenter är alltså inte undersökta. Den totala kostnaden för 

ozonets inverkan på skogstillväxt och skördar uppgår till 913 Mkr/år vid nuvarande 

ozonbelastning (som ett medelvärde för perioden 2006-2012), varav effekter på 

skogstillväxten värderas till 733 Mkr/år och skördeförluster till 180 Mkr/år (Karlsson et al., 

2014, s. 49). Denna studie skulle kunna ligga till grund för att ta fram ett monetärt värde per 

kg utsläpp. Vissa effekter av marknära ozon, såsom minskning av kolförråden och påverkan 

på naturlig vegetation, är dock inte inkluderade i studien eftersom sådan information inte 

finns tillgänglig. Ytterligare en effekt som inte kommit med i studien är förändringar av 

jordbruksprodukternas kvalitet. En försämring av kvaliteten av en viss gröda kan leda till 

efterfrågeförändringar, men i denna studie är det enbart de kvantitativa 

utbudsförändringarna som värderas. 

Nedan beskrivs andra studier som har skattat ozoneffekten på grödor, se även den 

sammanfattande tabellen 7.8.  

Ahlroth och Finnveden (2011) värderar effekterna av lättflyktiga organiska ämnen (VOC) 

som bidrar till att skapa marknära ozon till mellan 3 och 8 kr/kg. De effekter som ingår är 

lungsjukdomar och skador på grödor. Hälsoeffekter värderas genom scenariostudier och 

skördeförluster värderas genom marknadspriser.  

Holland et al. (2005, s. 11) skattar kostnaden för ozoneffekten på grödor per ton av utsläpp. 

NH3, NOX, SO2 och VOCs värderas till -4, 180, -32 respektive 61 euro (där negativa siffror 

innebär minskade skador).  

DG Environment har skapat databasen BeTa (Holland och Watkiss, 2000), vilken innehåller 

värden som kan användas för att kalkylera kostnader för transport i Sverige. Värdena är 

baserade på 1998 års utsläpp, värderat i 2000 års priser, och inkluderar kostnader för 

skador på grödor på grund av NOX (189 €/ton) och VOCs (158 €/ton). 
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Tabell 7.8. Värdering av skador på skog och grödor i södra Sverige till följd av marknära ozon. 

Studie 

(referens) 

Monetärt värde 

per kg 

Prisnivå 

(år) 

Effekt Dataår 

Karlsson et al. 

(2014) 

(Totalt 913 Mkr; 

värde per kg ej 

skattat.) 

Oklart 

2014? 

Ozoneffekt på 

skogstillväxt och 

skördar inom 

jordbruket 

2006-2012 

Ecovalue08, 

Ahlroth och 

Finnveden 

(2011) 

Min 3 kr/kg VOCs 

Max 8 kr/kg VOCs 

Oklart Ozoneffekt på 

hälsa och skörd 

Oklart 

Holland et al. 

(2005) 

-4 €/ton NH3 

180 €/ton NOX 

-32 €/ton SO2  

61 €/ton VOCs 

Oklart Ozoneffekt på 

grödor 

Oklart 

BeTa, Holland & 

Watkiss, (2000) 

89 €/ton NOX  

158 €/ton VOCs 

€2000 Ozoneffekt på 

grödor 

1998 

 

7.3.4 Slutsatser och förslag till fortsatt arbete´ 

För fallet marin övergödning räcker tillgänglig kunskap till för att relatera skadekostnader 

till utsläpp från den svenska transportsektorn, se vidare avsnitt 8.3. Som poängteras i 

avsnitt 8.3 är det dock troligt att vissa skadekostnader relaterade till marin övergödning inte 

ingår, särskilt konsekvenser för yrkesfiske och turistbranschen, men möjligen även 

konsekvenser för allmänheten av lokala kustnära övergödningseffekter. För att göra denna 

bedömning skulle det behövas en detaljerad analys av vilka konsekvenser som troligen 

vägdes in av respondenterna i scenariostudien av Ahtiainen et al. (2014) och vilka 

konsekvenser som troligen inte vägdes in. Givet resultatet av denna analys bör en 

kompletterande skattning av skadekostnader tas fram för de senare konsekvenserna. 

För fallet marknära ozon finns en nyligen framtagen skattning av de totala 

skadekostnaderna i form av minskad skogstillväxt och försämrade skördar inom jordbruket 

(Karlsson et al., 2014). För att kunna relatera dessa till mängden utsläpp av de föroreningar 

som orsakar denna ozoneffekt krävs dock att en effektkedja tas fram. Som framgick av 

avsnitt 5.2.3 kan det bedömas vara görbart att använda MATCH-modellen för att genom 

scenarier ta fram en sådan effektkedja. Detta var dock ett arbete som av resursskäl inte 

kunde rymmas inom denna studie, men som skulle kunna göras som ett separat projekt. I 

ett sådant separat projekt bör även ingå kompletteringar av de skadekostnader som inte 

skattades av Karlsson et al. (2014), t.ex. effekter på kolförråd och kvalitetsförändringar på 
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jordbruksprodukter, se vidare avsnitt 7.3.3. Som framgick av tabell 7.8 har några tidigare 

studier relaterat skadan av ozoneffekter till utsläpp av olika ämnen, men vi bedömer att det 

vore önskvärt att utgå från den nyligen genomförda och detaljerade skadekostnadsstudien 

av Karlsson et al. (2014). 

En potentiellt stor effekt av övergödning till lands och i sötvatten är påverkan på den 

biologiska mångfalden, se avsnitt 5.2.2. Transportsektorn ger ett bidrag till denna påverkan 

genom sina NOx-utsläpp. För att värdera denna med skadekostnadsansatsen krävs dock 

arbete med både att ta fram effektkedjor (jfr avsnitt 5.4) och värderingar utifrån en svensk 

kontext. Ekonomisk värdering av biologisk mångfald är komplicerat, eftersom det ofta är 

svårt att koppla ihop komponenter av den biologiska mångfalden med vilken nytta som 

människan har av denna mångfald. Nya värderingsstudier bör följa en 

ekosystemtjänstansats för att så långt som möjligt identifiera väsentliga nyttokomponenter. 

Tabell 7.9 ger en sammanfattning av vilka skadekostnader som är värderade i denna studie, 

givet observationerna ovan i detta avsnitt och den avgränsning av naturmiljöeffekter som 

framgår av tabell 5.3.  

Tabell 7.9. Tratt-tabell för skadekostnader till följd av naturmiljöeffekter: Från avgränsningen av 

effekter i tabell 5.3 till de skadekostnader som går att värdera i nuvarande kunskapsläge. 

Effekter som vi 
avgränsar oss till att 
belysa 

Olika skadekostnader till 
följd av effekten 

Skadekostnader som vi 
avgränsar oss till att 
värdera 

Övergödning hav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skogstillväxt 
 
 
 
 
Skador på grödor 
 
 
 
 
Ändrad biologisk 
mångfald 
 

Minskad tillgång på marina 
ekosystemtjänster för 
allmänheten, t.ex. 
försämrade 
rekreationsupplevelser, och 
för näringar som yrkesfiske 
och turism 
 
 
 
Förluster för skogsnäringen 
 
 
 
 
Förluster för 
jordbruksnäringen 
 
 
 
Minskad tillgång på de 
ekosystemtjänster som ges av 
den biologiska mångfalden 

En samlad värdering 
baserad på betalningsvilja 
ger kr/kg utsläpp av NOx 
och NH3, men oklart vilka 
delposter av skade-
kostnader som eventuellt 
inte täcks in av denna 
samlade värdering, se 
vidare avsnitt 8.4 
 
Kostnadsskattning till följd 
av ozoneffekter finns, men 
kan i nuläget inte relateras 
till kg utsläpp 
 
Kostnadsskattning till följd 
av ozoneffekter finns, men 
kan i nuläget inte relateras 
till kg utsläpp 
 
-- 
 
 
 
Dessutom värderades 
effekter av SO2 grovt som 
kalkningskostnader. 
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7.4 Skadekostnader till följd av kulturmiljöeffekter 

7.4.1 Nedsmutsning 

I de fiktiva exemplen beskrivna i avsnitt 6.2 tas endast nedsmutsningseffekter på bebyggd 

miljö (bostäder, kontor, kulturminnen etc.) i närheten av trafikerade områden med. Effekter 

av nedsmutsning på infrastruktur (tunnlar, broar, räcken, stolpar, vägskyltar etc.) som en 

del av den trafikerade miljön är inte med i denna uppskattning. 

Nedsmutsning som effekt på bebyggd miljö domineras troligen av kostnader för att åtgärda 

byggnadsfasader till sitt ursprungliga skick. Nedsmutsning är enligt Friedrich och Bickel 

(2001) en effekt av att partikulärt material deponeras på en yta och ger upphov till en 

förändring i ljusreflektans. Deponering av partiklar sker genom sedimentering, kollision 

eller diffusion och typen beror på storleken hos partiklarna. De större partiklarna (några få 

mikrometer) deponeras i huvudsak genom sedimentation och ofta då på horisontella ytor 

och mer nära källan, eftersom livstiden för dessa partiklar är kort. De mindre partiklarna 

deponeras i huvudsak genom diffusion och kan ske på såväl horisontella som vertikala ytor, 

t.ex. fasadytor. 

Nedsmutsning av fasader kräver på sikt åtgärder i form av rengöring, ommålning eller 

annan typ av renovering. Fasadens material avgör typen av rengörings-/renoveringsmetod. 

Vi har för denna studie varit i kontakt med tiotalet företag som erbjuder fasadförbättrande 

åtgärder (t.ex. Fastighetskonsulterna, Stark fasad, Åby fasad, Casab fasad och BBM fasad) 

samt inhämtat information från www.kostnadsguiden.se för att få en uppskattning av den 

genomsnittliga kostnaden per m2 för dessa åtgärder (material och arbete). Denna kostnad 

utgör sedan en del i beräkningen av totala kostnaden per år för utförda åtgärder mot 

nedsmutsning av fasader, se Kuceras modell i avsnitt 6.2.  

I samband med inhämtning av kostnadsuppgifter från företagen ovan efterfrågades även 

ungefärlig frekvens på nämnda åtgärder. En sammanställning över kostnader och frekvens 

finns i tabell 7.10. Det ska noteras att hos de flesta företag ingår avfallshantering i de 

renoveringskostnader företagen anger. Undantag finns dock. 

Skadekostnaden per år i form av kostnader för rengöring eller renovering ska ses som en 

direkt kostnad. För att få den totala skadekostnaden bör man sedan enligt Rabl (1999) till 

denna kostnad addera kostnaden för det minskade estetiska värdet för en byggnad när den 

blir smutsig (”amenity loss”), vilken då ska ses som en indirekt kostnad. I Rabl (1999) visas 

att en viktig komponent av denna indirekta kostnad, nämligen värdeminskningskostnaden 

för fastighetsägaren, som en enkel regel kan sättas lika med renoveringskostnaden. En 

ytterligare indirekt kostnad kan vara allmänhetens välbefinnandeförluster på grund av 

upplevelser av förfulning till följd av nedsmutsning. Detta innebär att den totala 

skadekostnaden på grund av nedsmutsning, dvs. den direkta plus indirekta kostnaden, är 

minst lika med 2 x renoveringskostnaden. 

  

http://www.kostnadsguiden.se/
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Tabell 7.10. Uppskattade kostnader och frekvens för fasadförbättrande åtgärder enligt uppgifter från 

ett urval entreprenörer och kostnadsguiden.se (2016). 

Typ av åtgärd Fasadmaterial Kostnad, kr/m2 Frekvens 

 

 

 

Rengöring* 

Tegel 50 1 ggr per 3-10 år 

Puts 45 1 ggr per 3-10 år 

Målarfärg, tål mek. 

rengöring 

50 1 ggr per 3-10 år 

Målarfärg, tål ej 

mek. rengöring 

75 1 ggr per 3-10 år 

Enstegstätning eller 

putsad cellplast 

100 1 ggr per 3-10 år 

Målning Trä, metalll 90-340 1 ggr per 3-10 år 

 

 

Renovering 

 

Puts, avfärgning 200-400 1 ggr per 5-30 år 

Bomputs,  500-700 1 ggr per 5-30 år 

Bomputs, inkl. total 

nedknackning 

1000-1400 1 ggr per 5-30 år 

Murning 2000-3000 1 ggr per 5-30 år 

Kulturbyggnader 

med stuckaturer etc. 

2000-10000 1 ggr per 7-30 år 

* Kostnader för rengöring per m2 av glasfasader och glasfönster är svårare att få ett värde på från 
entreprenörerna. Dessa beror väldigt mycket på storlek på fönster, andel glas/fönster av totala 
mängden fasadyta, hur höga husen är etc. Ett konstaterande som kan göras är dock att kostnader för 
glasrengöring i så gott som samtliga fall torde ligga lägre än kostnader för rengöring av puts/tegel 
ovan, dvs. lägre än 45-50 kr/m2. Frekvensen på glasrengöring för glasfader och fönsterglas uppskattas 
vara ca 1 gång per 1-10 år, där rengöring av fönsterglas normalt sker mer frekvent än för fasadglas. Den 
lägre kostnaden och den högre frekvensen antas jämna ut varandra så att glas kan tas med i den totala 
beräkningen av fasadarea för nedsmutsning. 

 

Rabl (1999) uppskattar de direkta kostnaderna i FF/m2 (franska francs/m2) för rengöring, 

målning och annan typ av renovering av fasader i Paris under slutet av 1990-talet. I tabell 

7.11 visas dessa kostnader omräknat via US dollar (1 USD=5,5 FF=8,40 kr) och omräknat i 

dagens penningvärde (22 % ökning i KPI, Konsumentprisindex, enligt SCB). 

 



76 

 

Tabell 7.11. Uppskattade kostnader för fasadförbättrande åtgärder baserade på uppgifter inhämtade 

från entreprenörer i Paris under slutet av 1990-talet, enligt Rabl (1999). Kostnaden är omräknad till 

svensk valuta och med en ökning i KPI med 22 % från 1999 till 2016 (SCB). 

Typ av åtgärd Typ Kostnad, kr/m2 

 

Rengöring 

Torrskrubbning eller 

högtryck med avfettning 

55-90 

Kemisk borttagning- 

borttagning med ånga 

165-175 

Målning Ej specificerad 280 

Renovering  Murning 305 

 

Man bör kunna utgå ifrån att den huvudsakliga åtgärden för nedsmutsning av fasader på 

grund av slitagepartiklar är någon form av rengöring. Ommålning på grund av 

nedsmutsning utförs troligtvis mer i de fall man har en kombination av färgsläpp och 

nedsmutsning. Renoveringsåtgärder som putsning och murning utförs företrädesvis där 

man har en kombination av nedsmutsning och lossat fasadmaterial. Renovering av 

kulturbyggnader på grund av nedsmutsning ligger inte alltid högre i kostnad än för kontors- 

och bostadsfasader. I de fall kostnaden är högre kan det bero på att fasadytan är känsligare, 

t.ex. består av stuckaturer och utsmyckningar och att därigenom mindre aggressiva metoder 

måste användas och större försiktighet vidtas. 

De kostnader som redovisas i tabellerna 7.10 och 7.11, dvs. de svenska respektive franska, 

ligger ungefär i samma härad när de franska är omräknade till dagens prisnivå och med 

hänsyn tagen till valutakurser.  

Resonemanget ovan att rengöring troligtvis är den vanligaste åtgärden vid nedsmutsning, 

men att även målning och annan typ av renovering förekommer med de kostnader som 

angivits i tabellerna, har lett till att vi i våra två fiktiva exempel har satt medelvärdet på 

skadekostnaden för nedsmutsning till 300 kr/m2 med intervallet 150-450 kr/m2. Dessa 

uppgifter har sedan använts för att bland annat beräkna totala direkta kostnader per år och 

den geografiska fördelningen av den ackumulerade kostnaden, se avsnitt 8.4, för de utsläpp 

som beskrivits i de två fiktiva exemplen, se avsnitt 6.2. 

7.4.2 Korrosion 

Skadekostnader för korrosion kan enligt samma resonemang som för nedsmutsning delas 

upp i direkta kostnader, vilka uppskattas som reparations- och renoveringskostnader och 

indirekta kostnader, vilka uppskattas som lika stora som de direkta kostnaderna. 

Skadekostnader för korrosion kan i princip tas fram enligt samma princip som i exemplet 

ovan för nedsmutsning, men arbetet är mer omfattande eftersom det finns en mycket större 

variation i typ av material, komponent och åtgärd. Watt et al. (2009c) har t.ex. angivit 

konserverings- och renoveringskostnader för olika typer av material i Europa som varierar 

mellan 4-130 euro/m2, vilket är i samma storleksordning som kostnaderna ovan för 

nedsmutsning. 
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Sammanfattningsvis är alltså skadekostnaderna, uttryckt i kr/m2 i samma storleksordning 

för korrosion som för nedsmutsning men ett omfattande arbete återstår för att kunna göra 

en mer detaljerad uppskattning anpassad för svenska förhållanden. 

7.4.3. Slutsatser och förslag till fortsatt arbete 

I avsnitt 6.3 beskrevs en trattlikande ansats för att successivt avgränsa de områden som togs 

med i de fiktiva exemplen, se tabell 6.2. Denna tabell kan ytterligare utvidgas med hänsyn 

till ekonomisk värdering (tabell 7.12) som ger en översikt av de olika skadekostnaderna och 

vilka av dessa som finns värderade i det fiktiva exemplet. 

Tabell 7.12. Tratt-tabell för skadekostnader till följd av kulturmiljöeffekter: Från avgränsningen av 

effekter i tabell 6.2 till de skadekostnader som går att värdera i nuvarande kunskapsläge. 

Effekter som vi 

avgränsar oss till att 

belysa (i fiktiva 

exempel) 

Olika skadekostnader 

till följd av effekten 

Skadekostnader som vi 

avgränsar oss till att 

värdera (i fiktiva 

exempel) 

Nedsmutsning 

-Byggnader 

 

Materialkostnader 
 
Personalkostnader 
 
Avfallskostnader 
 
Uppgraderingskostnad (om 
ny lösning krävs) 
 
Planeringskostnad 
 
Indirekt kostnad i form av 
minskat estetiskt värde 

Materialkostnader  
 
Personalkostnader 
 
Avfallskostnader (delvis) 
 
 

 

I avsnitt 6.3 gavs också en sammanfattning med identifierade kunskapsluckor och förslag till 

fortsatt arbete för ER-funktioner, kriterier för underhåll och materialmängder. Vad gäller 

skadekostnader så har i de fiktiva exemplen gjorts en genomgång av underhållskostnader 

för nedsmutsning av bebyggd miljö i närheten av trafik. Det som återstår är att göra 

motsvarande genomgång för korrosion samt att ta fram en modell för skadekostnader för 

infrastruktur i vägmiljö. Kucera-modellen beskriven i kapitel 6 är lämplig för bebyggd miljö, 

men är inte direkt tillämpbar för infrastruktur i vägmiljön. Här finns i stället Trafikverkets 

BATMAN-databas, som samlar information om korrosion på stål och betong i trafikmiljöer 

och orsakerna till korrosionen. I databasen finns även värdering av korrosionen i form av 

skattad kapitalförlust (telefonsamtal Adriano Maglica, Trafikverket). Ett naturligt nästa steg 

för att få ett grepp om skadekostnader i vägmiljön är att förstå denna databas och identifiera 

vad som fattas för att kunna använda den specifikt för uppskattning av skadekostnader till 

följd av luftföroreningar, vilket troligtvis inte är huvudsyftet med databasen. 
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8. Skadekostnader per kg utsläpp 

8.1 Inledning 

Kapitel 4, 5 och 6 har redovisat hälsoeffekter, naturmiljöeffekter respektive 

kulturmiljöeffekter av luftföroreningar från transportsektorn och av kapitel 7 framgick hur 

skadekostnader till följd av dessa effekter åtminstone delvis kan beräknas. För somliga 

effekter ger detta underlag för att knyta ihop skadekostnader med den mängd utsläpp som 

orsakar kostnaderna. Givet rådande kunskap om effektkedjor och skadekostnader har detta 

varit möjligt att göra för följande fall: 

• Hälsoeffekter, baserat på resultat från de fiktiva exemplen (avsnitt 8.2) 

• Övergödningseffekter i Östersjön inklusive Kattegatt (avsnitt 8.3) 

• Nedsmutsningseffekter, baserat på resultat från de fiktiva exemplen (avsnitt 8.4) 

8.2 Skadekostnader till följd av hälsoeffekter 

Som framgick av kapitel 3 och 4 simuleras i de fiktiva exemplen emissioner från ett 5 km 

vägavsnitt med 100 000 fordon i stad A (storstad), B (medelstor stad) och C (småstad). Med 

ER-samband för ett flertal olika ämnen skattas antalet ytterligare fall per år av förtida död, 

hjärtinfarkt, stroke resp. KOL, vilka listas i tabell 8.1.  

Skadekostnaderna appliceras (i de fiktiva exemplen) genom att antalet ytterligare fall av 

sjukdom/förtida död multipliceras med det ekonomiska värdet av desamma, vilket ger det 

totala värdet av hälsoeffekterna. För det ekonomiska värdet av respektive hälsoutfall 

används för hjärtinfarkt 138 000 kr, för stroke 807 000 kr, för KOL 19 000 kr och för 

mortalitet 14 000 000 kr (beräknat från 14 förlorade levnadsår à 1 000 000 kr per statistiskt 

levnadsår). Värdena är valda utifrån de studier i avsnitt 7.2.1 som inkluderar flest 

kostnadsposter (hjärtinfarkt, stroke, KOL) och en vägd bedömning av rapporterade studier i 

(förtida död). 

Det totala värdet av hälsoeffekterna divideras med antalet kilogram utsläpp (vilket är olika 

för olika ämnen) och slutsiffran ger värdet av hälsoeffekter per kilogram luftförorening (t.ex. 

PM2.5 eller NOx).  

I tabell 8.1 utläses att i stad A (storstad) ger luftföroreningar från 5 km vägavsnitt 

hälsoeffekter till ett värde av 1 168 kr per kg NOx, osv. för de olika exempelstäderna med 

respektive luftförorening. Både för NOx och för PM2.5 är det värderingen av förtida död 

som står för den större delen av skadekostnaden. Vi bör dock vara försiktiga med att av det 

dra slutsatsen att det endast är mortaliteten som är av vikt att räkna med, eftersom samtliga 

komponenter av skadekostnaden inte är värderade. Exempelvis är inte värdet av hälsa per se 

skattad för hjärtinfarkt, stroke och KOL. Som tidigare nämnt är värdena för hjärtinfarkt 

respektive KOL en genomsnittlig årlig kostnad vilket innebär att den totala skadekostnaden 

kan förväntas bli högre om man kan beräkna livstidskostnader för de hälsoutfallen. 

Kalkylvärdena i ASEK används primärt för att värdera små förändringar i utsläpp 

(”marginella”), och de kostnader som inkluderats här kan betraktas som indikationer på den 

marginella kostnaden av mindre förändringar i incidenta fall. 
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Tabell 8.1. Värdering av hälsoeffekter i de fiktiva exemplen. (För vissa ämnen saknas fastställda 

effektkedjor mellan luftförorening och respektive hälsoutfall, då inkluderas endast de hälsoutfall för 

vilka effektkedjor finns.) 

 

 Ytterligare fall (per år) av 

Total 

värdering 

(kr per år) 

 

Totala 

utsläpp 

(kg per 

år) 

Värde-

ring per 

kg 

utsläpp 

(kr per 

kg) 

Död-

lighet 

Hjärt-

infarkt Stroke 

 

 

 

KOL 

NOx       118 600*  

 Stad A 9,3 0,6 9,9 6,2 138 481 951  1 168 

 Stad B 1,8 0,1 1,9 1,2 26 063 255  220 

 Stad C 0,5 0,03 0,5 0,3 7 358 828  62 

NO2      118 600  

 Stad A 14,3 2,6 6,1 15,2 206 168 199  1 738 

 Stad B 2,7 0,5 1,1 2,9 38 802 271  327 

 Stad C 0,8 0,1 0,3 1,2 10 962 201  92 

PM2.5       12 583  

 Stad A 2,3 4,0 5,8 - 37 359 390  2 969 

 Stad B 0,5 0,8 1,1 - 7 341 651  583 

 Stad C 0,2 0,3 0,4 - 2 775 993  221 

PMavgas      2 635  

 Stad A 1,4 -  -   - 20 161 335  7 651 

 Stad B 0,3 -  -   - 3 953 957  1 501 

 Stad C 0,1 -  -   - 1 497 046  568 

PMejavgas      33 160  

 Stad A 1,8 -  -   - 25 399 691  766 

 Stad B 0,4 -  -   - 4 994 078  151 

 Stad C 0,1 -  -   - 1 887 674  57 

* Utsläppen av NOx är 118 600 kg/år mätt i NO2-enheter (enligt SMHI brukar utsläpp av NOx 

uttryckas i NO2-enheter). 

 

 

8.3 Skadekostnader till följd av marin övergödning 

Resultaten i kapitel 5 och kapitel 7 avseende NOx och marin övergödning i Östersjön 

inklusive Kattegatt kan användas på följande sätt för att för just denna naturmiljöeffekt nå 

fram till en skadekostnad per kg ändrade NOx-utsläpp från den svenska transportsektorn. 

Vi antar till att börja med att det är rimligt att utgå ifrån den svenska transportsektorns 

samlade NOx-utsläpp vid en bedömning av hur mycket dessa utsläpp bidrar till 

övergödningen av Östersjön, dvs. vi antar att det inte behövs en regionalisering av 

utsläppen. Som framgick av avsnitt 5.2.2 ger det här en förenklad ”effektkedja” som inte tar 

hänsyn till att depositionen av NOx från olika utsläppskällor fördelas olika mellan olika 

havsbassänger beroende på var utsläppen sker.  
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NOx-utsläppen från den samlade svenska transportsektorn var ca 54 600 ton NOx 2014. 

Detta motsvarar 16 600 ton N. Dessa utsläpp kan beräknas leda till en tillförsel på 2222 ton 

kväve till Östersjön (inklusive Kattegatt), jfr tabell 5.1. Detta betyder att varje kg NOx-

utsläpp till luften leder till en tillförsel av 2 222/54 600 = 0,0407 kg kväve till Östersjön. 

En slutsats från avsnitt 7.3.2 var att 73 kr/kg N är en rimlig värdering av minskad 

kvävetillförsel till Östersjön. Denna värdering gäller hur svenskars välbefinnande påverkas 

av att BSAP för hela Östersjön (inklusive Kattegatt) uppnås. Givet 73 kr/kg N och relationen 

mellan svenska transportsektorns NOx-utsläpp och samma sektors kvävetillförsel till hela 

Östersjön pga. NOx-utsläpp kan varje minskat kg NOx-utsläpp till luften värderas till 73 x 

0,0407 = 2,97 kr/kg NOx.  

Ett värde på 2,97 kr/kg NOx täcker en specifik effekt av den svenska transportsektorns NOx-

utsläpp, nämligen deras bidrag till övergödningen av Östersjön. Troligen fångar dock 

scenariostudien som gav upphov till värderingen 73 kr/kg N in endast en delmängd av 

övergödningens totala skadekostnader. Troligen är denna delmängd stor, men 

övergödningens effekter på t.ex. yrkesfiske och turistbranschen är skadekostnadsposter som 

troligen inte ingår i värdet 73 kr/kg N. Möjligen ingår inte heller allmänhetens värdering av 

vissa lokala kustnära övergödningseffekter. Det framräknade värdet på 2,97 kr/kg NOx bör 

därför ses som en undre gräns för de totala skadekostnaderna till följd av NOx-utsläppens 

bidrag till övergödningen av Östersjön. 

Som framgår av avsnitt 7.3.2 är värdet 73 kr/kg N framräknat genom att dividera en total 

betalningsvilja per år för att uppnå BSAP med det kvävereduktionsbeting som krävs för att 

uppnå BSAP. Frågan är under vilka förutsättningar ett sådant genomsnittligt värde kan 

tolkas som värdet av en marginell ökning eller minskning av NOx-utsläppen? Kalkylvärdena 

i ASEK används företrädesvis just för att värdera NOx-utsläppsökningar- eller minskningar 

som är relativt små i förhållande till den totala mängden utsläpp. Figur 8.1 försöker på ett 

skissartat sätt förklara detta. 

Figuren visar ett fall där den marginella skadekostnaden till följd av kvävetillförsel till 

Östersjön är konstant och lika med 73 kr/kg N mellan den punkt på x-axeln som motsvarar 

kvävetillförseln då BSAP uppfylls och en punkt som motsvarar en något högre kvävetillförsel 

än dagsläget. I detta fall blir det korrekt att utgå från 73 kr/kg N för att värdera en marginell 

ökning eller minskning av NOx-utsläppen till 2,97 kr/kg NOx, givet omvandlingen mellan 

NOx och N i punkt 4 ovan. Det kan vara mer realistiskt att tänka sig att den marginella 

skadekostnadskurvan är positivt lutande som i figur 2.1, vilket i så fall betyder att 2,97 kr/kg 

NOx är en underskattning av värdet av en marginell ökning eller minskning av NOx-

utsläppen i dagsläget.  
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Figur 8.1. Ett utseende på den marginella skadekostnadskurvan (MSK) för fallet övergödning av 

Östersjön som kan motivera 73 kr/kg som utgångspunkt för ett kalkylvärde för marginella förändringar 

av NOx-utsläpp, givet dagsläget när det gäller tillförseln. Sträckan mellan ”BSAP” och ”idag” är 

70 988 000 kg per år, och den streckade ytan är den totala betalningsviljan för att uppnå BSAP, dvs. 

5 173 000 000 kr per år, jfr avsnitt 7.3.2. I figuren är den marginella skadekostnaden för tillförselnivåer 

som understiger BSAP lika med noll.  

 

Precis som för NOx kan resultaten i avsnitt 5.2.2 och avsnitt 7.3.2 användas för att nå fram 

till en skadekostnad per kg ändrade ammoniakutsläpp (NH3) från den svenska 

transportsektorn vad gäller just marin övergödning i Östersjön inklusive Kattegatt.  

NH3-utsläppen från den samlade svenska transportsektorn var ca 2 200 ton NH3 2014. 

Detta motsvarar 1 805 ton N. Dessa utsläpp kan beräknas leda till en tillförsel på 338 ton 

kväve till Östersjön (inklusive Kattegatt), jfr tabell 5.1. Detta betyder att varje kg NH3-

utsläpp till luften leder till en tillförsel av 338/2 200 = 0,1536 kg kväve till Östersjön. 

Givet att värdet av att reducera kvävetillförseln är 73 kr/kg N kan varje minskat kg NH3-

utsläpp till luften värderas till 73 x 0,1536 = 11,21 kr/kg NH3.  

8.4 Skadekostnader till följd av nedsmutsning 

Skadekostnaderna för nedsmutsning hänger bland annat ihop med graden av 

nedsmutsning. För kvantifiering av nedsmutsning kan olika parametrar användas, var och 

en med sin analysteknik. I våra fiktiva exempel har vi valt att använda slitagepartiklar PM10, 

som är ett av fyra olika sätt enligt QUARG (1993). Andra parametrar som kan användas för 

att analysera graden av nedsmutsning är mörk rök (dark smoke, DS), totalt suspenderat 

partikulärt material (total suspended particulate, TSP) och partikulärt elementärt kol 

(particulate elemental carbon, PEC). 

De direkta skadekostnaderna för nedsmutsning av fasader som kan relateras till ett visst 

utsläpp av slitagepartiklar PM10, baseras på den formel som finns angiven i avsnitt 6.2 

(Kucera et al., 1993). Enligt denna formel är årskostnaderna beroende av: 

MSK 

Tillförsel av kväve (kg/år) 

Kr/

kg 

BSAP idag 

73 
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- den fasadyta som uppskattas i det aktuella geografiska området 

- den kritiska dosen, (Ct)crt för ett visst material, som beror på kravet på maximal 

nedgång i reflektans för PM10 innan åtgärd sätts in, enligt Friedrich och Bickel 

(2001) 

- kostnaden för att åtgärda nedsmutsningen, t.ex. rengöring, ommålning eller 

renovering och 

- den totala koncentrationsökningen, C, av PM10 som uppstår i det aktuella 

geografiska området på grund av utsläppet  

I avsnitt 6.2 finns beskrivet hur fasadytan och den kritiska dosen för PM10 kan fås fram. I 

avsnitt 7.4.1 finns en uppskattning av kostnaden per m2 för att åtgärda nedsmutsningen.  

Den koncentrationsökning som uppstår i de olika geografiska områdena (se fiktiva exempel 

för Stockholm och Västra Götaland) beror på storleken av det totala utsläppet och på 

spridningen av utsläppet. De modeller som använts i de två fiktiva exemplen (utsläpp i 

Stockholm och utsläpp i Västra Götaland) finns beskrivna i kapitel 3 och dessa har genom 

SMHI:s beräkningar lett fram till olika C av PM10 i ett stort antal geografiskt indelade 

områden för respektive fiktivt exempel. 

8.4.1 Totala direkta skadekostnader på grund av nedsmutsning  

De totala direkta årskostnaderna på grund av nedsmutsning baseras på de faktorer som 

anges i avsnitt 8.4. När det gäller koncentrationsökningen ska man se den som summan av 

alla koncentrationsökningar hos PM10 i de geografiskt indelade områdena. På samma sätt 

ska fasadytan ses som summan av alla de fasadytor som beräknas utifrån befolkningsmängd 

i respektive geografiskt indelat område. 

I tabell 8.2 och 8.3 anges de direkta skadekostnaderna per år på grund av nedsmutsning, 

baserat på de utsläpp och siffror som angivits i avsnitten 6.2 och 7.4.1. Notera att 

skadekostnaderna i tabellerna visar på skillnaden i kostnader beroende på var utsläppet sker 

och med vilken noggrannhet man gjort den geografiska indelningen, dvs. med låg- 

respektive högupplöst modell enligt kapitel 3. Tabell 8.2 visar skadekostnaderna för utsläpp 

i Stockholm med låg- respektive högupplöst modell (geografisk indelning) och tabell 8.3 

kostnaderna för utsläpp i Västra Götaland med lågupplöst modell. 

Från tabell 8.2 kan man se att den högupplösta modellen ger ca 3 gånger högre totala 

direkta kostnader jämfört med den lågupplösta. Inom närområdet (35 km) ger den 

högupplösta spridningsmodelleringen mer sanna haltbidrag och därmed mer sanna totala 

kostnader, se kapitel 3. Vid användning av den högupplösta modellen blir skadekostnaderna 

med nämnda förutsättningar 11-33 Mkr/år.  
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Tabell 8.2. Direkta skadekostnader per år för utsläpp i Stockholm; beräknade med låg- respektive 

högupplöst modell. 

Förändring i 

förhållande till 

Referens 

Rengöring

/målning 

kr/m2 

Fasadyta 

per 

invånare 

m2/person 

Kritisk 

dos 

µg/m3 x år 

Total 

kostnad 

(lågupplöst 

modell) 

Mkr/år 

Total 

kostnad 

(högupplöst 

modell) 

Mkr/år 

Referens 300 132 300 8 22 

Rengöring/målning, 

-50 % 

150 132 300 4 11 

Rengöring/målning, 

+50 % 

450 132 300 12 33 

Kritisk dos, -50 % 300 132 150 4 11 

Kritisk dos, +50 % 300 132 450 12 33 

Fasadyta, Prag 

(Kucera et al., 1993) 

300 83 300 5 14 

Fasadyta, Sarpsborg 

(Kucera et al., 1993) 

300 165 300 10 27 

 

För utsläpp i Västra Götaland blir de totala direkta kostnaderna betydligt lägre jämfört med 

utsläpp i Stockholm, se tabell 8.3 Vid användning av den lågupplösta modellen ligger 

kostnaderna i området 0,3-0,8 Mkr/år för utsläpp i Västra Götaland. Det ska noteras att 

denna modell ger en ganska bra uppskattning av utsläpp några mil bort från utsläppskällan, 

men för en bättre uppskattning skulle man behöva en högupplöst modell för utsläpp i 

området närmare källan (en högupplöst modell över ett större område är dock svår att 

använda). Detta innebär att mer sanna totala kostnader för utsläpp i Västra Götaland ligger 

någonstans mellan 1-3 gånger högre än de som angivits i den högra kolumnen i tabell 8.3. 

En bättre uppskattning på de totala kostnaderna är därför att de ligger mellan 0,3-2,4 

Mkr/år. 

 

I kalkylen för utsläpp i Västra Götaland ska också noteras att ett högre värde på fasadyta per 

invånare har använts än för utsläppet i Stockholm (165 m2/invånare istället för 132). Detta 

för att värdet för Västra Götaland torde ligga närmare värdet för Sarpsborg (se avsnitt 6.2) 

än för Stockholm. 
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Tabell 8.3. Direkta skadekostnader per år för utsläpp i Västra Götaland; beräknade med lågupplöst 

modell. 

Förändring i 

förhållande till 

Referens 

Rengöring

/målning 

kr/m2 

Fasadyta 

per 

invånare 

m2/person 

Kritisk dos 

µg/m3 x år 

Total 

kostnad 

(lågupplöst 

modell) 

Mkr/år 

Referens 300 165 300 0,5 

Rengöring/målning,  

-50 % 

150 165 300 0,3 

Rengöring/målning, 

+50 % 

450 165 300 0,8 

Kritisk dos, -50 % 300 165 150 0,3 

Kritisk dos, +50 % 300 165 450 0,8 

Fasadyta, Prag (Kucera 

et al, 1993), -50 % 

300 83 300 0,3 

Fasadyta, Stockholm 

(Kucera et al, 1993),  

-20 % 

300 132 300 0,4 

 

8.4.2 Geografisk fördelning av kostnader för utsläpp   

Genom att modellen även kan beräkna koncentrationsökningen mot avståndet för utsläppet 

kan även den kumulativa kostnaden mot avståndet beräknas. På detta sätt kan man få fram 

inom vilken radie som ett utsläpp har betydelse för de totala skadekostnaderna.  

I figur 8.2 framgår den kumulativa kostnaden för ett utsläpp i Stockholm som funktion av 

avståndet till utsläppskällan beräknad med den lågupplösta modellen. Från bilden kan man 

dra slutsatsen att ca 95 % av kostnaden för nedsmutsning ryms inom en radie på ca 15 km 

och att 60 % av kostnaden uppträder inom ca 6 km. Den högupplösta modellen ger samma 

geografiska fördelning (bild utelämnas). 

Ett utsläpp som sker i Västra Götaland ger vid handen att kostnaderna för nedsmutsningen 

sträcker sig över ett betydligt större område än ett utsläpp i Stockholm. Figur 8.3 visar den 

kumulativa kostnaden för ett utsläpp i Västra Götaland som en funktion av avståndet från 

utsläppskällan med en lågupplöst modell. 

Från figur 8.3 kan man dra slutsatsen att ca 95 % av kostnaden för nedsmutsning ryms inom 

en radie på ca 250 km och att 50 % av kostnaden uppträder inom ca 50 km för ett utsläpp i 

Västra Götaland då den lågupplösta modellen används. Som nämndes i avsnitt 8.4.1 skulle 

en bättre uppskattning erhållas om man använder en högupplöst modell för utsläpp i 
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området närmare källan. Det skulle i huvudsak innebära att 95 % och 50 % av kostnaden 

uppträder på ett avstånd närmare källan än 25o respektive 50 km. 

Som nämnts tidigare är dock den totala skadekostnaden för ett utsläpp betydligt större i 

Stockholm än i Västra Götaland, jämför värdena i tabellerna 8.2 och 8.3. 

 

 

Figur 8.2. Kumulativ kostnad (%) vs. avstånd från utsläppskällan för utsläpp i Stockholm (lågupplöst 

modell). 

 

 

Figur 8.3. Kumulativ kostnad (%) vs. avstånd från utsläppskällan för utsläpp i V:a Götaland (lågupplöst 

modell). 
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8.4.3 Kostnader för nedsmutsning per kg utsläpp 

Enligt den utsläppsmodell som använts för de två fiktiva exemplen, beskrivna i avsnitt 6.2, 

har en för varje utsläpp total årlig mängd PM10 uppskattats till 35 795 kg. Av denna mängd 

utgör andelen grova partiklar, dvs. PM10-PM2,5, ca 70 % och andelen fina partiklar, PM2,5, 

ca 30 %. 

Det kan vara intressant att jämföra skadekostnaden för nedsmutsning per kg utsläppt 

förorening, PM10. Med de modeller som använts tidigare kommer då kostnaden variera 

beroende på var utsläppet sker. I de fiktiva exemplen för utsläpp i Stockholm respektive i 

Västra Götaland blir kostnaderna för referensfallet enligt tabell 8.4. För Stockholm har 

värden för den högupplösta modellen använts. För Västra Götaland har ett intervall med 

värden från den lågupplösta och korrigerade lågupplösta modellen använts (faktor ca 3). 

Skillnaden i skadekostnad beroende på använd modell (faktor ca 3), liksom skillnaden 

beroende på var utsläppet sker bör noteras. 

Tabell 8.4. Skadekostnad per kg förorening (PM10) för utsläpp i Stockholm respektive Västra 

Götaland. 

Skadekostnad kr/kg PM10 

Utsläpp i Stockholm (högupplöst 

modell) 

Utsläpp i Västra Götaland (lågupplöst 

och korrigerad lågupplöst modell) 

22 Mkr/år (referens enligt tabell 8.2) dividerat 

med 35 795 kg PM10/år =  

615 kr/kg PM10 

0,5 Mkr/år (referens enligt tabell 8.3) 

dividerat med 35 795 kg PM10/år = 

14 kr/kg PM10 (lågupplöst modell) 

14 kr/kg x 3 = 42 kr/kg PM10 (korrigerad 

lågupplöst modell, se text) 

Detta ger ett intervall på 14-42 kr/kg PM10. 

 

Om man exempelvis skulle stänga av trafiken ett dygn i området med det aktuella 

trafikutsläppet i Stockholm, skulle utsläppsmängden av PM10 i området minska med 

35 795/365 = 98 kg under det dygnet. Detta motsvarar en minskad skadekostnad om 98 x 

615 = ca 60 720 kr enligt den högupplösta modellen, som enligt kapitel 3 är den mest sanna 

för ett utsläpp i Stockholm. 

Man kan även använda tabell 8.4 för att utläsa att om man ska spara in pengar på 

skadekostnader för nedsmutsning, så lönar det sig bättre att stänga av ett vägavsnitt i 

Stockholm jämfört med ett i Västra Götaland, om trafikmängden är lika.  Som nämnts 

tidigare ger den högupplösta modellen mest sanna värden för utsläpp i Stockholm, medan 

för utsläpp i Västra Götaland så ligger det mest sanna värdet någonstans mellan en faktor 1-

3 högre än det som är angivet i tabell 8.4. Inbesparingspotentialen att stänga av ett 
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vägavsnitt i Stockholm jämfört med ett i Västra Götaland ligger i området 615/(14 x 3) och 

615/14, dvs. mellan 15 och 44 gånger. 

8.4.4 Sammanfattning och slutsatser rörande kostnader för nedsmutsning  

Genom de fiktiva exemplen har följande belysts: 

• Underhållskostnader för fasader på grund av nedsmutsning beror på om endast 

rengöring ska utföras eller om målning eller annan renovering behöver göras. 

• Nedsmutsning i kombination med t.ex. färg- eller materialsläpp från fasaden medför ofta 

ommålning eller annan typ av renovering, t.ex. bomputs eller murning. Är den 

nedsmutsade fasadytan intakt, räcker oftast enbart rengöring. 

• Ett relevant medelvärde på underhållskostnaden för rengöring/målning/renovering har 

utifrån uppgifter från leverantörer, kostnadsguiden.se och en tidigare fransk artikel 

bedömts vara 300 kr/m2. 

• De totala direkta skadekostnaderna för ett utsläpp kan uppskattas genom kännedom om 

de koncentrationsökningar som sker inom det geografiska utsläppsområdet för aktuell 

förorening, fasadytan i aktuellt område, underhållskostnaden per m2 och den kritiska 

dosen som gäller för aktuellt material och förorening, enligt Kucera et al. (1993). Den 

kritiska dosen är avhängig av den maximalt accepterade nedgången i reflektans hos 

materialet, enligt Friedrich och Bickel (2001). 

• De koncentrationsökningar som använts i de två fiktiva exemplen har erhållits genom 

SMHI:s utsläppsmodeller. Fasadytan har erhållits genom tidigare uppskattningar av 

fasadyta per invånare, Kucera et al. (1993), och antal invånare i respektive område från 

SCB-statistik. För att få fram den kritiska dosen har internationella ER-funktioner 

använts på några material samt att maximalt accepterad nedgång i reflektans satts till 

35 %, vilket ofta anses relevant, Watt et al. (2008). 

• Med en mer högupplöst utsläppsmodell (finare geografisk indelning) erhålls en 

skadekostnad som är ca 3 gånger högre än för den grövre modellen. Den finare modellen 

förmodas vara bättre överensstämmande med verkligheten, speciellt i en tätort som 

Stockholm. 

• Skadekostnaderna mot nedsmutsning skiljer sig mycket beroende på om utsläppet sker i 

en tätort (Stockholm) eller mer på landet (Västra Götaland). I de beskrivna fiktiva 

exemplen skiljer kostnaderna med en faktor på mellan ca 15 och 44, där utsläppet i 

Stockholm leder till störst skadekostnader. 

• För ett utsläpp i ett storstadsområde finns huvuddelen av skadekostnaderna relativt nära 

utsläppskällan. Ett utsläpp mer på landet innebär att skadekostnaderna fördelas över ett 

större område. I våra fiktiva exempel har utsläppet i Stockholm ca 95 % av kostnaderna 

inom en radie av 15 km, medan utsläppet i Västra Götaland täcker in 95 % av 

kostnaderna först inom 250 km. En bättre uppskattning för Västra Götaland erhålls om 

man använder en högupplöst modell för utsläpp i området närmare källan. Det skulle i 

huvudsak innebära att 95 % av kostnaden uppträder på ett avstånd närmare källan än 

25o km. 
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• Genom att skadekostnaderna skiljer sig beroende på var utsläppet görs, kommer även 

skadekostnaderna per kg utsläppt förorening också vara beroende av var utsläppet sker. I 

våra fiktiva exempel har för PM10 och vårt referensfall erhållits 615 kr/kg i Stockholm 

med den högupplösta modellen. För Västra Götaland har erhållits 14-42 kr/kg för PM10, 

där det lägre värdet fås för den lågupplösta modellen och det högre värdet för den 

högupplösta modellen. För Västra Götaland ligger alltså enligt tidigare resonemang de 

mer sanna värdena någonstans inom detta intervall. 

• Som indikerats i punkten ovan och efter jämförelse med övriga viktiga parametrar av 

betydelse för kostnadsberäkningen för nedsmutsning (åtgärdskostnad, fasadyta per 

invånare, kritisk dos och utsläppskälla, se tabell 8.2 och 8.3), så verkar den parameter 

som påverkar kostnadsuppskattningen mest vara utsläppsplatsen och i vilken mån det 

finns känslig bebyggelse i närheten av utsläppsplatsen. Det är också av betydelse vilken 

kartupplösning som modeller av utsläpp och bebyggelse har – en mer finmaskig modell 

fångar bättre närområdets betydelse och ger en högre kostnadsuppskattning. Detta är en 

viktig parameter att ta hänsyn till vid jämförelse av kostnader framtagna i denna rapport 

med tidigare kostnadsberäkningar av nedsmutsning, som inte nödvändigtvis har 

undersökt utsläppskällans och upplösningens betydelse. 

• Som nämnts i avsnitt 7.4.1 bör man även addera indirekta kostnader till de ovan 

uträknade direkta kostnaderna för att få de totala skadekostnaderna för nedsmutsning. 

Värdeminskningsdelen av dessa indirekta kostnader brukar som tumregel sättas lika 

med de direkta kostnaderna, Rabl (1999). De totala skadekostnaderna kan alltså 

uppskattas till minst 2 x de direkta kostnaderna. 
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9. Slutsatser och förslag till fortsatt arbete 

Syftet med den här studien har varit att använda skadekostnadsansatsen för att illustrera 

hur skadekostnaden per kg utsläpp av luftföroreningar kan beräknas, givet rådande 

kunskapsläge om hälso- och miljöeffekter och de skadekostnader som effekterna leder till. 

Detta för att dels bidra till ett underlag för en framtida revidering av de rådande ASEK-

värdena för luftföroreningar och dels identifiera kunskapsluckor som är viktiga att täppa till. 

Vi har också velat göra studien så genomskinlig som möjligt och göra ett omtag (”rensa 

bordet”) i förhållande till underlaget för de rådande ASEK-värdena – ett underlag som 

förstudien bedömde som i viktiga avseenden föråldrat och dunkelt, se även avsnitt 1. 

Detta avslutande kapitel är uppdelat i tre avsnitt. I avsnitt 9.1 följer sammanfattande 

slutsatser rörande studiens resultat. Sedan sammanfattar vi i avsnitt 9.2 de kunskapsluckor 

och förslag till fortsatt arbete som identifierats i rapporten. Slutligen återfinns en diskussion 

om hur ASEK-värden bör bestämmas i avsnitt 9.3. 

9.1 Slutsatser rörande studiens resultat 

För hälsoeffekter valde vi att arbeta med fiktiva exempel (se detaljer i kapitel 3) för att 

åskådliggöra skillnaderna i resultat beroende på val av luftföroreningskomponenter och ER-

funktioner. Beräkningarna för de fiktiva exemplen indikerar att storleken på hälsoeffekterna 

varierar betydligt beroende på dessa val. Dessutom saknas etablerade ER-funktioner för en 

del komponenter. De fiktiva exemplen illustrerade också att de primära emissionerna i 

närområdet av en lokal källa är avgörande för utfallet av hälsoeffekter. Det gäller även om 

det finns stora befolkningar på långt avstånd från en lokal utsläppskälla. I en förenklad 

värdering verkar det därmed rimligt att bortse från de sekundärt bildade partiklarna. Vidare 

visade de fiktiva exemplen att haltbidrag av luftföroreningar – och därmed hälsoeffekterna 

– inte är avsevärt olika mellan de olika meteorologiska och topografiska förutsättningar som 

ges av en geografisk placering av en lokal utsläppskälla i Stockholm respektive i Västra 

Götaland, förutsatt att den drabbade befolkningen är lika stor. 

Hälsoekonomiska värderingar av fyra olika hälsoutfall – förtida död, hjärtinfarkt, stroke och 

KOL – användes sedan för att beräkna skadekostnaderna för de fiktiva exemplen. 

Resultaten sammanfattas i tabell 9.1 i termer av skadekostnader per kg utsläpp, men 

jämförbarheten mellan värdena är begränsad, bland annat på grund av att det inte har gått 

att koppla samtliga fyra hälsoutfall till de olika luftföroreningskomponenterna, jfr tabell 8.1. 

Exempelvis ingår endast förtida död i värdena för PMavgas och PMejavgas. 

För naturmiljöeffekter konstaterades att skadorna av den svenska transportsektorns utsläpp 

av luftföroreningar minskat avsevärt sedan 1990-talet. De största kvarvarande effekterna 

gäller övergödning på grund av NOx- och NH3-utsläpp samt av NOx och VOC i form av 

effekter av ozon. Det finns bra uppskattningar av skador av ozon på skog och grödor, och i 

princip goda möjligheter att modellera effektkedjor, men av resursskäl kunde sådan 

modellering inte rymmas i denna studie. Den största svårigheten är fortsatt att uppskatta 

skador på vegetation och biologisk mångfald av såväl NOx, NH3 som ozon och här återstår 

viktiga insatser. 

På grund av den generella bristen på effektkedjor när det gäller naturmiljöeffekter är det 

svårt att åsätta skadekostnader till följd av naturmiljöeffekter per kg utsläpp. För fallet 

övergödning av Östersjön (inklusive Kattegatt) bedömde vi det vara framkomligt med en 
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förenkling där hela Östersjön betraktas som en enhet och därmed negligera att NOx- och 

NH3-depositionen från Sverige fördelas olika mellan olika bassänger beroende på var 

utsläppen sker geografiskt. Denna förenkling gjorde det möjligt att komma fram till den 

skadekostnad per kg NOx-utsläpp respektive NH3-utsläpp som redovisas i tabell 9.1. I denna 

skadekostnad ingår dock troligen inte vissa typer av skadekostnader, se vidare nedan. Vidare 

illustrerade vi faktumet att skadekostnaderna till följd av den svenska transportsektorns 

bidrag till försurning via SO2-utsläpp nuförtiden troligen är mycket små genom att 

överslagsmässigt relatera transportsektorns SO2-utsläpp till kalkningskostnader, se tabell 

9.1 för den resulterande skadekostnaden per kg SO2-utsläpp.  

För kulturmiljöeffekter fokuserade studien på bebyggd miljö. De påverkbara stora 

korrosions- och nedsmutsningseffekterna på bebyggd miljö i Sverige idag är ett resultat av 

trafik. Effekterna kan både vara på bebyggd miljö (byggnader, kulturminnen) i närheten av 

trafikerade områden samt på infrastruktur som en del av den trafikerade miljön (tunnlar, 

broar, räcken, stolpar, etc.). För korrosion är de viktigaste parametrarna att ta hänsyn till 

klorid i aerosol/partikelform som en följd av vägsaltning samt övriga partiklar i vägmiljön 

(smuts). Det finns idag stora kunskapsluckor och det är idag inte möjligt att göra en ansats 

till en effektkedja, ens med grova förenklingar. För nedsmutsning är mängden deponerade 

partiklar den viktigaste parametern. Även här finns stora kunskapsluckor men baserat på 

internationella data visade det sig vara möjligt använda de fiktiva exemplen för att beräkna 

nedsmutsningseffekter på bebyggd miljö i närheten av trafikerade områden. Effekter av 

nedsmutsning på infrastruktur som en del av den trafikerade miljön är inte med i denna 

uppskattning. 

För de fiktiva exemplen användes uppgifter på underhållskostnader för att komma fram till 

en skadekostnad till följd av nedsmutsning per kg utsläpp av PM10, se tabell 9.1 för resultat. 

I den beräknade skadekostnaden ingår inte vissa skadekostnadskomponenter, t.ex. den 

indirekta kostnaden i form av ett minskat estetiskt värde till följd av nedsmutsningen. Som 

framgår av tabellen blir skadekostnaderna mycket större om utsläppet sker i en tätort 

(Stockholm) eller mer på landet (Västra Götaland).  
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Tabell 9.1. Sammanfattning av några exempel på skattningar av skadekostnader i kr per kg utsläpp 

från den svenska transportsektorn med några olika alternativ när det gäller val av 

luftföroreningskomponenter applicerade på några fiktiva exempel. Observera att skattningarna av olika 

skäl generellt bör ses som minimiskattningar och därmed inte som rekommendationer till ASEK-

värden, se vidare diskussionen i texten. Observera också att skattningarna för hälsoeffekter inte kan 

adderas (med undantag av PMavgas och PMejavgas), eftersom de representerar olika alternativa sätt 

att beräkna hälsoeffekter. Det överslagsmässiga värdet för SO2 tjänar framför allt som en indikation på 

att det troligen inte är motiverat med att gå vidare med mer detaljerat arbete rörande SO2-utsläppen. 

Ämne Hälsoeffekter Natur-
miljö-
effekt: 
Marin 
över-
gödning 

Natur-
miljö-
effekt: 
Försur-
ning 

Kulturmiljöeffekt: 
Nedsmutsning 

Fiktivt 
exempel 
för stad 
A (stor-
stad) 

Fiktivt 
exempel 
för stad 
B 
(medel-
stor 
stad) 

Fiktivt 
exempel 
för stad 
C (små-
stad) 

Natio-
nellt 

Natio-
nellt 

Fiktivt 
exempel 
för Stock-
holm 

Fiktivt 
exempel 
för Västra 
Götaland 

NOx 1 168 220 62 3    

NO2 1 738 327 92     

PM2.5 2 969 583 221     

PM 
avgas 

7 651 1 501 568     

PMej 
avgas 

766 151 57     

PM10      615 14-42 

SO2     2   

NH3    11    
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9.2 Kunskapsluckor och förslag till fortsatt arbete 

Studien har konstaterat en rad olika kunskapsluckor och därmed behov av fortsatt arbete för 

att täppa till dessa. Ett antal olika kunskapsluckor sammanfattas nedan, se vidare avsnitt 

4.3, 5.4, 6.3, 7.2.2, 7.3.4 och 7.4.3 för detaljer. 

För hälsoeffekter och deras skadekostnader: 

 Är haltbidragen av en viss standardiserad emission betydligt större i norra Sverige 

där meteorologin innebär långsammare utspädning? 

 Eftersom hälsoeffekterna beror på storleken av exponerad befolkning inom 

närområdet finns behov av att skapa några förslag till typfall och/eller algoritmer att 

använda för exponerad befolkning vid hälsoberäkningar till grund för ASEK-

värderingar. 

 Vilken/vilka luftföroreningskomponenter är som helhet att föredra som 

utgångspunkt för att beräkna hälsoeffekter? Skulle beräknade hälsoeffekter bli 

annorlunda om man väljer black carbon (BC) som den luftföroreningskomponent 

man använder vid beräkningen? 

 Finns färskare och mera ”sanna” ER-samband för användning av emissioner i 

Sverige än de som används i de fiktiva exemplen? En noggrannare 

litteraturgenomgång och diskussioner i en expertgrupp kan förväntas leda till ökad 

samsyn bland svenska experter inom området. 

 Finns tillräcklig vetenskaplig grund för att i en värdering inkludera fler hälsoeffekter 

än de som använts i de fiktiva exemplen? Rekommendationer från workshopen om 

hälsa medförde att vi i ovan nämnda fiktiva exempel avstod från att värdera 

korttidseffekter och i stället inkluderade nya fall av hjärtinfarkt, stroke och KOL. En 

förnyad genomgång skulle kunna värdera om det finns tillräcklig evidens för en del 

av de hälsoutfall och ER-funktioner som användes i de fiktiva exemplen. I denna 

rapport har de inte använts som ”den absoluta sanningen” utan för en jämförelse 

baserad på fiktiva exempel. 

 För skadekostnader av hälsoeffekter går det att delvis värdera mortalitet, 

hjärtinfarkt, stroke och KOL. Det saknas däremot kunskap om värdet av 

behandlings- och produktionskostnader för mortalitet samt värdet av hälsa per se 

för hjärtinfarkt, KOL respektive stroke. För KOL och hjärtinfarkt är det även aktuellt 

att beräkna skadekostnader över tid, dvs. livstidskostnader för sjukdomen. Det 

saknas värdering av andra eventuella hälsoeffekter av luftföroreningar där det, i de 

fall det finns bekräftade effektkedjor, krävs en genomgång av litteraturen för att 

fastställa kunskapsläget. Förslag till fortsatt arbete är att för mortalitet ta fram 

behandlings- och produktionskostnader med hjälp av registerdata och att för 

hjärtinfarkt, stroke respektive KOL skatta värdet av hälsa per se, t.ex. med 

scenariostudier. 
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För naturmiljöeffekter och deras skadekostnader: 

 Fullständiga effektkedjor saknas för påverkan av NOx och NH3 på biologisk 

mångfald i land- och havsmiljön. 

 Behov av modellering av regionaliserade bidrag till förändring av ozonhalter och 

ozonindex vid små utsläppsförändringar av NOx och NMVOC. 

 Behov av mer kunskap om effekter av ozon på biologisk mångfald samt ER-

samband baserade på upptag av ozon i växter. För ozon bör det vidare undersökas 

om effekter på kolförråd och kvalitetsförändringar på jordbruksprodukter kan 

beräknas och värderas ekonomiskt. 

 Det är oklart vilka skadekostnader relaterade till marin övergödning som inte är 

inkluderade i den värdering som användes för att komma fram till resultaten i tabell 

9.1. Bör skadekostnader relaterade till yrkesfiske och turistbranschen, och kanske 

även konsekvenser för allmänheten av lokala kustnära övergödningseffekter, läggas 

till separat? En kompletterande analys skulle behöva göras för att besvara denna 

fråga. 

 En potentiellt stor effekt av övergödning till lands och i sötvatten är påverkan på 

den biologiska mångfalden, men förutom arbete med effektkedjor behövs även 

värderingar utifrån en svensk kontext. Ekonomisk värdering av biologisk mångfald 

är komplicerat, eftersom det ofta är svårt att koppla ihop komponenter av den 

biologiska mångfalden med vilken nytta som människan har av denna mångfald. 

Det finns behov av nya värderingsstudier, som lämpligen bör följa en 

ekosystemtjänstansats för att så långt som möjligt identifiera väsentliga 

nyttokomponenter. 

För kulturmiljöeffekter och deras skadekostnader: 

 Analysen av nedsmutsning i de fiktiva exemplen baserades på internationella 

studier och ett urval av material. Ur mekanismsynpunkt så kan man inte förvänta 

sig att Sverige skiljer sig från andra länder för dessa material men däremot är det 

viktigt att ta fram nya funktioner för material som har stor användning i Sverige 

jämfört med övriga Europa, t.ex. målat trä. En annan viktig aspekt är vilket 

partikelmått som är det rätta. I exemplen användes PM10 men ett kanske mer 

relevant mått för nedsmutsning är BC (black carbon). För- och nackdelarna med att 

byta till detta mått bör studeras närmare. 

 För korrosion finns över huvud taget inga funktioner att tillgå för de miljöer och 

parametrar som har pekats ut. För att ta fram ER-samband för vägmiljöer behövs 

framtagning av nya mätmetoder för att mäta effekt av vägsaltning i kombination 

med vägsmuts samt fältexponeringar i vägmiljö för olika material kombinerat med 

luftföroreningsmätningar för dessa parametrar. Vid val av mätmetoder för 

vägsaltning i kombination med vägsmuts är det viktigt att inte bara ta hänsyn till 

vad som ur korrosionssynpunkt är relevant men också att beakta vad som är möjligt 

att inkludera i spridningsmodeller, både på lokal och regional skala. 
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 I de fiktiva exemplen används en viss grad av förlust av reflektans som kriteriet för 

underhåll till följd av nedsmutsning. Detta är en stor förenkling och det bör 

analyseras om det utifrån svenska förhållanden finns lämpligare mått än reflektans. 

När det gäller korrosion beror kriterier för underhåll inte bara beror på vilket 

material som används utan också på tillämpning och komponent. Här kan kanske 

Trafikverkets BATMAN-databas vara till hjälp för infrastruktur som en del av den 

trafikerade miljön, men för den bebyggda miljön i närheten av trafik behövs 

kompletterande data. Det är viktigt att ett arbete för att ta fram relevanta kriterier 

för underhåll relaterade till nedsmutsning och korrosion sker före framtagande av 

nya ER-funktioner. 

 Uppskattning av materialmängder behövs dels i ett inledande skede för att 

identifiera de viktigaste materialen, dvs. de som står för störst kostnad relaterat till 

de beskrivna effekterna. Detta behövs för att göra ett bra urval av material för vilket 

kriterier för underhåll behöver undersökas och ER-samband tas fram. I ett senare 

skede, i samband med slutliga kostnadsberäkningar behövs mer detaljerade 

undersökningar av de utvalda materialen/komponenterna för att kvantifiera 

materialmängderna. Även i detta sammanhang kan BATMAN-databasen eventuellt 

bidra med information för infrastruktur som en del av den trafikerade miljön, men 

för den bebyggda miljön i närheten av trafik kan metoden beskriven i de fiktiva 

exemplen användas eller modifieras med mer detaljerade data och inventeringar. 

 För skadekostnader till följd av nedsmutsning av bebyggd miljö bör det undersökas 

hur de kostnader som användes för de fiktiva exemplen kan kompletteras med 

ytterligare kostnadskomponenter, t.ex. indirekta kostnader till följd av ett minskat 

estetiskt värde. För korrosion är det nödvändigt att ta fram en modell för 

skadekostnader för infrastruktur i trafikmiljö och att beräkna storleken på olika 

kostnadskomponenter. Möjligen kan BATMAN-databasen vara till hjälp även i detta 

avseende. 

Ovanstående lista på kunskapsluckor och åtgärder för att täppa till dem indikerar ett behov 

av att kunna angripa såväl generella som specifika frågor. Vissa av frågorna kan förväntas 

kunna besvaras på kort tid, medan andra behöver insatser under en längre tid. Vissa 

detaljerade frågor är möjliga att besvara relativt isolerat från övriga frågor och kräver enbart 

en viss typ av expertis, medan andra frågor hänger nära ihop med varandra och kräver nära 

samarbete över disciplingränser. I princip skulle det vara möjligt att definiera ett antal 

separata projekt för att gå vidare med att besvara frågorna, men risken är då uppenbar att 

samordningsvinster försvinner och att övergripande frågor hanteras på ett suboptimalt sätt, 

t.ex. avseende hur generellt slutliga ASEK-värden bör formuleras. Bör värdena exempelvis 

definieras för olika typorter? Räcker exempelvis befolkningsstorlek i så fall för att definiera 

sådana typorter, eller är det även nödvändigt att ta hänsyn till i vilken del av landet 

typorterna ligger? 

Vårt förslag är därför att kunskapsluckorna angrips genom ett forsknings- och 

utvecklingsprogram som koordinerar genomförandet av ett antal olika specifika projekt med 

det gemensamma målet att skapa ett genomskinligt och metodmässigt konsistent underlag 

för beslut om ASEK-värden. Utformningen av ett sådant program bör planeras noga, 

förslagsvis i form av ett särskilt förberedande projekt, vars syfte är att föreslå innehåll, 

bemanning och tidssatta aktiviteter. Även om den här studien har gällt luftföroreningar 

skulle ett sådant program också kunna tjäna som en lämplig överbyggnad för att lyfta in 
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även andra otillräckligt utredda orsaker till transporternas hälso- och miljöeffekter än 

luftföroreningar och på så sätt öka synergipotentialen ytterligare. 

9.3 Hur bör ASEK-värden bestämmas? 

Avslutningsvis vill vi betona att skadekostnaderna som har skattats i den här studien är en 

underskattning av de totala skadekostnaderna till följd av den svenska transportsektorns 

utsläpp av luftföroreningar på så sätt att en del skadekostnader inte är kvantifierade och 

dessutom saknas det kunskap om omfattningen av många hälso- och miljöeffekter. Det här 

har vi försökt illustrera genom ”trattarna” i tabell 4.2 och 7.5 för hälsoeffekter och deras 

skadekostnader, 5.3 och 7.9 för naturmiljöeffekter och deras skadekostnader samt 6.2 och 

7.12 för kulturmiljöeffekter och deras skadekostnader. Skadekostnadsskattningarna i den 

här studien bör med andra ord inte ses som rekommenderade ASEK-värden, eftersom 

ASEK-värden som underskattar de totala skadekostnaderna skulle leda till att hälso- och 

miljöeffekter systematiskt undervärderas när sådana ASEK-värden används i 

samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar. Vidare har skattningarna av hälsoeffekter 

endast gjorts för några fiktiva exempel där syftet varit att jämföra olika alternativ när det 

gäller val av luftföroreningskomponenter, hälsoutfall och ER-funktioner. Som framgick av 

kapitel 4 finns ännu ingen allmän enighet om vilka alternativ som är bäst. 

Genom fortsatt arbete som täpper till kunskapsluckor som studien har identifierat går det 

att minska underskattningen av de totala skadekostnaderna och dessutom öka precisionen i 

olika skadekostnadskomponenter. Men att få fullständig kunskap om omfattningen av 

samtliga effekter och deras skadekostnader är ett utopiskt projekt. Därför måste 

beslutsfattare vara beredda att, utifrån ett vetenskapligt underlag av den typ som tagits fram 

i denna och kommande studier, bedöma vilken säkerhetsmarginal som krävs för att på ett 

rimligt sätt täcka in svårbedömda och osäkra effekter. Det kan exempelvis handla om att 

beslutsfattarna gör en bedömning att ASEK-värdena bör vara X gånger de skadekostnader 

som de vetenskapliga underlagen kommer fram till, där X kan vara exempelvis 2, 10 eller 

100. Det viktiga är att en sådan bedömning görs lika genomskinlig som det sätt som vi har 

försökt tillämpa i den här studien, så att en uppdatering är enkel att göra när ny kunskap 

blir tillgänglig.  

Att utgå från skadekostnadsansatsen och på detta sätt lägga på en explicit säkerhetsmarginal 

bedömer vi som en tydlig och därför attraktiv metod att fastställa ASEK-värden. Ett 

alternativ som har använts förut är att använda åtgärdskostnader för att minska utsläpp av 

föroreningar som bas för ASEK-värdena, jfr tabell 1.3. Detta alternativ är dock 

problematiskt. Syftet med ASEK-värdena är att användas i samhällsekonomiska 

lönsamhetsbedömningar genom kostnads-nyttoanalys (CBA). Per definition borde det då 

vara viktigt att nyttorna kan tolkas som minskade skadekostnader. Det finns dock stora 

principiella svagheter med att använda åtgärdskostnader som ”skattning” av 

skadekostnader, jfr kapitel 2. Skattningen blir god endast i specialfallet där den marginella 

skadekostnaden är ungefär lika stor som den marginella åtgärdskostnaden, och det finns i 

allmänhet inga skäl att anta att detta specialfall gäller, i synnerhet som beslut att vidta 

åtgärder mot utsläpp av föroreningar inte behöver ha fattats på strikt samhällsekonomisk 

grund, utan kan ha fattats exempelvis till följd av rent miljömässiga eller juridiska krav. 
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