
Johannes Österström

Luftfartens marginalkostnader

En delrapport inom Samkost 2

VTI rapport 907 | Luftfartens m
arginalkostnader. En delrapport inom

 Sam
kost 2

www.vti.se/publikationer

VTI rapport 907
Utgivningsår 2016





 

VTI rapport 907 

Luftfartens marginalkostnader 

En delrapport inom Samkost 2 

 

 

Johannes Österström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer: 2015/0526-7.4 

Omslagsbilder: Hejdlösa Bilder AB, Thinkstock 

Tryck: LiU-Tryck, Linköping 2016



 

VTI rapport 907 

Referat 

Medan ett stort antal studier har försökt bedöma marginalkostnaderna för att använda vägar och 

järnvägar är motsvarande kunskapsläge sämre för svensk luftfart. Bland annat saknas en samsyn kring 

centrala begrepp och frågeställningar, exempelvis gällande hur infrastrukturbegreppet ska avgränsas 

och hur internationella flygningar ska hanteras.  

En annan brist är att tidigare studier utgått från exempelflygningar för beräkningar av marginal-

kostnader. Dessa exempel har sedan representerat hela den variation av flygplanstyper och destina-

tioner som finns i Sverige. I denna studie har ett första steg tagits mot en tydligare bild av de genom-

snittliga marginalkostnaderna genom att kostnadsposterna för klimat, hälsopåverkan och buller har 

beräknats. Resultaten på klimatområdet pekar på att inrikesflygets kostnader är små i förhållande till 

EU-flygningarnas kostnader, som i sin tur är små i förhållande till kostnaderna för flygningarna 

utanför EU. Variationen mellan dessa kategorier visar dels att beräkningar som bygger på enskilda 

exempel kan ge en snedvriden bild, och dels att hänsyn bör tas till skillnaden mellan ovanstående 

kategorier av flygningar vid eventuell policyutformning.  

Beräkningen av luftfartens hälsopåverkan bygger på en enklare metodik vilket påverkar tillförlitligheten 

i skattningarna av dessa kostnader. Resultaten i denna del av studien ska därför ses som räkneexempel. 

Dessa kostnadsposter kan dock vara väsentliga vilket motiverar vidare forskning. 

Dessutom har en bullervärderingsmodell använts som indikerar att tidigare studier kraftigt 

underskattat bullerkostnaderna på Bromma flygplats.  

Sammantaget ger rapporten indikationer om att de externa kostnaderna för framförallt utrikes 

flygningar är stora i förhållande till de avgifter som i realiteten tas ut.  
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Abstract 

While a large amount of studies has been focused on assessing the marginal costs of using roads or 

railroads, the corresponding knowledge about aviation has been lacking. Among other things, there 

has not been a coherent view in literature about central issues such as the definition of the concept of 

infrastructure and how to handle international flights. 

Another shortfall is due to the fact that previous studies have focused on calculating marginal costs for 

only one flight. These examples have then represented the whole variation of aircraft types and 

destinations that exists within Sweden. In this study, a first step has been taken towards a clearer 

picture by calculating the average marginal costs for climate change, negative health effects and 

negative noise effects of Swedish aviation. The results regarding climate show that the costs of 

domestic flights are small in comparison to European flights, which in turn are small compared to 

flights with destinations outside the EU. The variation between these categories shows that single 

examples can give a skewed picture of the actual marginal costs. It also shows that the difference 

between the above mentioned categories should be taken into account when evaluating policy 

measures.  

The calculations of the costs of emissions that affect human health are done in a less reliable way, and 

therefore the estimates in this part should be interpreted as rough approximations. These costs could be 

significant though, which motivates further research in this area. 

In addition, a noise valuation model has been used that indicate that previous studies have 

underestimated the noise costs on Bromma airport significantly. 

Overall, the results indicate that the external costs of primarily international flights are large in 

comparison with the fees that are levied.  
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Förord 

Denna rapport är en underlagsrapport till Samkost 2, där VTI på uppdrag av Näringsdepartementet 

beräknar de samhällsekonomiska marginalkostnaderna för trafiken. I arbetets inledande skede har 

Fredrik Kopsch och Anna Johansson varit bidragande. Författaren tackar Jan-Eric Nilsson (VTI), 

Bengt Simonsson (WSP) och Andria Kemi (LFV) för stöd och synpunkter under arbetets gång. 
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Sammanfattning 

Luftfartens marginalkostnader – En delrapport inom Samkost 2 

av Johannes Österström (VTI) 

 

Luftfartens samhällsekonomiska marginalkostnader har inte forskats kring på samma sätt som 

motsvarande område inom väg- och järnvägstrafiken. I tidigare studier har det saknats en samsyn 

kring centrala begrepp och frågeställningar, och framförallt har beräkningarna av marginalkostnader 

oftast utgått från enskilda exempel på flygningar vilka inte behöver vara representativa för helheten. 

Mot denna bakgrund har denna studie två huvudsakliga syften. Det första är att föra en diskussion och 

ge vissa svar på principiella frågor som är viktiga för att generellt giltiga marginalkostnadsberäkningar 

ska kunna genomföras. Det andra och mer centrala syftet är att genomföra beräkningar av faktiska 

genomsnittliga marginalkostnader för luftfarten avseende de viktigaste externa effekterna. 

I rapportens inledande kapitel förs en diskussion kring samtliga relevanta kostnadsposter, såväl på 

flygplatsen som i luften. På flygplatsen är det främst slitaget på landningsbanan, kostnaden för 

flygledningen och trängselkostnader som tas upp. För följande tre komponenter har vi gått vidare och 

beräknat de genomsnittliga marginalkostnaderna: 

 Klimat. Vid flygning sker utsläpp av koldioxid till atmosfären som innebär att atmosfären 

värms upp. I denna studie är grundantagandet att handelssystemet EU ETS internaliserar 

denna kostnad genom att en extra flygning leder till köp av utsläppsrätter som får någon annan 

att upphöra med ett motsvarande utsläpp. Handelssystemet omfattar dock inte flygningar som 

går utanför EU. Utöver klimateffekter från koldioxid orsakar flyget även en ytterligare 

klimateffekt när det befinner sig på hög höjd, den så kallade höghöjdseffekten. I denna studie 

antas att luftfartens totala klimatpåverkan fås genom att multiplicera koldioxidens påverkan 

med faktorn 1,7.   

 Hälsa. Utsläpp av till exempel kväveoxider och svaveloxider påverkar människors hälsa. 

Marginalkostnaden för denna post bör egentligen beräknas utifrån den så kallade 

effektkedjeansatsen, som tar hänsyn till hur utsläpp sprids och hur stora befolknings-

koncentrationer som berörs. I denna studie har det inte varit möjligt att genomföra en sådan 

beräkning. Istället används ett förenklat tillvägagångssätt som utgår från att luftfartens utsläpp 

i huvudsak har samma kostnad oavsett var de sker. Två räkneexempel har tagits fram för att 

visa hur stora kostnaderna för hälsopåverkande utsläpp skulle kunna vara.  

 Buller. Vid start och landning orsakar luftfarten buller som stör omgivningen och som kan 

påverka människors hälsa. Bullrets kostnader är beroende av flygtrafikens omfattning och hur 

stor befolkning som är bosatt i anslutning till flygplatsen. Marginalkostnaderna har beräknats 

på åtta större flygplatser i landet med en bullervärderingsmodell som har tagits fram av WSP 

på uppdrag av Transportstyrelsen.  

En stor del av studien har inriktats på att diskutera antaganden och metodupplägg för beräkningen av 

ovanstående tre kostnadskomponenter. Ett centralt antagande är den princip som valts för den 

internationella luftfartens utsläpp. Utifrån tre alternativ har valet fallit på att räkna de externa 

kostnaderna på en flygning hela vägen från dess utgångspunkt i Sverige till slutdestinationen, men inte 

tillbaka. Vad gäller metodval finns det svagheter i det data som beskriver hur många flygningar som 

sker på olika linjer samt med vilken flygplanstyp som dessa flygningar genomförs. Vissa antaganden 

har därför behövt göras som kan ha påverkat säkerheten i studiens skattningar. 
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Med hänsyn tagen till denna osäkerhet är det främst två aspekter av resultatet som bör uppmärk-

sammas och beaktas inför framtida forskning och/eller eventuella policybeslut kring skatte- och 

avgiftsuttag. 

 De externa kostnaderna är antagligen större än, eller åtminstone i samma storleksordning som, 

marginalkostnaderna på flygplatsen.  

 De externa kostnaderna varierar så mycket mellan olika flygningar att det inte är särskilt 

relevant att tala om en genomsnittlig marginalkostnad för hela den svenska luftfarten. 

Räknat i kronor och ören är den genomsnittliga marginalkostnaden för inrikesflygets klimatpåverkan 

ca 2 000 kronor per flygning. För europaflyget är genomsnittet cirka 12 000 kronor. Flyget med 

destination utanför Europa har de i särklass högsta kostnaderna för klimatpåverkan, cirka 140 000 

kronor per flygning. Räknat per fordonskilometer är kostnaden drygt 3 kronor för inrikes flyg, cirka 9 

kronor för flyg inom Europa och cirka 32 kronor för flyg utanför Europa. 

Vid en jämförelse av inrikes klimatkostnader för flygplan av typen jet och turboprop pekar resultaten 

på att turboprop inte har någon relevant klimatberoende marginalkostnad. Detta på grund av att dessa 

flygplan inte kommer upp på hög höjd och att koldioxidkostnaden internaliseras av EU ETS). 

Marginalkostnaden för inrikes jetflyg uppgår till cirka 4 600 kronor per flygning och cirka 8 kronor 

per fordonskilometer.  

Resultaten för den kategori som innehåller de längsta linjerna som utgår från svenska flygplatser, till 

exempel till Thailand, Kina och USA, pekar på höga kostnader. Den genomsnittliga kostnaden per 

flygning är cirka 370 000 kronor, och per fordonskilometer cirka 47 kronor. Det innebär att det inte 

bara är sträckan som gör att långflygningar står för stora externa kostnader. Utsläppen från de stora 

flygplan som sätts in på dessa sträckor samt frånvaron av ett handelssystem för koldioxid gör att 

kostnaden per kilometer är fem gånger högre på dessa flygningar jämfört med flygningar inom EU. 

När det gäller hälsopåverkande utsläpp har två exempelberäkningar gjorts, och resultaten är 

ungefärliga. Dessa värderingar ger för inrikesflyget en genomsnittlig marginalkostnad på 1 400 

respektive 3 200 kronor (2,6 respektive 6,2 kronor per fordonskilometer) beroende på vilken värdering 

som tillämpas. För flyg inom EU uppgår motsvarande kostnad till 9 000 respektive 18 700 kronor (7,7 

respektive 15,9 kronor per fordonskilometer). För flyg utanför EU är motsvarande kostnad 19 400 

respektive 28 200 kronor (4,4 respektive 6,9 kronor per fordonskilometer).  

Marginalkostnaden för buller har beräknats utifrån kostnaden för en start- och landningsfas (LTO-fas) 

vid åtta större flygplatser i Sverige. Detta eftersom flygplan inte anses ha någon marginalkostnad för 

buller på marschhöjd. De flygplatser som har studerats kan delas in i tre övergripande kategorier 

utifrån marginalkostnadernas storlek. Malmö, Skavsta, Säve och Visby flygplatser har en 

genomsnittlig marginalkostnad per LTO på 40–60 kronor. Flygplatserna Arlanda, Landvetter och 

Umeå har en något högre marginalkostnad på mellan 90 och 180 kronor. Bromma flygplats har de i 

särklass högsta kostnaderna på 6 200 kronor per LTO. För att verifiera de resultat som ges av 

modellen har en jämförelse gjorts vilken pekar på att det är den högre värderingen av buller i ASEK i 

förhållande till EU-handboken för externa kostnader som leder till att marginalkostnaden för buller är 

högre i denna studie än i föregående version av Samkost. 

Studiens diskussion kring avgifter pekar på att endast en andel av de avgifter som tas ut inom luft-

farten är relevanta för den fordonsrelaterade infrastrukturen. De preliminära resultaten i denna del 

pekar på att det bara är inom den inrikes luftfarten som avgifterna står ungefärligen i proportion till de 

tre externa kostnadsposter som beräknats, i övrigt är kostnaderna större. 

Resultaten understryker att det kan vara riskabelt att som i tidigare studier låta exempelberäkningar 

utgöra grunden för analysen, eftersom risken är stor att enskilda flygningar inte är representativa för 
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helheten. Det bör också uppmärksammas att det tycks finnas en svag korrelation mellan de relevanta 

avgifterna och de externa kostnaderna. Trots att till exempel bulleravgiften anpassats till vilken 

flygplats som är aktuell, samt till flygplanets bullerprestanda, så varierar de externa bullerkostnaderna 

mycket mer än vad avgiften gör. 

Studien pekar på ett behov av vidare forskning för att kunna ge en helhetsbild av luftfartens 

genomsnittliga marginalkostnader. De mest angelägna områdena är: 

 Att öka säkerheten i skattningarna av externa kostnader som har gjorts i denna studie. Det 

behövs en studie som bygger på bättre statistik över samtliga enskilda flygningar i Sverige. 

Denna statistik omfattas i dagsläget av sekretess, men kan kanske bli tillgänglig inom ramen 

för ett forskningsprojekt eller ett samarbetsprojekt med Transportstyrelsen. 

 Att fördjupa kunskaperna om hälsopåverkan, eftersom resultaten trots osäkerheterna tyder på 

att dessa kostnadsposter kan vara väsentliga. Det motiverar att en studie av dessa kostnader 

genomförs som tar hänsyn till spridnings- och exponeringseffekter.  

 Att marginalkostnader beräknas för de poster där skattningar idag helt saknas. Detta gäller 

kostnaderna för trafikledning, olyckor, trängsel och slitage. 
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Summary 

Marginal costs in Swedish aviation – a part of Samkost 2 

by Johannes Österström (VTI) 

 

Researchers have not paid the same amount of attention to the marginal costs of aviation as they have 

to the corresponding research areas in road and railroad transport. There has been a lack of coherence 

between earlier studies considering central issues and questions. Above all, the calculations of 

marginal costs have focused on single trips. There is a risk that single trips do not give a representative 

picture of the marginal costs in aviation. 

Against this background, this study has two central aims. The first aim is to discuss and give some 

answers to central principal issues that are important to make calculations of marginal costs. The 

second and more important aim is to calculate the actual average marginal costs for three important 

external cost components. 

The introducing chapters of the report discusses all the relevant cost components, both on the airport 

and during flights. On the airport, the main components are runway deterioration, the cost of air traffic 

control and congestion costs. For the following three components, we have proceeded to calculate the 

average marginal costs: 

 Climate. While flying, aircrafts exhausts carbon dioxide that leads to global warming. A 

premise in this study is that the European trading system for emissions, EU ETS, internalizes 

this cost because an extra flight is assumed to lead to a corresponding reduction of emissions 

from someone else. This does not apply to flights outside the EU, since they are not covered 

by the EU ETS. Except from carbon dioxide, aviation causes further global warming when 

flying on high altitude, the high altitude effect. In this study, the total global warming of 

aviation is given by multiplying the effect of the carbon dioxide with the factor 1.7. 

 Health. Emissions of i.e. nitrogen oxides and sulfur oxides affects human health. The marginal 

cost for this component should be calculated using the impact pathway approach, which takes 

distribution in the atmosphere and population exposure into account. In this study, using this 

method has not been possible, instead a simpler way to calculate the health costs has been 

used. This method uses a fixed valuation of the damage from these emissions, and apply this 

to all emissions regardless of where they are emitted. This has resulted in two rough examples 

to mirror possible orders of magnitude for the costs of health affecting emissions. 

 Noise. Aircrafts create noise at landing and take-off that disturb the areas surrounding the 

airport and affect human health. The marginal costs of noise are dependent on the extent of the 

air traffic and the population around the airport. The marginal costs have been calculated at 

eight important airports in Sweden using a noise valuation model that has been developed by 

WSP on behalf of the Swedish Transport Agency. 

A large part of the study has been focused on discussing the definitions and methodology for the 

above mentioned cost components. A central definition regards the principle chosen for the emissions 

of international flights. Out of three alternatives, the choice has been to calculate the external cost of 

an international flight the whole way from its origin in Sweden to its final destination abroad, but not 

the way back. Considering choices of methods, there are uncertainties in the data describing the 

number of flights on different routes, as well as what type of aircraft that are being used.  
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In absence of better data, the method has probably affected the reliability in some of the estimates. 

Taking this into account, there are mainly two aspects of the result that should be noticed in advance 

of further research and/or possible policy decisions concerning taxes and fees. 

 The external costs are probably larger than, or at least in the same order of magnitude, as the 

marginal costs on the airport.  

 The variation between the external costs of different groups of flights is so large that it is not 

very relevant to discuss average marginal costs that covers the whole mode of transport. 

In monetary terms, the average marginal climate cost for domestic flights is around 2 000 Swedish 

crowns (SEK) per flight. For flights within the EU, the average is 12 000 SEK. Flights destined 

outside the EU have notably higher climate costs, 140 000 SEK per flight. Expressed as SEK per 

vehicle kilometer, the cost for domestic flights is around 3 SEK, for flights within the EU around 9 

SEK, and for flights outside of the EU around 32 SEK. 

Comparing the domestic climate costs of different types of aircraft (jet versus turboprop), the results 

show that turboprop planes does not have any relevant climate dependent marginal costs. This is due 

to the fact that these aircrafts do not climb to the height where the high altitude factor is relevant, and 

the cost of carbon dioxide is internalized by the EU ETS. The marginal cost of domestic jet flights is 

4 600 SEK per flight or around 8 SEK per vehicle kilometer. 

The results point at high costs for the category containing the longest flights that depart from Sweden, 

i.e. Thailand, China and the U.S. The average cost per flight is 370 000 SEK, around 47 SEK per 

vehicle kilometer. This means that it is not only the distance that increases the external costs of long 

flights. The large types of aircraft that operates on these routes in combination with the absence of a 

trading system for carbon dioxide emissions makes the cost per vehicle kilometer more than five times 

as large as for flights within the EU. 

When it comes to emissions that affect human health, two rough examples have been calculated. The 

average marginal cost for domestic flights is 1 400 SEK or 3 200 SEK (2.6 SEK or 6.2 SEK per 

vehicle kilometer) depending on which example is applied. For flights within the EU, the 

correspondent cost is 9 000 or 18 700 SEK (7.7 or 15.9 SEK per vehicle kilometer). For flights outside 

the EU, the correspondent cost is 19 400 or 28 200 SEK respectively (4.4 or 6.9 SEK per vehicle 

kilometer). 

The marginal costs for noise have been calculated for a landing and take-off phase (LTO-phase) at 8 

larger airports in Sweden. The focus on the LTO-phase is due to aircrafts not having any marginal 

costs for noise at high altitude. The costs at the airports that have been studied can be divided into 

three categories. Malmö, Skavsta, Säve and Visby airports have average marginal costs per LTO at 

around 40–60 SEK. Arlanda, Landvetter and Umeå airports have average marginal costs per LTO 

between 90 and 180 SEK. Bromma airport has the highest marginal costs per LTO by far, 6 200 SEK. 

These costs are larger than shown in previous studies, and to verify the results given by the noise 

model, a comparison has been done. This comparison shows that the higher valuations of noise in 

ASEK leads to larger marginal costs, compared to the previous version of Samkost where the 

valuations from the European handbook of external costs were used. 

The discussion about fees in this study suggest that only a share of the fees levied within Swedish 

aviation is relevant from a marginal cost point of view. The preliminary results show that it is only in 

domestic aviation that the fees are in proportion with the three cost components calculated here, for the 

rest of the flights the costs are larger than the fees.  

The results show that it is risky to let single trips represent the whole mode of transport, since there is 

an apparent risk that those are not representative for the whole mode of transport. Secondly, there 
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seems to be a weak connection between the size of the relevant fees and the external costs. Even 

though the noise fee is adjusted to the actual airport and the noise characteristics of the aircraft, the 

external noise costs varies a lot more than the fee.  

The study shows a need for further research to be able to give a full picture of the average marginal 

costs in aviation. The most important areas are: 

 To decrease uncertainty in the estimates of the external costs in this study by performing a 

new study that relies on better data considering flights. This data is at the moment not 

available to the public, but could possibly be made available as part of a research project or a 

cooperative project. 

 To deepen the knowledge about the health impacts of aviation, since the preliminary results in 

this study shows that these effects could be large. This is motivation for a study of these costs 

using the impact pathway approach. 

 To calculate marginal costs for the components that have not been covered in this study. This 

applies to the costs for air traffic control, accidents, congestion and infrastructure wear. 
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1. Inledning 

Forskningen kring luftfartens samhällsekonomiska marginalkostnader kännetecknas av ett antal 

kunskapsluckor som gör det svårare att genomföra faktiska beräkningar av marginalkostnader. Dessa 

luckor finns inom flera områden där marginalkostnaderna sannolikt är som högst, t.ex. gällande de 

externa kostnaderna för luftfartens utsläpp (Nilsson och Johansson 2014). Det finns vidare en viss 

begreppsförvirring och ett antal principiella frågor som kan kopplas främst till att det saknas en exakt 

definition av vad som ingår i luftfartens infrastruktur samt att redovisningsprinciper för utrikesflygets 

påverkan saknas.  

Tidigare studier av marginalkostnader inom luftfarten i Sverige har utgått från exempelberäkningar för 

en enskild flygning på en enskild linje (se exempelvis Hansen och Nerhagen (2008), Nilsson och 

Johansson (2014) och Trafikanalys (2015, 2016c)). En linje som vanligen analyseras i denna kontext 

är den mellan Arlanda och Landvetter som antas flygas med en Boeing 737. 

Inom andra trafikslag har istället genomsnittliga marginalkostnader som representerar hela trafikslaget 

(givet vissa avgränsningar) presenterats. Att sådana har saknats inom luftfarten har framförallt varit 

problematiskt utifrån ett jämförelseperspektiv mellan trafikslagen. Det finns flera faktorer som pekar 

på att de exempelflygningar som har använts inte behöver vara särskilt representativa för helheten. Ett 

tydligt exempel är att en stor del av inrikesflygningarna i Sverige sker med mindre turbopropflygplan 

(propellerdrivna flygplan), vilka har en bränsleförbrukning som är markant lägre än för jetflyg. Dessa 

flygplan flyger även på en lägre höjd. De externa kostnader som orsakas av turbopropflygplan skiljer 

sig på grund av dessa faktorer markant från de som orsakas av jetdrivna flygplan. 

1.1. Syfte 

Denna studie syftar till att föra en diskussion och ge vissa svar på principiella frågor som är viktiga för 

att generellt giltiga marginalkostnadsberäkningar ska kunna genomföras för luftfarten. Det andra och 

mer centrala syftet är att genomföra beräkningar av faktiska genomsnittliga marginalkostnader för 

luftfarten avseende de viktigaste externa effekterna.1  

Beräkningsresultaten i denna studie ska ses som en ansats och ett första steg att ta fram denna typ av 

resultat. De resultat som presenteras är i flera fall ungefärliga, och det är viktigt att de tolkas utifrån 

den omfattande metoddiskussion som finns redovisad i rapporten.  

På grund av att den statistik som behövs för att göra exakta utsläppsberäkningar omfattas av sekretess2 

har en alternativ metod tagits fram för att göra beräkningarna. Denna metod bygger på vissa 

antaganden och har vissa begränsningar som diskuteras i rapporten. När det gäller utsläppens 

hälsopåverkan är resultaten mer osäkra än de övriga resultaten beroende på att det inte har funnits 

möjlighet att göra en studie av utsläppens spridning, och av det skälet utgår analysen från genom-

snittliga värden som presenteras i EU-handboken för externa kostnader (Korzhenevych et al. 2014). 

Studien bör således inte ligga till grund för att sätta nivån på eventuella avgifts- eller skatteuttag från 

luftfarten innan uppdaterade beräkningar baserade på effektkedjeansatsen3 kan göras som verifierar 

resultaten.  

                                                      

1 Genomsnittlig marginalkostnad innebär i denna studie både att ett genomsnitt för hela den svenska luftfarten 

kan presenteras, och att resultaten kan användas för att presentera genomsnitt inom olika delkategorier inom 

luftfarten. 

2 För beräkningen behövs statistik över flygningar fördelat på linjer, vilken omfattas av sekretess om det går att 

utläsa enskilda flygbolags flygningar.  

3 Impact Pathway Approach (IPA). 
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1.2. Definitioner och avgränsningar 

I studien görs en övergripande genomgång av vad forskningen hittills har sagt om hur olika marginal-

kostnadskomponenter ska hanteras och bedömas. Därutöver görs en genomgång av metodupplägg 

samt en redovisning av resultaten för ett antal beräkningar av marginalkostnader. Därefter presenteras 

resultaten för de beräkningar av genomsnittliga marginalkostnader som har gjorts på områdena buller, 

klimatpåverkande utsläpp och hälsopåverkande utsläpp.  

För redovisningen är utgångspunkten att marginalkostnaden för luftfarten är den samhälleliga 

kostnaden för att sätta ytterligare ett flygplan i trafik. I tidigare studier på luftfartsområdet har det 

även varit vanligt att marginalkostnaderna för de passagerare som behöver ta sig genom flygplatsen 

ingår i definitionen. I denna studie har passagerarrelaterade marginalkostnader inte ingått främst av 

skälet att fokus ligger på själva flygplanets (fordonets) marginalkostnader, samt att det skulle minska 

jämförbarheten med andra trafikslag som analyseras inom ramen för Samkost 2. Denna avgränsning 

diskuteras mer grundligt i avsnitt 2.2.1. 

Vidare undersöks i denna studie marginalkostnaderna för passagerarflygningar, närmare bestämt 

linjeflyg och charter. Därmed ingår inte t.ex. frakt-, gods-, skol- eller taxiflygningar i beräkningarna, 

vilket beror främst på begränsningarna i data över dessa flygningar. 

Studien har fokuserats på att försöka flytta fram ställningarna när det gäller att beräkna faktiska 

marginalkostnader för luftfarten i Sverige. Det innebär att mindre fokus har lagts på att ta fram en 

heltäckande bild av forskningsläget på området, vilket också motiveras av att det relativt nyligen har 

genomförts en litteraturgenomgång av Ahlberg (2014). I kapitel 2 redovisas en kortare 

litteraturgenomgång samt en diskussion av principiella frågor. På vissa områden har den genomgång 

som gjordes i Ahlberg även kompletterats med senare forskning, t.ex. på området hälsopåverkande 

utsläpp.  

De marginalkostnader som har beräknats avser själva transporten, och inkluderar således inte 

kostnader som uppstår t.ex. under produktionen av bränslen eller transporten av dessa bränslen. De 

värden som beskrivs i rapporten avser prisnivån år 2014. 

Slutligen bygger denna rapport på synsättet att det är centralt att beskriva marginalkostnader i den mån 

det är troligt att dessa finns, och att åtminstone viss kunskap finns om deras storlek. Den teoretiska 

grunden för att beräkna marginalkostnader och att därefter sätta skatter och avgifter i relation till dessa 

pekar på att både för höga och för låga avgifter i relation till de faktiska marginalkostnaderna är 

ineffektiva. Det är därför problematiskt att ange en marginalkostnadskomponent till noll i brist på 

bättre kunskap eftersom det redan på förhand kan sägas att detta är ineffektivt för de marginal-

kostnadskomponenter som inte är obetydliga. Fokus har därför varit att i den mån det går beskriva och 

avgränsa olika marginalkostnadskomponenters storlek, ibland med tydliga förbehåll för osäkerheter i 

beräkningarna. 
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2. Bakgrund och principiella frågor 

I detta kapitel ges en introduktion till tidigare studier av luftfartens marginalkostnader samt en 

diskussion av de centrala principiella frågor som finns. I kapitel 3 och 4 finns även en mer djupgående 

beskrivning av de centrala komponenterna för beräkning av marginalkostnader för luftfarten. 

En generell skillnad mellan luftfarten och väg/järnväg är de institutionella förutsättningarna. Luftfarten 

omfattas av kravet att uppnå full kostnadstäckning för den infrastruktur som behövs för att bedriva 

trafiken. Detta omfattar både det statliga bolaget Swedavia, som driver de statliga flygplatserna, och 

LFV, som genomför flygledning. Kravet på full kostnadstäckning gör att marginalkostnaderna som 

uppstår i dessa verksamheter sannolikt är internaliserade (se resonemang i Nilsson och Johansson 

(2014) s. 68).  

Utöver de kostnader som uppstår i infrastrukturen finns marginalkostnadskomponenter som är externa 

(ex. utsläpp), vilket innebär att det saknas en naturlig marknad för att hantera konsekvenserna av dessa 

effekter (se kap 4). En ytterligare skillnad mellan luftfarten och väg/järnväg är att luftfarten passerar 

landsgränser och områden som inte direkt kontrolleras av någon stat, så som hav. Under en flygning 

från Sverige kan därför en stor del av den externa kostnaden uppstå i ett annat land, genom att t.ex. 

befolkningen där utsätts för utsläpp som påverkar deras hälsa. Detta utgör en särskilt utmaning när det 

gäller möjligheterna att beskatta eller avgiftsbelägga luftfarten för att uppnå täckning för de externa 

effekter som uppstår, eftersom det kräver en överenskommelse mellan stater om ett gemensamt 

tillvägagångssätt. Hur dessa externa kostnader i andra länder ska hanteras är en mycket central fråga 

som utmärker luftfarten (och sjöfarten), se avsnitt 2.2.3. 

2.1. Bakgrund 

I en svensk kontext har luftfartens marginalkostnader studerats sedan åtminstone början av 2000-talet, 

men i jämförelse med väg och järnväg har forskningen på området inte kommit lika långt. Nedan 

presenteras några studier där frågan har analyserats i den svenska kontexten. 

Under tidigt 2000-tal hade Luftfartsverket regeringens uppdrag att tillsammans med Statens institut för 

kommunikationsanalys (SIKA) utreda luftfartens samhällsekonomiska marginalkostnader. 

Luftfartsverket (2002) redovisar dels ett antal marginalkostnader för olika komponenter och dels det 

dåtida forskningsläget.  

I en studie av Hansen och Nerhagen (2008) uppdateras det dåvarande kunskapsläget kring luftfartens 

marginalkostnader. I studien görs liksom i denna studie en uppdelning mellan marginalkostnader som 

orsakas av aktiviteter på flygplatsen och externa effekter i form av luftföroreningar och buller. Studien 

innehåller en genomgång av marginalkostnadsstudier, vilken pekar på att de flesta av dessa var 

inriktade på passagerarelaterade flygplatstjänster. I denna studie presenteras även exempelberäkningar 

av marginalkostnader för två flygplanstyper.  

Inom ramen för det förra Samkost -uppdraget som slutrapporterades i november 2014 genomförde 

Ahlberg (2014) en delstudie som inriktades på luftfartens samhällsekonomiska marginalkostnader. 

Denna studie handlar i stora delar om den befintliga forskningslitteraturen och speglar flera av de 

osäkerheter som fortfarande finns inom området luftfart. T.ex. varierar bedömningen av marginal-

kostnaderna för hälsopåverkande utsläpp mycket kraftigt i de studier som refereras. 

Trafikanalys har ett årligt återkommande uppdrag från regeringen att beräkna marginalkostnader för 

de olika transportslagen (se exempelvis Trafikanalys 2015 och 2016c). I de senaste årens rapporter har 

beräkningarna gällande luftfart utvecklats och innehåller nu exempelberäkningar för tre olika 

flygplanstyper. De exempel som har valts inbegriper förutom inrikes (Stockholm–Göteborg) även 

marginalkostnaden för en flygning inom EU (Stockholm–Madrid) och en flygning utanför EU 

(Stockholm–Bangkok). 
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2.2. Principiella frågor 

Nedan diskuteras ett antal principiella frågor i relation till luftfartens marginalkostnader som inte ges 

ett entydigt svar i tidigare litteratur. Svaret på dessa frågor kan också variera beroende på den specifika 

studiens syfte. För att kunna göra beräkningar av marginalkostnader ges nedan en diskussion och den 

inriktning som har valts för denna studie.  

2.2.1. Var går gränsen för infrastrukturen? 

Det finns en viss variation i den litteratur som gåtts igenom vad gäller synen på vad som ingår i 

luftfartens infrastruktur, och därmed vad som ska ingå i en beräkning av marginalkostnader. En viktig 

principiell fråga gäller här om marginalkostnadsberäkningarna ska omfatta enbart fordonen, eller om 

både fordon och passagerare ingår i begreppet. 

Luftfartsverket (2002) ser flygplatsen, liksom vägen eller järnvägen, som ett naturligt monopol och 

definierar gränsdragningen enligt följande: ”Infrastrukturen utgörs av samtliga strukturer som är 

nödvändiga för att bedriva luftfart, förutsatt att den fria marknaden inte ger ett samhällsekonomiskt 

optimalt utbud av dessa strukturer” (Luftfartsverket 2002).4 Vidare menar Luftfartsverket att det 

”förefaller tämligen uppenbart att tjänster såsom incheckning, säkerhetskontroller och ombordstigning 

kan räknas till infrastrukturen, medan caféer och övriga kommersiella anläggningar inte bör räknas till 

infrastrukturen” (Luftfartsverket 2002). Det senare citatet avspeglar att Luftfartsverket såg de 

passagerarelaterade kostnaderna som naturligt tillhörande infrastrukturen, och därmed den relevanta 

marginalkostnaden.   

Nilsson (2003) utgår från att det enbart är de delar av infrastrukturen som påverkas genom användning 

av fordonen som bör ingår i marginalkostnaden för luftfarten. Detta avser dels kostnaden för slitage av 

landningsbanan och prissättning av knapphet genom ett auktionsförfarande för slottider.  

I en litteraturgenomgång av Hansen och Nerhagen (2008) konstateras att de flesta marginalkostnads-

beräkningar som gäller flygplatsen fokuserar på passagerarrelaterade marginalkostnader. Bland annat 

har denna typ av studier genomförts för ett antal flygplatser i Europa inom ramen för GRACE-

projektet (Bickel et al. 2006). Ericson och Hammarberg (2015) har på Svenskt Flygs uppdrag gjort en 

utredning om konsekvensen av flygskatten där beräkningar av marginalkostnader ingår. Författarna 

har synen att infrastrukturen innefattar hela den process som passageraren går igenom efter 

incheckningen. Ställningstagandet gällande denna gränsdragning påverkar vilka avgifter och vilka 

kostnader som ska anses ingå i marginalkostnaden. WSP:s argument för denna gränsdragning är att 

samtliga avgifter som tas ut av myndigheter är obligatoriska och utgör ersättning för en kollektiv 

nyttighet (säkerhetskontroll är inte en tjänst som en enskild passagerare köper av Transportstyrelsen, 

nyttan ligger i att samtliga passagerare kontrolleras). Trafikanalys har i sin senaste årliga uppföljning 

av flygets marginalkostnader dock en snävare syn på ovanstående gränsdragning.  

Passagerarrelaterade och fordonsrelaterade kostnader är således etablerade begrepp i den befintliga 

forskningen och benämns ibland ATM (Air Traffic Movement/Management) för ett ytterligare 

flygplan och WLU (Work Load Unit) för en ytterligare passagerare. För att beräkna marginal-

kostnaden för en hel flygning multipliceras således marginalkostnaden för WLU med antalet platser på 

flygplanet och beläggningsgraden. Därefter adderas kostnaden för ATM. Detta synsätt utgör en 

markant skillnad från t.ex. väg eller järnväg där marginalkostnadsberäkningarna omfattar enbart själva 

fordonet. Synsättet motiveras av att det finns reglering och bestämmelser som inte bara ställer krav på 

flygplanets skick och bemanning utan även på de enskilda passagerarna som ska åka med.  

                                                      

4 Detta är dock inte synen hos LFV idag i och med att flygplansdriften sedan 2010 hanteras av flygplatsbolaget 

Swedavia. 
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Ovanstående översikt avspeglar att det finns en diskussion inom litteraturen när det gäller 

gränsdragningen för infrastrukturen, och i flera studier noteras också att det finns en svårighet att 

avgöra hur gränsdragningen ska se ut på detta område. Det är också viktigt att notera att 

gränsdragningen påverkas av vad syftet med den aktuella studien är.  

I både det föreliggande och det föregående Samkost -uppdraget har den centrala enheten för 

marginalkostnadsberäkningarna varit den fordonsrelaterade infrastrukturen. Som jämförelse ingår 

inga marginalkostnadsberäkningar för passagerarnas slitage på järnvägsstationer, trots att perronger är 

något som krävs för att järnvägstrafiken ska kunna bedrivas (och av tillgänglighetsskäl kan perrongen 

även ses som nödvändig enligt lag). Syftet med Samkost är även att möjliggöra en jämförelse av 

transportslagen. Därför har marginalkostnaden för den infrastruktur som är nödvändig för flygplanen 

prioriterats. Utöver detta ingår även de externa kostnader som orsakas av flygplanen i form av utsläpp 

och buller. Däremot ingår inte den terminalinfrastruktur som krävs för passagerarna i denna analys. 

För den läsare som vill ha en helhetsbild av både passagerarrelaterade och fordonsrelaterade 

marginalkostnader pågår parallellt med Samkost även forskningsinsatser med syftet att utreda 

marginalkostnaden på flygplatsen. Detta arbete planeras vara klart under våren 2017. 

2.2.2. Vad är en tjänst och vad är infrastruktur? 

Relaterat till ovanstående diskussion finns det, utifrån genomgången litteratur, en viss svårighet att 

definiera vad som ska ses som en tjänst där marknaden förser luftfarten med en samhällsekonomiskt 

effektiv lösning och vad som ska ses som en infrastrukturkostnad där marginalkostnader är relevanta 

att beräkna. Hansen och Nerhagen (2008) tar också upp att definitionerna inom den litteratur som 

studerades varierade avseende vad som sågs som tjänst respektive vad som sågs som marginalkostnad. 

En liknande diskussion förs i Ericson och Hammarberg (2015). Då denna studie inte går in på den 

passagerarrelaterade marginalkostnaden behöver denna fråga inte hanteras här. När det gäller tjänster 

som hanteras mellan flygbolaget och andra aktörer, t.ex. för bagage, ingår inte detta heller i studiens 

definition för marginalkostnad, då det gäller terminalrelaterade marginalkostnader.  

2.2.3. Hur ska de externa kostnaderna för internationella flygningar redovisas? 

Denna fråga handlar om hur de utsläpp som sker efter att ett flygplan passerar gränsen för det land där 

det lyfte ska hanteras. Petsonk (2012) diskuterar skälen till att luftfartens utsläpp ännu inte har 

reglerats på samma sätt som utsläppen från många andra industrier sedan Kyotoprotokollets 

undertecknande. Det första är det ”redovisningsmässiga” skälet. Luftfartsindustrin har under lång tid 

kunnat undvika reglering till följd av att olika internationella organisationer, bland annat FN, inte har 

kunnat komma överens om hur utsläpp som sker i andra länder eller i okontrollerat luftrum ska 

redovisas. Det finns således ingen norm för hur frågan om utsläpp i andra länder ska hanteras, och 

”rätt” svar på hanteringen blir i praktiken det system som världens länder kan komma överens om i 

framtiden (givet att en överenskommelse där luftfartens externa kostnader internaliseras kan nås).  

I frånvaro av en tydlig hantering av internationella utsläpp tas i denna studie tre tänkbara sätt att 

hantera frågan upp (utöver dessa finns det dock ytterligare tänkbara sätt att hantera frågan som 

presenterades inom ramen för FN:s klimatkonvention 1996 (Petsonk 2012). De tre tänkta sätten att 

definiera den relevanta internationella marginalkostnaden är att: 

 Beakta den externa kostnaden för alla flygningar som befinner sig inom det svenska 

luftrummets gränser. Det innebär att flygningar som utgår från Sverige inte längre anses ha 

någon relevant marginalkostnad när de lämnar det svenska luftrummet. Avgiftsuttag för de 

utsläpp som sker utanför svenskt luftrum får således värderas och hanteras av andra stater. Det 

innebär även att utländska överflygningar i Sverige bör betala svenska skatter eller avgifter 

som motsvarar deras kostnader för utsläpp och hälsoeffekter. Tillvägagångssättet kräver någon 

form av internationell överenskommelse då ett ensamt land som tillämpar markant högre 
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avgifter i sitt luftrum än andra länder skapar incitament för internationella flygningar att ta 

omvägar som är ineffektiva och leder till globalt sett större utsläpp från flyget.5 

Tillvägagångssättet är också utmanande att tillämpa vid hanteringen av utsläpp som har stor 

spridning, då dessa kan ske inom ett lands luftrum, men sedan spridas och orsaka externa 

kostnader i andra luftrum. 

 Beakta den externa kostnaden för de flygningar som utgår från Sverige oavsett 

slutdestinationen. Detta tillvägagångssätt innebär t.ex. att på en resa till USA beräknas 

marginalkostnaden hela vägen fram till landningen utomlands. På en tur- och retur-flygning 

till USA ses kostnaden som ”svensk” vid avfärd från Sverige, och vid returresan ses kostnaden 

som amerikansk. Denna metod innebär också ett val av om de värderingar som tillämpas ska 

vara de svenska eller de som gäller inom varje land/område som flygplanet passerar igenom. 

Det senare innebär dock en utredningsmässig utmaning eftersom många länders värderingar 

av olika utsläpp måste tillämpas. Att välja svenska värderingar genom hela flygningen innebär 

t.ex. att svenska värderingar av hälsoeffekter till följd av utsläpp tillämpas då de påverkar 

andra länders medborgare. Det kan diskuteras om det är korrekt eftersom man i andra länder 

värderar människoliv och skador annorlunda än i Sverige. Dock kan det ses som en solidarisk 

värdering där betalningsviljan för att skydda en svensk medborgare inte skiljer sig från 

motsvarande betalningsvilja för en medborgare från ett annat land. Frånvaron av denna typ av 

solidaritet skulle vid ett avgiftsuttag som motsvarar marginalkostnaden kunna skapa 

moraliskt/etiskt tveksamma incitament som leder till att flygrutterna läggs på omvägar för att 

det kostar mindre att flyga över ett land med låg grad av ekonomisk utveckling. I EU-

handboken är rekommendationen att inte differentiera mellan olika länder utifrån 

betalningsvilja gällande värdet av ett statistiskt liv (Korzhenevych et al. 2014).6  

 Beakta den externa kostnaden för svenska medborgares resor. Innebörden av detta är att 

utgångspunkten inte längre är fordonet utan nationaliteten hos de passagerare som reser samt 

resans slutdestination. Utsläppen som orsakas av en svensk medborgare när denne reser till 

Los Angeles via London räknas utifrån denna metod hela vägen fram till Los Angeles (trots att 

ett byte har skett) och tillbaka. Däremot räknas inte utsläppen som orsakas av andra länders 

medborgare på samma flygplan.  

I denna studie har utgångspunkten varit det andra alternativet ovan på grund av tillgången till data 

samt att detta har varit utgångspunkten i vissa föregående studier som bygger på exempelberäkningar 

(exempelvis Trafikanalys 2015 och 2016c samt Hansen och Nerhagen 2008). Vidare är det en central 

princip i denna studie att det inte ska finnas redovisningsmässiga luckor där externa kostnader inte 

räknas (givet att alla världens länder skulle tillämpa samma princip). Det första alternativet ovan 

medför att det finns stora områden som inte ingår i något lands egna luftrum där marginalkostnader 

inte skulle prissättas, vilket skulle innebära att avgränsningen leder till att den faktiska 

marginalkostnaden inte speglas. 

2.2.4. Osäkerhet i kedjan exponering, effekt och samhällelig kostnad 

En marginalkostnadsuppskattning ska helst bygga på att orsakssambanden mellan händelse, den skada 

som orsakas och den samhällsekonomiska kostnad som uppstår är helt klarlagda. Enligt den 

europeiska IPA-metoden ska en extern kostnad för t.ex. ett utsläpp tas fram genom att bedöma 

                                                      

5 Enligt en uppsats leder redan dagens skillnader i nivån på undervägsavgiften (som beror på olika kostnader för 

flygledning) till denna typ av effekt på grund av att flygbolagen optimerar sin färdplanering för att minimera 

ekonomisk kostnad. Detta skapar onödiga koldioxidutsläpp (Ngo och Shamoun 2016).  

6 Se även diskussion kring etiska överväganden vi analys av transportpolicys i van Wee och Rietveld (2013).  



 

VTI rapport 907  23 

exponering, effekten av denna exponering och hur effekten kan värderas. Med tillgång till detta 

underlag kan både genomsnittlig marginalkostnad och den kostnad som orsakas vid det enskilda 

utsläppet värderas. 

En jämförelse mellan beräkningarna av samhällets kostnader för utsläpp av koldioxid i samband med 

flygningar och de övriga luftföroreningar som flygets förbränning ger upphov till pekar på den 

osäkerhet som finns kring beräkningarna av de senare. Ett kilo koldioxid som släpps ut i luften ger 

upphov till samma påverkan på klimatet oavsett källan till utsläppet eller var utsläppet sker. De 

hälsopåverkande utsläppens påverkan på människor och miljö är mer komplex. För varje (typ av) 

motor som förbränner fossila bränslen frigörs exempelvis kväveoxider. Dessa ämnen sprids kortare 

eller längre sträckor och när det faller ner kommer människor att kunna andas in kväveoxiderna och 

dessutom kan ekosystemet påverkas. Människor och ekosystem kan också påverkas av sekundära 

utsläpp som bildas genom att kväveoxiderna reagerar med andra ämnen i atmosfären. 

För flyget är forskningsläget kring dessa samband ofta osäkra, vilket i brist på mer avancerade studier 

av spridningsmönster och exponering har lett till att värderingarna av hälsopåverkande utsläpp i denna 

studie endast bör ses som ungefärliga uppskattningar.  

Detta kan också leda till att det t.ex. finns möjlighet att beräkna storleken på vissa marginalkostnads-

komponenter som gäller övergripande för hela luftfarten, men som inte lika lätt kan hänföras till 

enskilda flygningar. Detta gäller exempelvis den uppräkningsfaktor som används för att beräkna 

klimateffekten av utsläpp av andra klimatgaser än koldioxid på hög höjd. Här är framförallt uppvärm-

ningen som orsakas av de molnstrimmor som ibland bildas bakom flygplanen en komponent som är 

osäker. Bildandet av dessa moln beror på en mängd faktorer så som väder, årstid, vindar, m.m., vilket 

leder till att det är svårt att förutsäga eller peka ut vilka enskilda flygningar som kommer att orsaka 

strimmorna. Däremot är det klarlagt (om än med ett visst osäkerhetsspann, se exempelvis Lee et al. 

(2009)) att strimmorna gemensamt orsakar en klimatuppvärmande effekt som beror på att det finns 

flygplan som skapar utsläpp över en viss höjd i atmosfären. Det är således möjligt att närmare 

kategorisera flygningar som riskerar att orsaka molnstrimmor och flygningar som inte gör det, men det 

går ännu inte att peka ut exakt vilken flygning som kommer att orsaka en molnstrimma. 

Grundförfarandet i denna studie är att så långt som möjligt fördela utsläppen på de grupper av 

flygningar som sannolikt orsakar en effekt, även om den enskilda flygningen inte kan identifieras. 

Vidare hanteras detta genom att olika antaganden är transparenta och att det sätt som antaganden 

riskerar att snedvrida resultaten på beskrivs.   

2.2.5. Hur ska handelssystemet hanteras? 

I Sverige finns i huvudsak två politiskt konstruerade system för att hantera och begränsa utsläppen av 

koldioxid. Det ena systemet är den beskattning av fossila bränslen7 som gäller i Sverige och som under 

2015 låg på 1,12 kr per kilo koldioxid. Det andra systemet är det europeiska handelssystemet för 

utsläppsrätter för koldioxid (EU ETS) som gäller inom hela EU. 

Det europeiska handelssystemet är konstruerat för att internalisera utsläppens kostnader genom att 

skapa en marknad för utsläppsrätter samt att verka som ett tak för utsläppen inom EU. Systemet 

fungerar genom att olika europeiska verksamheter tilldelas utsläppsrätter utifrån sin produktion och 

kan (om de är effektiva och får ett överskott) sälja utsläppsrätter till andra företag. Företag som är 

ineffektiva tvingas däremot att köpa utsläppsrätter eller skära ned på sin produktion. Sett som en 

helhet kan utsläppen inom EU inte överstiga den mängd utsläppsrätter som finns i hela systemet. 

Därför kallas det ofta för ”bubblan”. Vidare innehåller systemet en årlig justering så att varje års totala 

antal nya utsläppsrätter blir lägre än det föregående årets. Allt annat lika bör detta leda till ett allt högre 

                                                      

7 Bensin, olja, gasol, naturgas, kol och koks. 
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pris på utsläppsrätter och därmed en starkare press mot att reducera de egna koldioxidutsläppen genom 

effektiviseringar.  

Diskussioner kring handelssystemets inverkan på marginalkostnaden har resulterat i olika slutsatser. I 

Samkost (Nilsson och Johansson 2014 och Ahlberg 2014) anses handelssystemet internalisera de 

externa effekterna av koldioxidutsläppen från flyget inom EU, vilket innebär att kostnaderna för dessa 

utsläpp redan betalas genom systemet. I Trafikanalys (2015 och 2016c) samt Leander (2015) intas en 

annan hållning. Leander menar att koldioxidkostnaden ska räknas på grund av att priset på utsläpps-

rätter i systemet är för lågt i förhållande till de verkliga kostnaderna för samhället. Trafikanalys 

redovisar marginalkostnaderna både med och utan marginalkostnaden för koldioxid för flygningar 

inom EU.  

Bilden är komplex, men det grundläggande förhållandet som är viktigt utifrån ett marginalkostnads-

perspektiv är om ett köp av en utsläppsrätt leder till att någon annan aktör i systemet låter bli att göra 

ett utsläpp. I så fall kommer enskilda aktörers utsläppsval inte att spela någon roll för de totala 

utsläppen. Sett ur ett marginalkostnadsperspektiv innebär det att en ny flygning med motsvarande köp 

av utsläppsrätter leder till att någon annan aktör skär ned på sina utsläpp i motsvarande grad. Den nya 

flygningens utsläpp kvittas mot den andra aktörens minskning, och nettoutsläppet blir då noll.  Det 

spelar således ingen roll om ett flygbolag betalar ett pris på koldioxid som inte motsvarar exempelvis 

skadekostnaden om effekten av en ny flygning på marginalen blir att inget nytt utsläpp sker. Detta 

synsätt innebär att EU ETS internaliserar koldioxidutsläppen för flygningar som sker inom EU. 

Ett undantag till ovanstående resonemang blir aktuellt om det är troligt att ett köp av utsläppsrätter inte 

leder till att någon annan aktör minskar sitt utsläpp. Det skulle kunna vara resultatet om det långvarigt 

skulle finnas fler utsläppsrätter än vad det finns efterfrågan i systemet. I dagsläget finns ett överskott 

av utsläppsrätter i systemet (Europeiska kommissionen 2016b) vilket gör att det kan vara rimligt att 

diskutera om denna eftersläpning temporärt leder till att antalet flygningar (och deras utsläpp) kan öka 

utan att någon annan aktör minskar sina utsläpp. 

Sammantaget innebär ovanstående resonemang att koldioxidutsläppen i grunden ses som 

internaliserade för flygningar inom EU, eftersom den årliga minskningen av bubblans storlek (förr 

eller senare) leder till att ingen ökning av utsläppkan ske. Som komplement redovisas även koldioxid-

kostnaderna baserat på ASEK:s värdering8 för dessa flygningar som en känslighetsanalys. Denna 

värdering bygger på den politiska värderingen av koldioxid som uttrycks genom beskattningen av 

fossila bränslen. Som ett ytterligare komplement redovisas även klimatkostnaderna med den 

uppskattning för koldioxid som togs fram i Carlén (2014). Där angavs kostnaden till 66 öre per kilo 

koldioxid i 2014 års priser (se avsnitt 8.1. för resultat). 

Utöver det ovanstående grundläggande resonemanget finns det tre ytterligare faktorer som inte 

förändrar ovanstående ställningstagande, men som ger en fördjupad bild av resonemangen bakom det. 

En vanligt uppkommande diskussion är den om varför priset inom EU ETS skiljer sig från det som 

kan skattas med t.ex. en skadekostnadsansats som utgångspunkt för värdering (dessa varierar dock en 

hel del). Som exempel anges värdet 90 euro per ton som det centrala värdet för koldioxid i EU-

handboken, medan priset för utsläppsrätter på handelsplatsen the European Energy Exchange som 

högst har legat runt 8,5 euro per ton, i dagsläget på ca 4,5 euro per ton (2016-08-18). Detta beror i sin 

tur på att det i dagsläget släpps ut mindre koldioxid i Europa än vad som ursprungligen beräknats, 

vilket har lett till ett överskott på utsläppsrätter som inte förutsågs vid systemets införande. Skälet till 

att mindre koldioxid släpps ut är dels att den finansiella krisen 2008 inte förutsågs vid systemets 

införande och att den påverkade efterfrågan på utsläpp. Sannolikt spelar också andra politiska initiativ 

roll, så som subventioner av förnybar kraftproduktion. En sådan subvention leder i praktiken till att det 

förändringstryck som EU ETS är tänkt att skapa försvagas genom investeringar med offentliga medel 

                                                      

8 1,14 kr per kilo koldioxid. 
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som minskar det behov av åtgärder som privata aktörer annars hade behövt stå för. I praktiken kan 

politiken i detta fall anses vara motsägelsefull, och sammantaget ger olika politiska överväganden 

upphov till att olika delar av samhället betalar olika priser för koldioxid beroende på var utsläppet 

sker.  

En annan fråga handlar om att luftfarten inte ingår under det generella taket i EU ETS, utan har getts 

en egen bubbla utanpå den vanliga bubblan. Flygets bubbla minskar inte genom att taket sänks så som 

i den generella bubblan. Flyget kan också köpa utsläppsrätter från EU ETS, men däremot inte sälja 

flygutsläppsrätter tillbaka. Eftersom flyget idag är inne i en expansiv fas är antagandet i denna studie 

att prissättningen för luftfarten kommer se likadan ut som för övriga verksamheter. Detta eftersom 

luftfarten kommer behöva köpa utsläppsrätter från EU ETS-bubblan för att tillväxten ska kunna ske, 

och luftfarten är sannolikt mindre känslig för priset på utsläppsrätter än t.ex. den fossila 

energiproduktionen. 

Slutligen är en fråga som ofta lyfts gällande handelssystemet också dess fokus på koldioxid trots att 

det finns ett antal andra så kallade klimatgaser som kan påskynda uppvärmningen av jorden. Detta är 

särskilt relevant att diskutera när det gäller luftfarten, eftersom flygningar på hög nivå i atmosfären 

leder till utsläpp av andra klimatgaser som får en större klimateffekt än vad de hade fått på marknivå. 

Denna så kallade höghöjdseffekt kan därmed anses ge ett ”läckage” i handelssystemet i det fall som 

flygbolag köper utsläppsrätter från andra verksamheter vars utsläpp annars hade gjorts på marknivå, 

och därmed flyttar detta utsläpp till hög höjd där dess klimateffekt ökar. I denna studie har detta 

hanterats genom att utöver marginalkostnaden för koldioxid beräkna de externa kostnaderna för 

höghöjdseffekten (se avsnitt 4.3.2.). 
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3. Marginalkostnader på flygplatsen 

Så som uppmärksammats i kapitel 2 är de institutionella förutsättningarna för att bedriva trafik inom 

luftfarten annorlunda än för väg- och järnvägstrafiken eftersom ansvariga myndigheter och bolag har i 

uppdrag att täcka sina kostnader för att upprätthålla infrastrukturen med avgifter. Denna struktur 

innebär att avgifterna sannolikt täcker de marginalkostnader som finns på flygplatsen, eftersom de 

genomsnittliga kostnaderna per flygning för att driva flygplatsen enligt tidigare Samkost -utredning 

sannolikt är högre än kostnaderna för att sätta ytterligare ett flygplan i trafik (Nilsson och Johansson 

2014). Det är däremot inte klarlagt i vilken mån kostnadstäckningen via avgifter överinternaliserar 

marginalkostnaderna på flygplatsen. 

Utredningen av luftfartens marginalkostnader är i denna studie inriktad på fordonens 

marginalkostnader, d.v.s. själva flygplanen. Det pågår ett parallellt forskningsprojekt för att genomföra 

en marginalkostnadsutredning av luftfartens infrastruktur på flygplatsen vars resultat kan komma att 

komplettera resultaten i denna rapport. Nedan redovisas de marginalkostnadskomponenter som är 

relevanta för fordonens interaktion med flygplatsinfrastrukturen.  

3.1. Infrastrukturslitage 

Denna marginalkostnadskomponent avser slitage på landningsbanan vid starter och landningar. För 

denna kostnadspost gäller fortfarande bedömningar som Luftfartsverket gjorde angående 

marginalkostnaden för ett flygplans slitage på landningsbanan år 2000 (Luftfartsverket 2002). 

Luftfartsverket kom till slutsatsen att mängden flygningar inte har något samband med hur fort 

landningsbanans ytskikt slits ned. Det huvudsakliga slitaget kommer istället från asfaltens oxidation 

och den inverkan som väder och vind innebär, och är därmed oberoende av antalet starter och 

landningar. Dock konstateras att landningsbanor med många landningar måste rengöras från 

gummiavlagringar för att bibehålla nödvändig friktion. Luftfartsverket anger att gränsen för detta 

behov går vid flygplatser av Malmös storlek (som då hade 25 000 landningar per år). För denna 

rengöring beräknade Luftfartsverket marginalkostnaden till mellan 6,6 och 24,2 kr per landning i 2000 

års priser.   

3.2. Flygledning 

Flygledning kan ses som en del av infrastrukturens kostnad, men också som en separat kategori. 

Flygledningen utgör en separat verksamhet i förhållande till den som pågår på själva flygplatsen. 

Det centrala syftet med flygledningen är att upprätthålla hög säkerhet. Det kan som grundförutsättning 

antas att komplexiteten i att övervaka och upprätthålla säkerheten genom flygledning ökar 

exponentiellt i takt med att antalet flygplan i luften ökar. Detta då varje nytt flygplan i genomsnitt 

medför ett ökat antal potentiella konflikter med redan befintliga flygplan.  

Den exponentiellt ökande komplexiteten hanteras dock inom flygledningen genom system som med 

marginal är anpassade till den belastning som flygtrafiken utgör. Det innebär att dagens flygledning på 

marginalen har tillräcklig kapacitet för att under rådande trafikeringsförutsättningar hantera denna 

komplexitet eftersom övervakningssystemen till stora delar är digitala och automatiska. Dock har LFV 

drygt 500 anställda flygledare (LFV 2016c), och det går inte att utesluta att omfattningen av deras 

arbete till viss del är trafikberoende. Företrädare för LFV menar att det finns tydliga tröskeleffekter 

förknippade med kostnaderna för flygledningen, där kostnaden ökar stegvis om kapaciteten i en sektor 

tar slut och en ny sektor behöver öppnas (LFV 2016c).  

Ett syfte som inte lika ofta uppmärksammas är att flygledningen är en grundläggande infrastruktur 

som krävs för att civil flygtrafik med större jetflygplan ska kunna bedrivas. Det krävs en indelning av 

det tillgängliga luftrummet på samma sätt som en väg delas in i filer. Det är dock svårt att se att 
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flygledningen skulle ha någon trafikberoende underhållskostnad då övervakningen sker elektroniskt 

och luftrummet inte utsätts för något slitage.  

3.3. Trängsel och knapphet 

Precis som inom vägtrafiken innebär ytterligare fordon inom luftfarten att trängsel kan uppstå i olika 

delar av flygplatsinfrastrukturen eller i luften. Nedan beskrivs tre dimensioner där trängsel kan vara 

relevant utifrån ett marginalkostnadsperspektiv.  

3.3.1. Trängsel i luften 

Luftrummet är på grund av hur flygledningssystemen är utformade (som i sin tur har anpassats till 

flygplanens egenskaper) och de avstånd som krävs mellan flygplanen en begränsad resurs. Trängsel 

kan därmed uppstå i luften. Systemet kan liknas vid att varje flygplan får en ”tub” tilldelad av 

flygledningssystemet som sträcker sig från start till landning. Flygplanet måste befinna sig inom 

avgränsningen för denna tub under hela färden. I detta avseende kan systemet liknas vid det 

signalsystem som idag används på järnvägen (ATC) som spärrar blocksträckor på spåren i relation till 

ett tågs framfart. I en tidtabell har varje ett tåg en kanal/ett tågläge i tid och rum som kan liknas vid 

den tub som flygplanen har.  

I takt med att fler flygplan trängs inom samma luftrum delas det in i fler och fler sektorer som 

separeras antingen horisontellt eller vertikalt. Detta kan leda till att det i tungt belastade områden kan 

finnas upp till fem vertikala lager med sektorer för att rymma den trafik som finns i luftrummet (LFV 

2016c).  

De relevanta marginalkostnaderna för denna typ av trängsel bör främst vara flygledningens kostnader 

för att upprätta sektorer och planera rutter för flygplanen att röra sig genom (dock kan även kostnader 

för ökad restid vara relevant att undersöka närmare). Enligt LFV (2016c) är merkostnaden för 

öppnandet av nya sektorer beroende av vilken säsong som ett tillkommande flygplan befinner sig i 

luftrummet, då belastningen och bemanning styrs av sommarhalvårets högsäsong. En annan tänkbar 

marginalkostnad uppstår om trängseln i luftrummet och uppdelningen i vertikala sektorer leder till att 

flygplanen då flygs på en mer ineffektiv flyghöjd, alternativt på rutter som innebär omvägar.  

3.3.2. Trängsel på och omkring landningsbanorna 

Antalet tillgängliga landningsbanor på en flygplats begränsar hur många starter och landningar som 

kan ske. Trängsel uppstår då det bildas en kö av flygplan som ska starta samtidigt, eller när flygplan 

behöver cirkulera över en flygplats innan landning i väntan på att landningsbanan ska bli ledig. För att 

hantera denna marginalkostnad har Nilsson (2003) föreslagit att flyglägen bör auktioneras ut för att få 

aktörerna att visa sin betalningsvilja, vilket skulle vara ett förfarande som gör att slottiderna (och 

därmed kapaciteten) prissätts enligt marginalkostnaden. Idag sker tilldelningen av slottider utifrån 

vilket bolag som föregående år hade rätt till tiden. 

3.3.3. Trängsel i terminalinfrastrukturen 

Vissa flygplatser är begränsade avseende antalet terminaler som finns tillgängliga i förhållande till 

antalet flygavgångar och den tid som krävs för att ”vända” ett flygplan. Marginalkostnaden tar sig här 

uttryck i den eventuella tid som ett flygplan försenas innan det kan en få plats vid en terminal. 

Alternativt innebär denna typ av trängsel att vissa flygplan på- och avlastas på ”remote”, vilket innebär 

att passagerarna bussas till terminal. I detta fall utgörs marginalkostnaden av den eventuellt till-

kommande kostnaden, tidsåtgången och olägenheten som detta förfarande innebär. Enligt Sundström 

(2016) görs detta vid 10 procent av flygningarna i högtrafik på Arlanda.  
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3.3.4. Diskussion om trängsel 

I denna studie har inga nya empiriskt grundade analyser gjorts av den trängsel som uppstår inom 

luftfartens infrastruktur. I Ahlberg (2014) redovisas resultat från forskningen med kostnaderna för 

förseningar som gäller för ett antal europeiska flygplatser. Denna typ av studier saknas för svenska 

förhållanden. Överhuvudtaget är bilden av trängselkostnader inom luftfarten som är relevanta för 

svenska förhållanden mycket otydlig.  

En tentativ bedömning i denna studie är dock att mycket tyder på att trängseln inte är en stor 

kostnadspost när det gäller luftfartens marginalkostnader inom Sverige. I tidigare studier (Ahlberg 

2014) har bedömningen gjorts att trängsel på svenska flygplatser är ett begränsat problem annat än 

möjligen på Arlanda. I utredningen om flygkapacitet och bostäder i Stockholm (Sundström 2016) är 

slutsatsen att den kombinerade kapaciteten på Bromma och Arlanda idag är tillräcklig. Därutöver 

utnyttjas infrastrukturen, framförallt i luften, i dagsläget i lägre grad än vad som är fallet på och 

omkring t.ex. flygplatser i centrala Europa. Dock är uppskattningen om att trängselkostnaderna är låga 

endast en rimlighetsbedömning då ingen empiriskt grundad studie som berör denna fråga har 

påträffats.  

Till följd av den avgränsning som valts i denna studie (i avsnitt 2.2.3.) där marginalkostnader för 

svenska flygningar beräknas hela vägen fram till slutdestination kan det uppstå större marginal-

kostnader för svenska flygningar som passerar eller landar i tungt belastade luftrum utomlands. I 

många av Europas mer tätbefolkade delar är kapacitetsutnyttjandet högt, och därmed skulle varje 

tillkommande flygning på marginalen kunna innebära en relativt stor mängd ökad trängsel eller 

förseningsrisk för den befintliga trafiken. Trängselkostnaden åskådliggörs av att värdet på landnings-

tider på mer tungt trafikerade flygplatser är mycket värdefulla, t.ex. sålde SAS ett start- och 

landningspar på Heathrow för 60 miljoner dollar, vilket motsvarar ca 500 miljoner kronor (Routes 

Online 2015). Ovanstående exempel representerar dock sannolikt ett extremfall, då Heathrow är en 

ovanligt tungt belastad flygplats (i förhållande till antalet landningsbanor). 
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4. Externa marginalkostnader 

Externa kostnader uppstår där det inte finns någon naturlig marknad för att hantera konsekvenserna av 

att en aktör orsakar negativa utfall som drabbar andra aktörer. Det innebär att den part som orsakar en 

samhällelig kostnad inte betalar för konsekvenserna av dessa, och därmed vägs dessa konsekvenser 

inte heller in i den orsakande partens beslutsfattande. Buller från ett flygplan är ett exempel på en 

extern kostnad då det leder till att människor i omgivningen drabbas av obehag eller ohälsa. Bullret 

kan också sägas ha en intern komponent som individen redan tar hänsyn till i sina beslut. Denna 

komponent är den del som berör t.ex. kabinpersonalen och passagerarna, som förväntas väga in 

obehaget av bullret i sitt beslut att arbeta hos eller resa med flygbolaget.  

Nedan beskrivs övergripande de olika externa kostnadskomponenterna för luftfarten och tidigare 

forskningsresultat. I de efterföljande kapitlen beskrivs metoden (kap 5–7) och resultaten (kap 8) av 

denna studies beräkningar av de externa marginalkostnaderna. 

4.1. Olyckskostnader  

Olyckskostnader avser den del av marginalkostnaderna för olyckor som ännu inte har internaliserats 

genom de säkerhetssystem som finns i form av främst flygledning. I den latenta olycksrisken finns 

även komponenter som inte ska ingå i marginalkostnaderna för olyckor. Till exempel exkluderas alla 

materiella skador till följd av en olycka, eftersom detta antas vara försäkrat. Inom luftfarten kan 

sannolikt ett motsvarande antagande göras som inom sjöfarten, vilket är att den kvarstående externa 

olyckskostnaden består av de personskador som uppstår (Vierth 2016).  

I det nedanstående antas det att den externa marginalkostnaden för olyckor motsvarar genomsnitts-

kostnaden. Detta på grund av att flygledningen antas hålla risknivån konstant givet att trafiken ryms 

inom kapacitetstaket.  

Olyckor inom luftfarten är generellt sett mycket ovanliga (särskilt i västländer), men när de väl 

inträffar blir konsekvenserna ofta stora i termer av dödsfall.  

Detta åskådliggörs av att Transportstyrelsens statistik över flygolyckor pekar på att sådana knappt har 

förekommit inom svensk luftfart under de senaste 10 åren. Under dessa år redovisas 3 olyckor, 0 döda 

och 0 allvarligt skadade, vilket skulle ge en marginalkostnad nära noll. Den svenska statistik som 

spänner 20 år tillbaka innehåller dock även olyckan på Linateflygplatsen 2001 (Transportstyrelsen 

2014b). Denna olycka inträffade på hemväg från Italien, men ingår i den svenska statistiken eftersom 

ett svenskt flygplan var inblandat.9 I denna olycka dog 110 personer. En överslagsmässig beräkning 

ger vid handen att om risken för att en olycka med motsvarande konsekvenser som Linateolyckan ska 

ske är en gång var 20:e år (givet nuvarande trafik), så blir den externa olyckskostnaden för en flygning 

mellan Arlanda och Landvetter ca 270kr.10 Detta är enbart ett exempel för att ge en uppfattning av hur 

en enskild olycka givet vissa risknivåer och konsekvenser inte är helt oväsentlig utifrån ett 

marginalkostnadsperspektiv. 

Men riskens och konsekvensens storlek är inte möjlig att beräkna utifrån ovanstående enstaka fall. I 

van Essen et al. (2011) anges den externa olyckskostnaden för luftfarten till ca 5 kr per 1000 

personkilometer (0,5 euro) beräknat som ett genomsnitt på ett bredare underlag (Eurostatdata från åren 

2002-2008). På grund av brist på data innehåller denna period dock inte några personskador. Värdet 

                                                      

9 Därmed ingår denna olycka inte i den avgränsning som valts i denna studie, då det är flygningar med 

utgångspunkt i Sverige som ska räknas. 

10 23 558 293 (värdet av ett statistiskt liv 2014) * 110 (antal förolyckade) / 20 (antaget antal år mellan olyckor) / 

212 000 000 (antal fordonskilometer 2015) * 444 (kilometer mellan Arlanda och Landvetter inklusive ICAO-

påslag) = 271 kr. 
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för Europa skulle som jämförelse till ovanstående överslag för Sverige på en flygning Arlanda–

Landvetter bli ca 170 kr om antaget antal passagerare på flygningen är 75.11 

Ahlberg (2014) noterar att de olyckskostnader som beräknats inte har specificerats för olika 

kostnadsdrivare, vilket innebär att det saknas möjlighet att precisera vilka flygningar som innebär 

högre respektive lägre externa kostnader för olyckor. En viktig faktor för differentiering av 

flygolyckor bör vara att över tre fjärdedelar av olyckorna sker under LTO-fasen (ICAO 2014). 

Möjligen är det således mer relevant att beskriva olyckskostnaden per LTO-fas snarare än per 

fordonskilometer, då risken inte är proportionell mot hur lång en flygning är. Utöver detta bör 

flygplanstyp och säkerhetsarrangemangen på och omkring flygplatsen vara viktiga faktorer att väga in. 

Fördjupade studier krävs för att bedöma hur marginalkostnaden ska beräknas utifrån dessa 

förhållanden. 

4.2. Luftfartens utsläpp  

Utsläpp står för en viktig del av de externa kostnaderna för luftfarten. Dessa utsläpp har i denna studie 

delats upp i två huvudsakliga kategorier, klimatpåverkande utsläpp och hälsopåverkande utsläpp.  

Klimatpåverkande utsläpp handlar till stor del om koldioxidens påverkan i atmosfären, men också om 

andra s.k. klimatgaser (utsläpp som påverkar jordens klimat). Hälsopåverkande utsläpp kan också 

beskrivas i termer av påverkan på luftkvalitet, d.v.s. utsläpp som leder till att människor, växter och 

djur påverkas på ett negativt sätt. Nedanstående figur ger en överblick över de reaktioner och utsläpp 

som sker till följd av förbränning i en jetmotor. 

                                                      

11 5kr * 75 (antaget antal passagerare) / 1000 * 444 (kilometer mellan Arlanda och Landvetter inklusive ICAO-

påslag) = 167 kr. 
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Figur 1. Förbränning och utsläpp från en jetmotor. Citerat ur Masiol och Harrison (2014) Aircraft 

engine exhaust emissions and other airport-related contributions to ambient air pollution: A review. 

Figuren pekar på att de direkta utsläppen och de efterföljande reaktioner som sker i atmosfären är en 

komplex process med en mängd olika effekter att ta hänsyn till. Vissa utsläpp, exempelvis koldioxid 

och vattenånga, påverkar enbart klimatet och inte människors hälsa. Andra utsläpp så som kväveoxid 

(NOx) påverkar både klimatet och människors hälsa, och i dessa fall är den externa kostnaden båda 

dessa effekter. 

4.3. Klimatpåverkan 

4.3.1. Koldioxid 

Koldioxid bidrar till växthuseffekten och utsläppen utgör således en extern kostnad. I denna studie är 

grundantagandet att EU:s handelssystem leder till att koldioxidkostnaden internaliseras för flygningar 

inom EU. De flygningar som går till länder utanför EU innefattas ännu inte av något handelssystem 

och orsakar därmed koldioxidutsläpp som ska ingå i denna studies marginalkostnadsberäkningar.  

Att beräkna den uppvärmande effekt som utsläpp av koldioxid får i atmosfären underlättas av att det 

inte spelar någon roll var eller när utsläppet sker. Varje nytt kilo koldioxid antas bidra till 

uppvärmningen på samma sätt som det föregående (Ahlberg 2014). Därför har också varje utsläpp av 

ett kilo koldioxid samma externa kostnad. Detta innebär att det inte är nödvändigt att beräkna 

utsläppens spridning och hur omgivningen exponeras.  

De internationella flygningarna utanför EU förväntas att inkluderas i ett handelssystem (Market-based 

Measure, MBM) som ska träda i kraft år 2027. I nuläget pågår arbete för att utforma systemet (ICAO 
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2016a, 2016b), och beroende på hur resultatet blir kan det komma att leda till att marginalkostnaderna 

för de internationella flygningarnas utsläpp också internaliseras.  

4.3.2. Uppräkningsfaktor för hög höjd 

Flygplan som förbränner bränsle på hög höjd i atmosfären orsakar en större klimateffekt än vad som 

blir resultatet om förbränningen sker på marknivå. Det är andra ämnen än koldioxid, t.ex. kväveoxid, 

sot och vattenångor, som bidrar till denna ytterligare klimateffekt. Dessa ämnen orsakar efter utsläppet 

fortsatta reaktioner i atmosfären som leder till att ytterligare uppvärmning på hög höjd uppstår. 

Nedanstående figur visar komponenterna i luftfartens klimatpåverkan på hög höjd, där effekten av 

dessa effekter beskrivs som röda eller blå staplar. En röd stapel innebär att utsläppet orsakar 

uppvärmning, medan en blå stapel innebär nedkylning.  

 

Figur 2. Klimatpåverkan vid flygning på hög höjd. Citerat ur Lee et al. (2009) Aviation and global 

climate change in the 21st century. 

Av figuren framgår att effekten av enbart koldioxid är 0,028 W/m-2, medan den samlade effekten av 

samtliga utsläpp (exklusive inducerad cirrusmolnbildning) är 0,055 W/m-2, dvs. ca 96 procent högre. 

En stor osäkerhet när det gäller de övriga utsläppens klimatpåverkan är hur utsläppen av vattenånga 

påverkar klimatet. I vissa fall leder vattenångan till att molnstrimmor bildas. Effekten av dessa är 

fortfarande mer osäker än övriga effekter, och effekten kan dessutom variera kraftigt beroende t.ex. på 

om de uppstår på natten eller på dagen (Azar och Johansson 2012). De molnstrimmor som bildas kan i 

vissa fall även övergå till att bilda cirrusmoln, som kan påverka klimatet under längre perioder i 
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atmosfären. Effekten av dessa moln är ännu mer osäker, vilket åskådliggörs i figuren av att det 90-

procentiga konfidensintervallet är mycket stort för denna effekt. 

I policysammanhang har det funnits en efterfrågan på att använda skillnaden mellan enbart 

koldioxidens klimatpåverkan och den samlade effekten som en multiplikator för att beräkna de övriga 

utsläppens klimatpåverkan i förhållande till koldioxid (Jungbluth 2013). En vanligt förekommande 

multiplikator är den som tagits fram inom ramen för FN:s arbete med klimatförändringar 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) av Lee et. al (2009). Som ovanstående figur 

pekar på beräknas denna uppgå till ca 2 gånger koldioxidutsläppet exklusive den mer osäkra effekten 

av cirrusmolnbildning. Lee et al. utgår från måttet RFI (Radiative Forcing Index), vilket är ett mått på 

koldioxidens och de övriga utsläppens uppvärmande effekt under ett visst år i förhållande till alla 

föregående utsläpp. Azar och Johansson (2012) och Lee et al. (2009) konstaterar att RFI-måttet har 

tolkats som ett sätt att beräkna den koldioxidekvivalenta klimatpåverkan från luftfarten. Denna 

användning kritiseras dock av Azar och Johansson, som menar att andra mått som är framåtblickande 

är mer relevanta för denna typ av studier. 

Azar och Johansson (2012) redovisar resultaten av ett antal olika mått på klimateffekten av de övriga 

utsläppen där vissa utgår från ett framåtblickande perspektiv. Med andra ord beskriver de effekten av 

vilken påverkan ett nytt flygplan idag skulle få på den framtida uppvärmningen av atmosfären. Som 

centralt estimat presenteras ett värde på flygets klimatpåverkan som uppgår till i genomsnitt 1,7–1,8 

gånger effekten av enbart koldioxiden. Det innebär att ett utsläpp av ett genomsnittligt kilo koldioxid 

från flyget motsvarar ett utsläpp på 1,7–1,8 kilo från andra verksamheter på grund av klimateffekten 

från de övriga klimatgaserna som släpps ut på hög höjd.  

Denna faktor är den genomsnittliga effekten av luftfarten, vilket innebär att faktorn är högre under de 

delar av en flygning som sker på hög höjd, samt lägre (eller obefintlig) under flygning på låg höjd 

(Jungbluth 2013). I marginalkostnadssammanhang är det de delar av samtliga flygningar som sker på 

hög höjd som ska tillskrivs kostnaden för den ökade klimatpåverkan.  

I denna studie har den faktor som tillämpas därför vägts av så att den svenska luftfartens genom-

snittliga klimateffekt motsvarar de resultat som anges i Azar och Johansson (2012) på 1,7 gånger 

effekten av enbart koldioxiden.12 För att detta genomsnitt ska uppnås tillämpas faktorn 2,02 för de 

delar av varje enskild flygning som flygplanen befinner sig på hög höjd (över 8000m). Anledningen 

till skillnaden mellan genomsnittet och den faktiska höghöjdsfaktorn är den sträcka som flygplanen 

behöver för stigning och inflygning, samt de flygningar som sker med flygplanstyper som 

överhuvudtaget inte når hög höjd (turbopropflygplan). 

Till ovanstående resonemang hör också att det finns en stor osäkerhet kring skattningarna av 

höghöjdseffekten. Azar och Johanssons bedömning är att faktorn med 90 procents säkerhet ligger 

någonstans i intervallet 1,3 och 2,9 gånger koldioxidutsläppet.  

Dessutom är faktorns storlek beroende av vilket tidsperspektiv (diskonteringsränta) som antas. Detta 

beror på att koldioxid är en klimatgas med mycket långsiktig verkan i atmosfären, medan de andra 

klimatgaserna generellt är mer kortsiktiga. Detta medför att om ett kortare tidsperspektiv används blir 

uppräkningsfaktorn generellt sett högre då mer kortsiktiga och kraftfulla klimateffekter direkt i 

anslutning till utsläppet får större relativ inverkan. Men, om ett mer kortsiktigt tidsperspektiv skulle 

tillämpas skulle samtidigt en stor del av koldioxidens effekt uppstå efter tidsperiodens slut, vilket gör 

att kostnaden för utsläpp av koldioxid skulle värderas lägre. Så även om multiplikatorn skulle öka så 

skulle en lägre värdering av koldioxid kunna innebära att den faktiska kostnaden för höghöjdseffekten 

inte skulle öka. Exakt hur dessa båda faktorer relaterar till varandra är i denna studie okänt, men med 

                                                      

12 Här antas således att den genomsnittliga höghöjdsfaktorn för svenska flygningar motsvarar det globala 

genomsnittet. 



 

34  VTI rapport 907 

tanke på att den ASEK-värdering av koldioxid som använts är relativt hög (vilket kan motiveras givet 

att det är en långsiktig värdering), så har ovanstående långsiktiga höghöjdsfaktor setts som rimlig.  

Till skillnad från koldioxid är de övriga utsläppens externa kostnader beroende av en mängd faktorer 

så som väder, flyghöjd, årstid, plats m.m. Detta gäller framförallt för de molnstrimmor som kan bildas 

av vattenånga. I dagsläget går det därför inte med säkerhet att tillskriva en enskild flygning en specifik 

klimateffekt, men som ovanstående redovisning visar går det att beräkna effekten på en mer 

övergripande nivå. 

Ett exempel på en studie som pekar på att steg kan tas för att komma närmare en mer exakt 

beskrivning av varje flygnings externa klimateffekt är Grewe et al. (2014). I denna studie beräknas hur 

flyget kan minska höghöjdsfaktorns inverkan genom att nyttja anpassningar av rutten för att undvika 

att skapa uppvärmande molnstrimmor. Studien genomfördes genom att i efterhand studera vädret och 

de faktiska flygningarna under en dag över Atlanten. Enligt författarna kan 60 procent av 

klimateffekten från en atlantflygning undvikas för en 10-15 procent ökning i ekonomisk kostnad 

(bränsleförbrukning) genom anpassningar av rutten för att undvika väderområden där molnstrimmor 

uppstår. Vid nivån 0,5 procent ökad ekonomisk kostnad kan fortfarande 25 procent av klimateffekten 

undvikas genom andra ruttval. Det kan således finnas stor potential minska de externa kostnaderna till 

följd av molnbildning. För att möjliggöra detta är det viktigt att forskningen på området kan komma 

längre så att det med större säkerhet går att förutsäga vilka flygningar som kommer att orsaka 

molnstrimmor, samt vilka rutter som leder till att dessa kan undvikas utifrån tillgänglig väderdata. 

4.4. Hälsopåverkande utsläpp 

Till skillnad från klimatpåverkan är luftfartens påverkan på människors hälsa beroende av var 

utsläppen sker. Platsen för utsläppen markerar utgångspunkten för spridningen, som sedan beror på 

vindar och väder vid den aktuella platsen. Spridningen av utsläppen avgör i sin tur vilken befolkning 

som kommer att exponeras, vilket tillsammans med utsläppets koncentration avgör vilka 

konsekvenserna blir i termer av t.ex. försämrad hälsa eller förtidig död. Detta översätts i sin tur till 

monetära termer för att beräkna marginalkostnaden. När det gäller skador på naturen (djur och växter) 

beror de externa kostnaderna på om utsläppen påverkar t.ex. ett odlingslandskap eller ett hav. 

Sammantaget gör spridningen och exponeringen att det är markant svårare att beräkna 

marginalkostnader för hälsopåverkande utsläpp än koldioxid.  

De hälsopåverkande utsläpp som diskuteras i denna rapport är kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx), 

partiklar (Pm 2.5), och marknära ozon. Utöver dessa finns det även andra hälsopåverkande utsläpp 

som inte har kunnat inkluderas här, men som bör ingå vid en eventuell fördjupad studie på området.  

Kväveoxider (NOx) irriterar luftvägarna och påverkar människans hälsa negativt genom att orsaka 

hjärt- och andningsrelaterade sjukdomar och dödlighet (Masiol och Harrison 2014). Kväveoxider 

bildar genom reaktioner i atmosfären marknära ozon och partiklar. Svaveloxider påverkar luftvägarna 

och kan under vissa omständigheter bilda partiklar (Mahashabde 2011).  

PM 2.5 är en benämning av partiklar med diametern 2,5 mikrometer eller mindre. Dessa kan bildas 

dels primärt vid förbränningen av flygplansbränsle, men främst sekundärt genom kväveoxiders och 

svaveloxiders reaktioner i atmosfären. Denna sekundära effekt kan ta timmar till dagar, och sker 

således ofta långt från den plats där utsläppet skedde. Dessa mycket små partiklar påverkar 

dödligheten genom att ge ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar samt påverkan på luftvägarna 

(Mahashabde 2011).  

I tidigare forskning har fokus ofta lagts på LTO-fasen, då det är under denna fas som flygplanens 

utsläpp får lokala konsekvenser för t.ex. de boende runt flygplatsen. Dock pekar ett par forsknings-

artiklar som mer nyligen publicerats på att de lokala externa kostnaderna inte ska ses som den enda 

viktiga kostnadsposten. Barrett et al. (2010) har estimerat att ca 8 000 förtida dödsfall inträffar per år 



 

VTI rapport 907  35 

på global nivå till följd av luftfartens utsläpp under en route flygning. Vidare beräknas att detta 

motsvarar ungefär 80 procent av det sammanlagda antalet dödsfall till följd av luftfartens utsläpp.  

Även enligt Yim et al. (2015) är antalet dödsfall på grund av utsläpp under flygning sammantaget 

högre än de som orsakas av utsläpp vid LTO-fasen. Författarna har räknat på antalet förtida dödsfall 

till följd av partiklar (PM2,5) och ozon, och menar att tre fjärdedelar beror på utsläpp (samt efter-

följande kemiska reaktioner) som sker under flygning. Yim et al. har även beräknat den samhälls-

ekonomiska kostnaden för dessa utsläpp och menar att den totalt sett är i samma storleksordning som 

flygets klimatkostnader.  

Flera studier på området hälsa pekar således på att dessa externa kostnader är betydande, även i 

förhållande till andra större marginalkostnadskomponenter. De ovan redovisade resultaten pekar även 

på att studier som enbart ger en bild av kostnaderna för LTO-fasens utsläpp sannolikt ger en allt för 

positiv bild av luftfartens externa kostnader (till den grad att enbart 20–25% av den faktiska externa 

ohälsokostnaden beskrivs).  

Om 75–80 procent av kostnaderna uppkommer från de utsläpp som sker på högre höjd under flygning, 

samt att sekundära effekter kan ta flera dagar, talar det för att dessa utsläpp hinner spridas över ett 

mycket stort område innan de når marken. Det bör innebära att de tillsammans med alla andra utsläpp 

orsakar en liten och generellt förhöjd halt av hälsofarliga ämnen i luften.  

Denna typ av brett spridda utsläpp kan rimligtvis ses som enklare att göra generella antaganden om, då 

det inte är centralt att de måste släppas ut i en viss kontext (t.ex. nära flygplatsen vid landning eller 

stigning) för att en skada ska orsakas.  

I denna studie görs därför beräkningar av utsläppens marginalkostnader utifrån det förenklande 

antagandet att utsläppen nästan alltid orsakar någon form av skada, och att generella värden därmed 

kan tillämpas i beräkningen. Implicit för detta antagande ligger även antagandet att det inte finns några 

tröskelnivåer för när ett utsläpp orsakar en skada hos en befolkning, d.v.s. att även mycket små 

ökningar av utsläppens koncentrationer orsakar någon form av skada t.ex. genom ett ökat antal 

dödsfall hos en befolkning. Detta förenklade tillvägagångssätt i brist på mer avancerade modeller för 

att beräkna spridning och exponering är vanligt bland de studier som påträffats som gäller den svenska 

kontexten. Exempelvis används det i Hansen och Nerhagen (2008), Trafikanalys (2016c) och Leander 

(2015).  

Ovanstående resonemang och vikten av att i någon form beskriva de externa kostnaderna till följd av 

utsläppen under flygning gör att två räkneexempel presenteras i denna studie utifrån genomsnittliga 

värderingar av hälsopåverkan. Det ena exemplet bygger på de värden som presenteras i EU-

handboken, och det andra på värden som presenteras i Yim et al. (2015). Tillvägagångssättet beskrivs i 

kapitel 6. 

4.5. Buller 

Vid start och landning orsakar flygplan buller som utgör en extern kostnad då människor i 

omgivningen utsätts för störningar som leder till obehag och försämrad hälsa. Kostnaderna för 

luftfartens buller har diskuterats i ett flertal studier, men beräkningar av förhållandena i är få. 

Framförallt saknas beräkningar av marginalkostnaderna för flyget på Bromma, vars placering inte har 

valts för att minimera störning på befintlig bebyggelse. Detta eftersom Bromma planlades innan 

luftfarten fick den bullerpåverkan den har idag. 

I EU-handboken för externa kostnader (Korzhenevych et al. 2014) redovisas en sammanställning av 

genomsnittliga kostnader för luftfartens buller på ett stort antal flygplatser i Europa. Enligt handboken 

förväntas de faktiska marginalkostnaderna uppgå till mellan 30–60 procent av de genomsnittliga. 

Detta kan förklaras med att en ytterligare flygning som läggs till de redan befintliga på en flygplats 

inte utgör en lika stor ytterligare störning som genomsnittet för den befintliga mängden flygningar.  
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Av listan framgår att vissa flygplatser har en mycket hög kostnad för flygverksamheten i 

omgivningen, till dessa hör Heathrow och Tegel på vilka kostnaden är ca 700 euro per flygning. I 

listan finns även de genomsnittliga kostnaderna för Arlanda och Landvetter redovisade, på 2,4 

respektive 1,9 euro.  

I Samkost 1 (Nilsson och Johansson 2014) diskuteras dessa värden för Arlanda och Landvetter, och 

det konstateras att marginalkostnaderna för buller kan vara ca 10kr per LTO-fas på dessa flygplatser. 

Bromma antas utifrån den större befolkning som påverkas och annorlunda trafik ha en 

marginalkostnad på upp till 30 gånger detta, dvs. 300kr per LTO. I denna studie görs beräkningar av 

marginalkostnaderna för buller med hjälp av en modell som tagits fram av WSP på uppdrag av 

Transportstyrelsen. Värdena som ges med denna modell är generellt sett högre, vilket utgör grund för 

en känslighetsanalys som redovisas i avsnitt 8.4.1. 
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5. Metod för beräkning av marginalkostnaderna för 
klimatpåverkande utsläpp 

Nedan beskrivs den metod som har använts för att beräkna marginalkostnader för flygets 

klimatpåverkan. 

5.1. Tillgång till data om flygningar och linjer 

För att beräkna genomsnittliga marginalkostnader krävs den statistik som Transportstyrelsen samlar 

över antalet flygningar samt flygplanstyp på varje linje. Då denna statistik omfattas av sekretess har 

alternativa metoder använts för att få ut det approximativa antalet flygningar och de typer av flygplan 

som flyger på varje linje inrikes och utrikes.  

Offentligt tillgänglig finns statistik över: 

 Antalet starter/landningar och flygplanstyper fördelat på Sveriges flygplatser 

(Transportstyrelsen 2016a). 

 Den nationella statistiken för luftfart där t.ex. den totala mängden flygningar samt 

fordonskilometer redovisas (Trafikanalys 2015). 

 Antalet flygningar till utlandet, fördelat på landnivå (Ex. Sverige-Storbritannien) 

(Transportstyrelsen 2016b). 

5.1.1. Fördelning av inrikes flyglinjer 

För att approximativt fördela den inrikes flygtrafiken på linjer har i första skedet alla landets 

inrikeslinjer kartlagts genom användning av sökmotorer, informationswebbplatser och flygbolagens 

egna webbplatser.  

Därefter har de flygplatser där det enbart finns en större linje sorterats ut (exempelvis Örnsköldsvik 

som trafikeras av linjen Arlanda–Örnsköldsvik). Antalet flygningar på linjerna som trafikerar dessa 

flygplatser antas vara ungefär dubbelt så stort som antalet starter på dessa flygplatser (starter sker från 

båda ändarna av varje linje). I det ovanstående exemplet antas antalet starter som sker på Örnsköldsvik 

mot Arlanda vara ungefär detsamma som antalet starter på Arlanda mot Örnsköldsvik. 

På flygplatser med flygningar till flera inrikes destinationer krävs en nyckel för att fördela antalet 

flygningar på de olika destinationerna. Först reduceras det totala antalet flygningar på dessa större 

flygplatser med antalet flygningar som sker till flygplatser med endast en linje enligt det föregående 

stycket. För det resterande resandet skapas en nyckel baserad på avgångar under en veckas tid. Data 

har samlats in på de delar av Swedavias webbplats som beskriver avgångar för dessa flygplatser under 

några veckor under april och maj 2016. Antalet avgångar från Landvetter till Bromma, till Arlanda, till 

Visby, m.m. har räknats. Utifrån detta stickprov har därefter antalet flygningar under hela året 

fördelats.  

Den ovanstående metodiken har justerats i vissa delar när det gäller den inrikes trafiken. Då den 

bygger på att flygningar till flygplatser med endast en linje fördelas först, och därefter fördelas 

återstoden mellan flygplatser med flera linjer, är metoden känslig för att totalmängden är rätt. Annars 

överskattas eller underskattas flygningarna på den senare typen av flygplatser. Eftersom även 

postflygningar och fraktflygningar ingår i statistiken över totalmängden har en efterhandsjustering 

behövt göras då dessa flygningar står för ca 11 000 av de totalt 125 000 inrikes flygningarna 2015 

(Transportstyrelsen 2016c). För att justera för detta har en generell reduktion av antalet flygningar 

gjorts med 5 % på alla mindre flygplatser. På de större flygplatserna som kan förväntas vara viktiga 

för gods och posttransporter har en större reduktion på 20 % gjorts, dessa flygplatser är Arlanda, 
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Landvetter, Malmö, Umeå, Luleå och Visby. Utöver ovan angivna skäl har den valda nivån på dessa 

justeringar avvägts mot Transportstyrelsens statistik för totalt antal flygningar och totalt antal 

fordonskilometer. Det slutgiltiga antalet inrikesflygningar är efter justeringen 112 000, d.v.s. något 

lägre än det totala antalet passagerarflygningar enligt Transportstyrelsens statistik (114 000) 

(Transportstyrelsen 2015). Antalet flugna fordonskilometer (endast storcirkelavstånd) har också 

jämförts med Transportstyrelsens statistik, och summerar i VTI:s beräkningar till 50,3 miljoner 

fordonskilometer jämfört med Transportstyrelsens 49,5. I avsnitt 5.2.2. jämförs även den totala 

mängden koldioxidutsläpp med Naturvårdsverkets officiella statistik som ett sätt att validera i ett 

ytterligare steg. 

För att avgöra avståndet som flygs mellan två flygplatser har storcirkelavståndet använts, vilket är den 

närmsta väg ett flygplan kan ta sig från punkt A till B med hänsyn tagen till jordklotets rundning. 

Ovanpå detta har ett påslag adderats för att ta hänsyn till att en flygning sällan går den närmsta vägen. 

Enligt ICAO:s rekommendation är detta påslag 50 km för sträckor under 550 km, 100 km för sträckor 

mellan 550 och 5 500km och 125 km för sträckor som överstiger 5 500 km (ICAO 2015). Enligt LFV 

(2016b) är detta påslag sannolikt för stort då det svensk-danska luftrummet är effektivt avseende 

planering av sträcka. I dagsläget pågår ett projekt för att undersöka hur uppföljningssystemet för 

flygsträckor kan ge mer information om de faktiska påslagen. I avvaktan på denna typ av resultat 

används ICAO:s överslag i denna studie, vilket gör att resultaten sannolikt överskattas en aning 

(åtminstone för flygningar inom Sverige).  

5.1.2. Fördelning av inrikes flygplanstyper 

Utöver information om antalet flygningar mellan olika flygplatser behövs också information om vilka 

flygplanstyper som används. Utgångspunkten för att fördela flygplanstyper på varje linje är statistiken 

över de vanligaste flygplanstyperna per flygplats. Nedan beskrivs tillvägagångssättet för tre olika fall: 

1. På flygplatser som enbart trafikeras av en större linje, t.ex. Örnsköldsvik, utgör listan över de 

vanligaste flygplanstyperna på flygplatsen grunden för fördelningen av flygplanstyper på den 

linje som trafikerar flygplatsen (linjen Arlanda–Örnsköldsvik). För inrikesflyget är det de tre 

vanligaste flygplanstyperna på den minst trafikerade flygplatsen i paret som väljs. Därefter 

portioneras det totala antalet flygningar på linjen ut på de tre flygplanstyperna i proportion till 

hur vanligt förekommande dessa är. Metoden bedöms vara relativt träffsäker på linjer där den 

ena av flygplatserna i paret trafikeras av enbart en linje, då det kan förväntas att statistiken på 

denna flygplats domineras av just de flygplan som trafikerar linjen.  

2. På mer trafikerade flygplatser är det mer utmanande att uppnå en rättvisande fördelning, 

eftersom statistiken över trafiken representerar flera linjer. I många fall trafikeras den ena 

flygplatsen i paret av linjer från både Bromma och Arlanda. För att beräkna fördelningen i 

dessa fall har utgångspunkten varit respektive flygbolags flygplansflottor, och således har de 

tre vanligaste flygplanstyperna som kan antas höra till respektive flygplansflotta valts. På 

linjer mot Arlanda är dessa ofta olika varianter av Boeing 737 (versionerna -600, -700 och -

800), medan det mot Bromma ofta är flygplan av typen Avro RJ 100/85 eller ATR 75/76. 

Flygplan av typen SAAB 2000 trafikerar ofta både Bromma och Arlanda, varför antalet 

flygningar med denna flygplanstyp ibland har delats lika mellan de båda flygplatserna.  

3. För inrikestrafiken mellan mycket tungt trafikerade flygplatser, så som Arlanda och 

Landvetter, har utgångspunkten varit en rimlighetsbedömning utifrån de stora flygbolagens 

flygplansflottor och sökningar i flygbolagens bokningssystem över vilka flygplanstyper som 

trafikerar dessa linjer. Detta tillvägagångssätt har valts då statistiken på flygplatsnivå på båda 

flygplatserna i paret innehåller flygningar från ett stort antal linjer.  
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5.1.3. Fördelning av utrikes flyglinjer 

Även för utrikes linjer gäller sekretess på data som beskriver trafiken i detalj (flygplats till flygplats). 

Däremot finns aggregerade uppgifter om hur många flygningar som avgår från Sverige till ett annat 

land under 2015. Denna statistik har hög tillförlitlighet när det gäller hur många flygningar som sker, 

dock är bedömningarna av hur långa avstånd som flygs inte lika exakt. I studien görs antagandet att de 

flesta flygningar går från huvudstad till huvudstad, och därför har denna sträcka valts som 

approximation för alla flygningar mellan Sverige och ett annat land. För att beräkna sträckan mellan 

t.ex. Sverige och Storbritannien har således sträckan mellan Stockholm och London mätts. Den 

uppmätta sträckan är storcirkelavståndet. Liksom för inrikesflyget (avsnitt 5.1.1.) har ICAO:s påslag 

adderats till storcirkelavståndet för att ta hänsyn till att ett flygplan inte flyger den närmsta vägen. 

Detta sätt att approximera avstånd på utrikes flyglinjer antas ha hög träffsäkerhet när det gäller t.ex. 

långa linjer mellan länder som inte är stora till ytan. Ett exempel på en sådan linje är mellan Sverige 

och Thailand som approximeras med sträckan mellan Stockholm och Bangkok. Oavsett vilken stad 

som väljs i dessa två länder är avståndet mycket långt, och det spelar (procentuellt sett) liten roll om 

vissa flygningar i verkligheten går mellan andra städer än de ovan valda. Ett undantag gäller dock för 

flygningar till USA där det är problematiskt att används huvudstaden som approximation. Detta 

eftersom huvudstaden ligger på östkusten, medan en relativt stor andel av flygningarna går till t.ex. 

Chicago eller Los Angeles som ligger långt därifrån. I USA har därför staden Saint Louis valts som 

destination för flygningarna dit. Staden har valts som approximation för alla USA-flygningar då den 

ligger mitt i USA med viss förskjutning österut, vilket antas motsvara genomsnittet av samtliga 

flygningar till landet. I andra större länder så som Kina och Ryssland har huvudstaden utgjort 

approximation då denna bedöms representera det genomsnittliga avståndet för flygningar till dessa 

länder tillräckligt väl.  

5.1.4. Fördelning av utrikes flygplanstyper 

För att bedöma vilka flygplanstyper som trafikerar olika linjer utrikes har de flygplanstyper som 

trafikerar Sverige studerats med avseende på vilken distans de är avsedda att flyga och deras kapacitet. 

Därefter har ett stort antal sökningar gjorts på Googles söktjänst för flygresor där flygplanstypen för 

enskilda flygningar också finns redovisad. Utöver detta har flygbolagens beskrivningar av de egna 

flygplansflottorna också studerats tillsammans med beskrivningar av deras linjenät. Dessa sökningar 

har gjorts för att få en bild av vilka flygplanstyper bolagen använder på olika linjer. Med hjälp av 

ovanstående vägledning har flygplanstyper fördelats linje för linje. Slutligen har Transportstyrelsens 

statistik över totalt antal flygningar med olika flygplanstyper i Sverige använts för att stämma av att 

rätt mängd flygningar med olika flygplanstyper har fördelats totalt sett (inrikes och utrikes).  

Denna del i studien har relativt stora felkällor vad gäller exakta flygplanstyper då den bygger till viss 

del på uppskattningar av verkligheten. Dock har en hel del arbete lagts på att studera de flygplanstyper 

som trafikerar Sverige för att säkerställa att en viss flygplanstyp placeras in på en distans som är rimlig 

utifrån flygplanstypens egenskaper. Det innebär att även om ett Airbus A319 felaktigt har hamnat på 

en linje som i verkligheten flygs av ett Boeing 737 så är skillnaden i bränsleförbränning dem emellan 

inte särskilt stor, och därmed är felkällan mindre.  

5.1.5. Summering av metodansats för fördelning av linjer och flygplanstyper 

Följande tabell sammanfattar de metodantaganden som diskuterats i avsnitten 5.1.1.–5.1.4.  
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Tabell 1. Metod för uppskattning av flyglinjernas storlek, fördelning av flygplanstyper och 

flygsträckor. 

  Antal flygningar per 
linje 

Fördelning av flygplanstyper Antal flugna 
kilometrar 

Metod  Inrikes Statistiken över 
flygningar per linje 
omfattas av sekretess. 
Istället sker en fördelning 
av trafiken på 
flygplatsnivå utifrån 
kartläggning av 
flygbolagens befintliga 
linjer samt observationer 
av inrikes avgångar 
under en vecka. 

Statistiken över flygplanstyper per linje 
omfattas av sekretess. Fördelning sker 
utifrån statistik över olika flygplanstypers 
starter på flygplatsnivå. För varje linje 
anges de tre vanligaste flygplanstyperna. 
Dessa väljs utifrån vad som är vanligast 
på den minst trafikerade flygplatsen i 
relationen (mellan Arlanda och 
Örnsköldsvik väljs antalet starter för de 
tre vanligaste flygplanstyperna på 
Örnsköldsviks flygplats) 

Storcirkelavståndet från 
flygplats till flygplats samt 
ICAO:s påslag 

Utrikes Statistiken över 
flygningar per linje 
omfattas av sekretess. 
Statistik finns dock på 
antalet flygningar från 
Transportstyrelsen 
fördelat på landnivå. 

Statistiken över flygplanstyper per linje 
omfattas av sekretess. 
Rimlighetsbedömningar har gjorts utifrån 
genomgångar av operatörernas hemsidor 
och genomgångar av olika 
flygplanstypers prestanda gällande 
distans. Efter att flygplansmodeller 
fördelats i den inrikes trafiken enligt 
ovanstående har statistik över det totala 
antalet flygplan av olika flygplanstyper 
som trafikerar Sverige använts för att 
fördela resten på utrikestrafiken. För linjer 
till länder där många olika flygplanstyper 
används har upp till fem olika 
flygplanstyper valts att representera 
trafiken (Finland och Norge). 

Den genomsnittliga 
sträckan för flygningar 
mellan Sverige och ett 
annat land har 
approximerats genom att 
mäta storcirkelavståndet 
från huvudstad till 
huvudstad. Utöver detta 
har ICAO:s påslag 
adderats. I vissa fall har 
undantag gjorts när 
huvudstaden uppenbart 
blir missvisande som 
avståndsindikator 
(exempelvis i USA). I 
dessa fall väljs en plats 
som bedöms vara en 
mittpunkt mellan de 
vanligaste 
destinationerna i landet. 

Metod-
svagheter  

Inrikes Fördelningen blir 
approximativ och 
resultaten bör ej tolkas 
för enskilda linjer. 
Jämförelser och 
tolkningar av ett flertal 
linjer är sannolikt mer 
rättvisande med hänsyn 
tagen till nedanstående 
kontroll och justering 

Fördelningen blir approximativ och 
resultaten bör ej tolkas för enskilda 
flygplanstyper. Jämförelser av grupper av 
flygplanstyper är sannolikt mer 
rättvisande med hänsyn tagen till 
nedanstående kontroll. 

ICAO:s påslag har 
beslutats internationellt 
och har ej stämts av mot 
hur de verkliga 
flygavstånden ser ut i 
Sverige. 

Utrikes Fördelningen är exakt, 
men på en mer 
övergripande landnivå 
snarare än linjenivå 

Fördelningen bygger så långt det går på 
information från flygbolagen och därefter 
på information om vilka distanser som 
olika flygplanstyper är utformade för. Om 
flygbolagen i verkligheten avviker från 
detta avseende användandet av 
flygplanstyper förväntade beteende 
påverkas träffsäkerheten. 

Det finns en felmarginal 
till följd av att avståndet 
huvudstad till huvudstad 
inte behöver vara helt 
representativt. Detta är 
framförallt ett problem 
när det gäller flygningar 
mellan Sverige och de 
närmsta grannländerna, 
samt när det gäller längre 
flygningar till stora länder 
(ex. USA). 
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  Antal flygningar per 
linje 

Fördelning av flygplanstyper Antal flugna 
kilometrar 

Efterkontroll 
och 
bedömning 
av 
träffsäkerhet 

Inrikes Det summerade antalet 
fordonskilometer har 
jämförts med 
motsvarande siffra i 
Transportstyrelsens 
nationella statistik. En 
justering på totalt ca 10 
% har gjorts för att 
matcha beräkningens 
resultat mot statistiken 
(se avsnitt 5.1.1). 

Då flygplansflottorna mot de båda naven 
Arlanda och Bromma skiljer sig åt har 
fördelningens träffsäkerhet kunnat öka 
genom att de tre vanligaste 
flygplanstyperna mot Arlanda respektive 
Bromma har kunnat separeras ut. 
Beräkningarna återspeglar således att 
olika flygplan används för att trafikera 
linjenätet från Bromma respektive från 
Arlanda.  

Inrikes bedöms sträckan i 
huvudsak mätas korrekt. 

Utrikes Antalet flygningar land till 
land bedöms vara 
rättvisande då den 
bygger på 
Transportstyrelsens 
statistik. 

Fördelningen av flygplan har 
kontrollräknats och stämts av mot 
Transportstyrelsens statistik för det totala 
antalet landningar med olika 
flygplanstyper i Sverige. Osäkerhet finns 
främst när det gäller liknande flygplan på 
liknande distanser. Men givet att flygplan 
som ofta flygs på samma distanser (t.ex. 
Airbus A320 och Boeing 737-800) har 
liknande utsläppsdata enligt EMEP/EEA 
2013 bör inte de samlade resultaten 
påverkas i särskilt hög utsträckning så 
länge som den övergripande fördelningen 
av lång-, medel- och kortdistans är rätt. 
Flygplanen som återfinns i Sverige 
bedöms i allt väsentligt ha fördelats på 
ungefär de linjer som de rimligen 
trafikerar.  

Träffsäkerheten är bättre 
på längre sträckor och 
mellan små länder, 
eftersom den möjliga 
avvikelsen i avstånd från 
huvudstaden då minskar. 

Förslag till 
alternativ 
metod 

Inrikes Med tillgång till den 
sekretessbelagda 
statistiken skulle 
beräkningarna bli mer 
exakta. 

Med tillgång till den sekretessbelagda 
statistiken skulle beräkningarna bli mer 
exakta. 

En förbättring vore att 
mäta den faktiska 
flygsträckan för alla 
flygningar istället för att 
använda ICAO:s 
tumregel. Detta kräver 
data över alla enskilda 
flygningar under ett års 
tid 

Utrikes Summeringen på 
landnivå innebär att det 
inte går att skilja ut 
enskilda linjer mellan 
länder, vilket främst 
påverkar resultaten 
mellan Sverige och de 
grannländer dit flera olika 
linjer går. 

Med tillgång till statistik över flyglinjer 
mellan svenska och utländska flygplatser, 
samt fördelningen av flygplanstyper på 
dessa linjer, skulle beräkningarna bli mer 
exakta. 

Med tillgång till statistik 
över flyglinjer mellan 
svenska och utländska 
flygplatser kan 
storcirkelavståndet mätas 
mer exakt. 

5.2. Beräkning av klimatpåverkande utsläpp 

I följande avsnitt beskrivs hur mängden utsläpp beräknas utifrån den fördelning av flygningar och 

flygplanstyper som har tagits fram. Resultatet ger en bild av hur utsläppen fördelar sig på de linjer som 

trafikeras från Sverige. 
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5.2.1. Klimatpåverkande utsläpp – koldioxid 

Utsläppen av koldioxid beräknas utifrån den bränsleåtgång som finns redovisad i EMEP/EAA:s 

databas som uppdaterades 2015. I denna redovisas förbränningen av bränsle i LTO-fasen samt vid 

undervägsflygning för ett stort antal flygplanstyper. EMEP/EEA-data för undervägsdelen redovisas för 

vissa specifika sträckor (125, 250, 500, 750, 1 000, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 

5 000, 5 500, 6 500 och 8 180 nautiska miles). Då de linjer som har analyserats varierar i sträcka 

mellan ovanstående specifika datapunkter har en formel använts för att beräkna bränsleförbrukningen 

på sträckor som ligger mellan någon av ovanstående punkter. Först används bränsleförbränningen från 

det närmast understigande datapunkten, och därefter adderas den resterande förbränningen 

motsvarande dess andel av sträckan mellan den närmast överstigande och den närmast understigande 

datapunkten. För en sträcka på 1 250 nautiska miles har först förbränningen för 1 000 nautiska miles 

använts. Därefter har förbränningen motsvarande 250 miles beräknats genom att addera hälften av 

mellanskillnaden i förbränning mellan datapunkterna för 1 000 och 1 500 miles. Utöver detta adderas 

sedan LTO-fasens förbränning. 

Databasen innehåller bränsleförbruknings- och utsläppsdata för 79 flygplanstyper, vilket dock inte 

räcker för att täcka alla de flygplanstyper som är vanliga på svenska flygplatser. Enligt den vägledning 

som finns för EMEP/EEA-data (Winther och Rypdal 2014) kan förbränningen från flygplanstyper som 

saknas i data skattas genom att välja en annan flygplanstyp från listan som är representativ för den 

saknade flygplanstypen. I denna studie har detta gjorts enligt rekommendationerna i vägledningen, och 

resultatet av tillvägagångssättet redovisas i tabellen nedan. För en flygplanstyp, Boeing 787, finns 

varken data eller någon utpekad motsvarighet, då detta är en ny flygplanstyp. För denna typ har en 

särskild uppskattning gjorts enligt redovisningen i tabellen. 

Tabell 2. Flygplanstyper vars utsläpp/förbränning har beräknats med en ersättare/motsvarighet. 

Faktiskt flygplan Ersättare/motsvarighet 

British Aerospace Jetstream 32 Dornier 328 

British Aerospace ATP Aerospatiale/Alenia ATR 72 

Avro RJ100 British Aerospace 146 

Aerospatiale/Alenia ATR 72-500 Aerospatiale/Alenia ATR 72 

Aerospatiale/Alenia ATR 72-600 Aerospatiale/Alenia ATR 72 

Embraer RJ135 Dassault Falcon 2000 

Cessna Citation Excel Cessna Citation II 

Fairchild Dornier 328 jet Dassault Falcon 2000 

Boeing 787-8 Airbus A330-200 nedviktat* 

Airbus A330 Airbus A330-200 

Boeing 737-900 Boeing 737-800 

Boeing 717 McDonnell Douglas MD-82 

*Utsläppen från Airbus A330-200 har viktats ned med 16 % för att motsvara uppskattade utsläpp från Boeing 787-8. Källa: 

Wikipedia (2016). 

Den bränsleförbränning som beräknas för de linjer och flygplanstyper som ingår i VTI:s beräkningar 

multipliceras sedan med 3,16 vilket är den faktor som ICAO fastställt för beräkning av 

koldioxidutsläpp utifrån bränsleförbränning (ICAO 2015).  

I det data som tas fram av EMEP/EEA anges inte vilken motor som har använts för mätningen, 

databasen utgår från en standardmotor för mätning av utsläppen. I verkligheten är det sannolikt att 

flygbolagen på den svenska marknaden har utrustat sina flygplan med andra motorer, vilka därmed 

sannolikt har andra utsläppsvärden än de som finns i databasen. Detta är en möjlig felkälla.  
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5.2.2. Validering av mängden koldioxidutsläpp 

För att validera de resultat som fås med VTI:s metod görs i tabellen nedan en jämförelse med den 

statistik som Naturvårdsverket redovisar som en del av Sveriges officiella statistik.  

Tabell 3. Totala utsläpp av koldioxid/koldioxidekvivalenter med VTI:s metod jämfört med 

Naturvårdsverkets officiella statistik. 

  LTO-utsläpp Undervägsutsläpp Totala utsläpp 

VTI, tusentals ton koldioxid 
2015 

Inrikes 156 418 574 

Utrikes 274 2045 2319 

     

Naturvårdsverket, tusentals ton 
koldioxidekvivalenter 2014 

Inrikes - - 524 

Utrikes - - 2298 

Jämförelsen indikerar att den metod som använts leder till resultat som inte avviker särskilt mycket 

från den som används av Naturvårdsverket. Dock finns några faktorer som påverkar jämförelsen: 

 I tabellen redovisas koldioxid utsläpp i VTI-studien medan Naturvårdsverkets statistik avser 

koldioxidekvivalenter. Av ekvivalenterna utgör koldioxid den största delen, ca 99 %. Denna 

faktor gör att värdena från VTI-studien är ca 1 % högre än Naturvårdsverkets. 

 I Naturvårdsverkets statistik ingår post/fraktflyg, vilket har avgränsats bort från VTI:s studie. 

Denna faktor gör att värdena från VTI-studien är ca 10 % högre än Naturvårdsverkets. 

 I VTI-metoden används ICAO:s generella påslag på flugen sträcka för att ta hänsyn till att 

flygrutterna inte alltid går den närmsta vägen. Detta påslag är 50 km på sträckor under 550 

km, 100 km på sträckor över 550 och under 5 500km, samt 125 km på sträckor över 5 500 km. 

Detta påslag tillämpas inte i de metoder som Naturvårdsverket använder som utgår från 

närmsta vägen (FOI3-metoden utgår från storcirkelavståndet (Mårtensson och Hasselrot 

(2013)) eller från faktisk bränsleanvändning. Påslagen står för 6 % av utrikestrafikens och 

13 % av inrikestrafikens flugna sträcka i VTI-metoden. Denna faktor gör att värdena från VTI-

studien är motsvarande procentantal lägre än Naturvårdsverkets. 

 Det skiljer ett år mellan det grunddata som siffrorna bygger på. Detta påverkar sannolikt inte 

jämförelsen av inrikesflyget som har varit ganska stabilt under ett antal år. Däremot ökar 

utrikesflyget med några procent från år till år, vilket gör att 2015 års data bör ligga på en något 

högre nivå än 2014 års data. Denna faktor gör att värdena från VTI-studien är några procent 

lägre för utrikestrafiken än Naturvårdsverkets. 

 Jämförelser av underlag till Naturvårdsverkets modell pekar på att LTO-utsläppen avviker 

som särskilt höga i VTI-modellen. Då dessa utsläpp beräknas på ett enkelt sätt (antalet 

flygningar gånger EMEP/EEA-data för LTO-fasen) kan det misstänkas att skälet till 

skillnaden ligger i att EMEP/EEA-data av någon anledning innehåller höga värden för LTO-

utsläpp i jämförelse med den metod som Naturvårdsverket använder. Om LTO-utsläppen 

skulle justeras till samma nivå som Naturvårdsverkets minskar utsläppen i VTI-metoden med 

10 procent för inrikesflyget och 5 procent för utrikesflyget. 

Sammantaget finns det faktorer som påverkar jämförelsen i båda riktningar. Om hänsyn tas till den 

sammantagna bilden av dessa faktorer är bedömningen att VTI-metoden ligger mycket nära 
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Naturvårdsverkets statistik för koldioxidutsläpp.13 Detta pekar på att de metodantaganden som har 

gjorts och som diskuteras i avsnitt 5.1. och 5.2. inte har lett till några större avvikelser för de 

sammantagna resultaten när det gäller koldioxidutsläpp.  

I sammanhanget kan det även åskådliggöras att det tillvägagångssätt som väljs för beräkningen av 

utsläppen av koldioxid har mycket stor inverkan på resultaten. T.ex. har Kamb et al. (2016) på 

uppdrag av Naturvårdsverket genomfört nya beräkningar av luftfartens utsläpp som pekar på markant 

högre utsläpp än tidigare. Denna studie utgår inte från flygplanen utan svenska medborgares flygresor 

till sin slutdestination. I studien räknas därför alla sträckor till slutdestinationen även om byten sker 

längs vägen. Resultaten pekar på att mängden utsläpp inklusive höghöjdseffekter kan vara så höga 

som 11 miljoner ton. Som jämförelse är den sammanlagda siffran i denna studie, inklusive höghöjds-

effekter 4,9 miljoner ton. Beroende på vilket sätt som utrikes flygresor ska redovisas mellan länder (se 

diskussion i avsnitt 2.2.3) påverkas således resultaten kraftigt. Om individens resor ska utgöra grund 

för denna typ av beräkningar kan således de ovanstående utsläppen i tabell 3 ses som endast en andel 

av de faktiska utsläppen. 

5.2.3. Uppräkningsfaktor för hög höjd 

Som beskrivs i avsnitt 4.3.2. innebär förbränning av flygbränsle på hög höjd att klimatpåverkan ökar 

till följd av hur vissa utsläpp reagerar med atmosfären. Höghöjdseffekten beror inte på koldioxid (som 

bedöms ha samma effekt oavsett var det släpps ut) utan på andra utsläpp. Till skillnad från koldioxid-

utsläppen finns det inget handelssystem som hanterar de övriga utsläppen, trots att dessa har klimat-

påverkan. För att värdera denna externa kostnad tillämpas i denna studie en uppräkningsfaktor som 

tagits fram av Azar och Johansson på i genomsnitt 1,7 gånger koldioxidutsläppet. Innebörden av denna 

faktor är att för ett genomsnittligt kilo utsläppt koldioxid så tillkommer andra utsläpp vars klimateffekt 

motsvarar ett utsläpp av 0,7 kilo koldioxid. Dock finns ett antal faktorer som påverkar när dessa 

höghöjdseffekter uppstår.  

I denna studie används en enkel metodik för att beräkna när höghöjdseffekterna kan uppstå. Den första 

förutsättningen är hur stor del av en flygning som sker på höjder över 8 km. Denna del är kortare än 

den totala flygsträckan på grund av att det krävs en viss sträcka för att ett flygplan ska nå upp över 

8km, och att det därefter krävs en viss sträcka för flygplanets nedstigning inför landning. Längden på 

dessa sträckor varierar mellan flygplanstyp, linje, rutt m.m. Som ett rimligt genomsnitt har den, i 

samråd med företrädare för LFV (LFV 2016a), bedömts uppgå till ca 195km när sträckan för både 

upp- och nedstigning summeras. För att beräkna höghöjdseffekten reduceras således den totala 

flygsträckan med 195 km. 

Den andra faktorn är att vissa flygplanstyper inte kommer upp på de högre höjder där höghöjdseffekter 

uppstår. Enbart jetplan kommer upp på en höjd över 8 km där höghöjdseffekterna uppkommer; 

turbopropflygplan flyger generellt sett på en lägre höjd än 8km. 

På grund av det ovanstående uppgår faktorn till 2,02 under de perioder som ett flygplan befinner sig 

över gränsen 8000 m. Detta värde har avvägts för att det totala genomsnittet ska hamna på 1,7.  

Tidigare har t.ex. Karyd (2015) föreslagit att en generell faktor på 1,5 gånger koldioxidutsläppet ska 

tillämpas för inrikesflygningar, och att en högre faktor för utrikesflygningar tillämpas som är beroende 

av sträcka (upp till 2,7 gånger koldioxidutsläppet för de längsta flygningarna). Då VTI:s studie har 

tillgång till en mer detaljerad data över fördelningen av flygningar och flygplanstyper har valet gjorts 

att frångå Karyds formel. I denna studie tillämpas faktorn 2,02 på alla flygningar, men på grund av att 

                                                      

13 Justerat för samtliga faktorer ovan är VTI-studiens ”jämförelsevärde” för inrikesflyg 518 tusen ton och för 

utrikesflyg 2 322 tusen ton koldioxid (jämförbart med Naturvårdsverket-raden i tabell 3). 
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sammansättningen av flygplanstyper och sträckor varierar så varierar den faktiska höghöjdseffektens 

andel av den totala klimateffekten mellan t.ex. inrikes och utrikes flygningar (se resultat i avsnitt 8.1.). 

En nackdel med tillvägagångssättet i denna studie är att det är möjligt att höghöjdseffekten stiger mer 

gradvis än vad som blir fallet om beräkningen utgår från en fast gräns på 8 000m höjd. I brist på bättre 

kunskap om denna effekt tillämpas denna utgångspunkt i denna studie, men inför eventuella 

policybeslut som rör höghöjdseffekter bör dessa eventuella gradvisa effekter undersökas mer 

grundligt. 

5.3. Värdering av klimatpåverkande utsläpp 

Som diskuteras i avsnitt 2.2.5. utgår vi ifrån att kostnaden för utsläpp av koldioxid för flygningar som 

sker inom EU internaliseras av EU ETS. Marginalkostnaden för koldioxidutsläpp är därför noll. I detta 

fall räknas även flygningar till Norge och Island som del av EU eftersom dessa länder deltar i EU:s 

handelssystem (Europeiska kommissionen 2016a). Vi redovisar även hur stor kostnaden blir om man 

utgår ifrån värderingen i ASEK 6, 1,14kr per kg, samt även utifrån den värdering som anges i Carlén 

(2014) på 0,66 kr per kilo koldioxid.  

Höghöjdseffekten beror på andra utsläpp än koldioxid, men har genom uppräkningsfaktorn översatts 

till ett värde i termer av koldioxid (d.v.s. att de övriga utsläppens klimateffekt relateras till 

klimateffekten från koldioxid). Värderingen av höghöjdseffekten utgår från ASEK-värderingen på 

1,14kr per kilo för denna del, samt (på aggregerad nivå) även utifrån den värdering som anges i Carlén 

(2014) på 0,66 kr per kilo koldioxid. 

Skälet till att ASEK:s värdering används när handelssystemet inte är tillämpligt är att denna värdering 

är ett uttryck för den politiska viljan av att minska koldioxidutsläppen genom skatter på fossila 

bränslen.  
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6. Metod för beräkning av marginalkostnaderna för hälsopåverkande 
utsläpp 

I detta kapitel beskrivs hur marginalkostnaderna för hälsopåverkande utsläpp beräknas.  

6.1. Flygningar och linjer 

Grunden för att beräkna hälsopåverkande utsläpp är samma fördelning av linjer och flygplanstyper 

som beskrevs i avsnitt 5.1. Således gäller de metodantaganden som där beskrivs även för beräkningen 

av de hälsopåverkande utsläppen. 

6.2. Beräkning av hälsopåverkande utsläpp 

Vid förbränning av flygbränsle skapas ett antal olika ämnen som påverkar luftens kvalitet på ett 

negativt sätt. Denna försämrade kvalitet orsakar skador hos såväl människor som djur och växter. 

Idealt sett skulle en beräkning av kostnaden för sådana skador baseras på effektkedjeansatsen (IPA), 

med en spridningsmodell som utgångspunkt. Eftersom en sådan analys inte kunnat utföras presenteras 

två räkneexempel utifrån två tillvägagångssätt som presenteras i litteraturen.  

Det första räkneexemplet bygger på den metodik som bland annat Trafikanalys har tillämpat i sina 

årliga marginalkostnadsberäkningar för 2015 och 2016. Enligt denna metodik beräknas utsläppen av 

ämnen som påverkar luftkvaliteten, och på dessa utsläpp används sedan en värdering som anges i EU-

handboken för externa kostnader under LTO-fasen. Utifrån tillvägagångssättet beräknas 

marginalkostnader för de typer av utsläpp som finns tillgängliga både i EMEP/EEA-data och där en 

tillämpbar värdering finns tillgänglig i EU-handboken (Korzhenevych et al. 2014) för externa 

kostnader. Detta innebär att marginalkostnaden för tre typer av utsläpp finns beräknade; kväveoxid 

(NOx), svaveloxid (SOx) och partiklar (PM 2.5).  

För dessa tre utsläppstyper finns data redovisade för utsläpp i LTO-fasen samt vid undervägsflygning i 

EMEP/EEA-data. Formeln för att beräkna utsläppen är densamma som den som redovisas för 

bränsleförbrukning i avsnitt 5.2.1. 

Det andra räkneexemplet bygger på Yim et al., där de externa kostnaderna för hälsopåverkande 

utsläpp presenteras som ett värde per förbrukat ton bränsle differentierat på olika världsdelar samt på 

LTO-fas respektive undervägsfas. Dessa värden har tillämpats på den bränsleförbrukning som ges 

genom den fördelning av linjer och flygplanstyper som tagits fram enligt avsnitt 5.1. 

6.3. Beräkning av spridning och exponering 

Detta steg är centralt vid beräkning av hälsopåverkande utsläpp på grund av att effekten av utsläppet är 

beroende av var det sker, hur det sprids och vilka som påverkas av det. Framförallt spridningen av ett 

utsläpp är svårt att beräkna, och det finns ett antal olika modeller i forskningslitteraturen som syftar till 

att kartlägga denna spridning.  

Inom ramen för detta delprojekt inom Samkost 2 har det inte varit möjligt att beräkna hur de 

hälsopåverkande utsläppen från den svenska luftfarten sprids och hur olika populationer i omvärlden 

exponeras för dessa utsläpp. Utifrån det resonemang som förs i avsnitt 4.4. har det ändå bedömts som 

rimligt att göra en överslagsmässig värdering av dessa kostnader på grund av att undervägsflygningar-

nas utsläpp på hög höjd tycks stå för en stor del av hälsoeffekterna. Detta betyder i sin tur att de 

utsläpp som sprids långt och späds ut över stora ytor fortfarande orsakar skador. Den stora spridningen 

och utspädningen gör att det blir mindre och mindre viktigt exakt var ett utsläpp sker, i de flesta 

områden kan de förväntas påverka omgivningen negativt.  
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6.4. Värdering av hälsopåverkande utsläpp 

När utsläppsmängden har beräknats används i räkneexempel 1 den värdering som redovisas i EU-

handboken för externa kostnader. Nedanstående tabell visar de använda värderingarna från EU-

handboken  

Tabell 4. Valda värderingar av externa kostnader för hälsopåverkande utsläpp fördelade på 

destination och utsläppstyp från EU-handboken för externa kostnader, omräknat till kr per kilo i 2014 

års priser. 

 Kväveoxider Svaveloxider Partiklar 

Inrikes 58,9 60,5 163,5 

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

Utrikes utanför EU 58,9 60,5 163,5 

För kväveoxider och svaveloxider finns endast en genomsnittlig värdering per land att tillgå. För 

partiklar (PM 2.5) finns värderingar för landsbygd, förort och tätort. Här har värdet för landsbygd 

tillämpats. 

Den svenska värderingen från EU-handboken används för inrikes flygningar i Sverige samt på utrikes 

flygningar utanför EU. På utrikes flygningar inom EU har dock den genomsnittliga värderingen för 

EU använts. Skälet till detta är att det är sannolikt att skillnaden i värdering inte beror främst på 

skillnader i befolkningens betalningsvilja, utan på att befolkningstätheten är markant högre i Europa 

(66 personer per km/2) än i Sverige (22 personer per km/2). De genomsnittliga värdena för utsläpp i 

Europa är ca dubbelt så höga som de som gäller för Sverige, varför det tycks vara ett rimligt antagande 

att använda den högre värderingen för EU-flyget. Att det svenska värdet används för flygningar 

utanför EU beror på att det kan förväntas att långväga flygningar i genomsnitt passerar mer glest 

befolkade områden så som hav. 

För räkneexempel 2 ges nedanstående värden i studien av Yim et al. 

Tabell 5. Externa kostnader för hälsopåverkande utsläpp i olika delar av världen citerat från Yim et 

al. (2015), omräknat från dollar/ton i 2006 års priser till kr/kg i 2014 års priser. 

 Kostnad per kg bränsle (kr) 

 Under flygning LTO 

Nordamerika 1,4 4,7 

Europa 3,1 9,8 

Asien 0,6 0,8 

Andra regioner 0,3 1,0 

Globalt 1,2 4,0 

De värden som har tillämpats i denna studie är de följande: De europeiska värdena används för utrikes 

flygningar inom Europa. För inrikes flyg och utrikes flygningar utanför Europa har de globala värdena 

tillämpats.  

Att det globala värdet tillämpas på inrikesflyget beror på att Sverige är för glesbefolkat för att 

värderingen för Europa ska kunna ses som rimlig. Det globala värdet motsvarar i tabellen ovan 

ungefär värdet för Nordamerika, som har en befolkningstäthet på 23 invånare per km2. Detta 

motsvarar i sin tur ungefär befolkningstätheten i Sverige (22 invånare per km/2). 

6.5. Felkällor 

Beräkningarna av hälsopåverkande utsläpp enligt räkneexempel 1 och 2 speglar främst storleken på 

utsläppen mellan olika flygningar, inte de faktiska konsekvenserna av dem. Men, givet att det pris som 

har satts på den externa kostnaden för dessa utsläpp i genomsnitt är någorlunda rättvisande, ger 
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beräkningen ett ungefärligt värde på hälsoeffekternas externa kostnader. Metoden utgör dock ett 

tydligt avsteg från att beräkna de externa kostnaderna utifrån effektkedjeansatsen (IPA). 

Nedan listas de huvudsakliga felkällorna med detta sätt att beräkna de externa kostnaderna till följd av 

hälsopåverkande utsläpp. 

 Kostnaden beräknas som om befolkningstätheten och exponeringen alltid motsvarar det 

europeiska genomsnittet för flygningar till Europa, och det svenska genomsnittet för 

flygningar inom Sverige och till övriga världen (utanför EU).  

 I verkligheten befinner sig enskilda flygningar över områden där kostnaderna kan förväntas 

vara mycket högre eller lägre. Detta gäller t.ex. flygningar över hav där färre människor 

påverkas (om utsläppet inte sprids till land). I dessa områden kan fortfarande ekosystemet 

skadas, vilket t.ex. kan påverka fisket. Flyget kan även befinna sig över områden där 

befolkningstätheten är mycket hög, t.ex. Bangladesh. Där blir den valda värderingen sannolikt 

alldeles för låg. 

 Metoden tar inte hänsyn till generella spridningsmönster som leder till att utsläpp oftare 

hamnar i vissa områden än andra. 

 Metoden tar inte hänsyn till skillnader i betalningsvilja mellan olika länder. Enligt 

diskussionen i avsnitt 2.2.3. bör dock detta ses som ett korrekt tillvägagångssätt. 
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7. Metod för beräkning av marginalkostnaden för buller 

Marginalkostnaden för luftfartens buller kan ses som den samhälleliga kostnaden av det buller som 

orsakas av att ytterligare ett flygplan trafikerar någon av landets flygplatser. I denna studie görs en 

beräkning av marginalkostnaderna för luftfartens buller på åtta flygplatser i landet. Vidare jämförs 

denna kostnad med de avgifter som Swedavia tar ut för buller för att se i vilken mån flygets buller-

kostnader är internaliserade genom avgifterna. Detta underlag används till att redovisa en övergripande 

internaliseringsgrad för buller inom luftfarten som helhet, uppdelat på de större flygplatserna i landet 

samt uppdelat i olika flygplanskategorier. Beskrivningarna nedan inriktas på att förklara den metod 

som har använts, och resultaten redovisas i avsnitt 8.4.  

I denna studie används en bullervärderingsmodell som WSP tagit fram på uppdrag av 

Transportstyrelsen (Transportstyrelsen 2014a). Vidare används kompletterande beräkningar från VTI 

för att beräkna faktiska bullernivåer, genomsnittliga marginalkostnader samt genomsnittligt avgifts-

uttag. Vissa modifieringar av WSP:s modell har krävts, vilka beskrivs nedan. 

I denna del är beräkningen av marginalkostnaden avgränsad till linjeflyg och charter. Bullret från 

andra typer av flyg ingår dock som ”bakgrundsbuller” för att värderingen av marginalkostnaden ska 

bli korrekt.14  

På större flygplatser (Bromma, Arlanda, Landvetter) har flygplanstyper med färre än 100 

starter/landningar avgränsats bort för att minska mängden nödvändiga beräkningar. För övriga 

flygplatser ingår inte flygplanstyper med färre än 50 starter/landningar i beräkningen. Denna 

avgränsning innebär att 1,8 procent av den totala trafiken inte ingår i beräkningen. 

7.1.1. Beskrivning av WSP:s modell och dess ursprungliga utformning 

WSP har tagit fram en modell som värderar de samhällsekonomiska kostnaderna och nyttorna av ökat 

eller minskat buller vid landets större flygplatser.  

Modellen bygger i sitt ursprungliga utförande på en värdering av flygbuller utifrån ICAO:s 

standardiserade mätpunkter för flygbuller samt ACI:s klassificering av flygplansbuller i ett index. 

Detta index bygger på att klassificera flygplanen utifrån transportarbete, vilket i praktiken innebär att 

stora flygplan som transporterar många passagerare kan bullra mer än ett litet utan att klassificeras i en 

bullrigare kategori. Detta ligger inte i linje med syftet för Samkost, som utgår från fordonets 

marginalkostnader vid en enskild flygning, oavsett hur många passagerare som medförs. 

7.2. VTI:s justeringar av WSP:s bullervärderingsmodell 

Det ovan beskrivna sättet fungerar bra i studier där t.ex. effekten av att byta ut en äldre flygplanstyp 

till en nyare och mindre bullrande i samma storleksklass ska utvärderas. Utifrån ett 

marginalkostnadsperspektiv är denna kategorisering dock problematisk. 

Som ett exempel på hur ACI-index kan bli missvisande utifrån ett marginalkostnadsperspektiv tjänar 

en jämförelse av världens största passagerarplan, Airbus A380, med det mycket mindre flygplanet 

SAAB 2000. Båda dessa flygplan klassificeras i samma bullerkategori med ACI-index. 

                                                      

14 Det finns även andra typer av bakgrundsbuller, t.ex. från vägtrafik, som kan vara relevant att ta hänsyn till vid 

värderingen av marginalkostnader. Exempelvis kan bakgrundsbullret påverka vid vilken bullernivå en given 

aktivitet upplevs som störande. Bakgrundsbuller ingår inte i studiens beräkningar, vilket skulle kunna göra att 

skattningarna är något för höga i de fall som bakgrundsbullret är omfattande. En faktor som talar emot en sådan 

slutsats är dock att flygbuller och exempelvis vägbuller har olika karaktär, och att en hög nivå av bakgrundbuller 

på väg därför inte nödvändigtvis minskar upplevelsen av störning från luftfarten. 
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Tabell 6. Exempel på skillnaden i absolut bullernivå (dB) mellan två flygplan som klassificerats i 

samma kategori enligt ACI index. 

  Sideline Takeoff Approach Medel 

Saab 2000 86,9 79,1 87,9 84,6 

Airbus A380 94,5 95,1 98 95,9 

 

Som tabellen visar skiljer sig de båda flygplanen i snitt 11 dB, trots att de är kategoriserade inom 

samma ACI-kategori. I samhällsekonomiska termer medför en flygning med en Airbus A380 en 

markant högre bullerkostnad, vilket också bör återspeglas i en marginalkostnadsberäkning. 

7.2.1. Värdering och kategorisering utifrån faktiska bullervärden 

För att värdera kostnaden av flygbullret från en extra flygning har både den befintliga trafiken och den 

tillagda flygningen (vars marginalkostnad ska mätas) kategoriseras utifrån faktiska bullervärden. 

Bullret mäts enligt ICAO:s standard på tre mätpunkter som benämns takeoff, sideline och approach. 

För bullret som uppmätts på dessa tre punkter beräknas sedan medelvärdet, vilket är det som åsyftas i 

de nedanstående beskrivningarna. 

Att även den befintliga trafiken måste beaktas beror på att bullret från den påverkar hur mycket 

ytterligare samhällskostnader som en ny flygning orsakar. Det gäller således att den genomsnittliga 

nivån på befintligt buller är rätt vid beräkning av kostnaderna. Klasserna R1-R8 kommer därför att 

omdefinieras. 

Bullervärden för olika flygplanstyper finns tillgängliga både på Swedavias hemsida och i ICAO:s 

Noise Certification Database (Swedavia 2016b, ICAO 2016c). WSP:s modell är dock begränsad till 

ett antal kategorier. Eftersom det finns fler flygplanstyper i reguljär trafik än tillgängliga kategorier 

måste en indelning göras så att befintlig trafik kan inrymmas i de 8 kategorier som finns tillgängliga i 

WSP-modellen. 

Bullervärden för befintliga flygplanstyper varierar inom spannet 80 – 100 dB, och därför har detta 

spann delats in i 8 stycken lika stora spann som omfattar 2,5 dB vardera. Enligt denna indelning 

innefattar den första kategorin, R8, därmed flygplan vars genomsnittliga bullervärde uppgår till mellan 

80 och 82,5 dB. Kategorin R7 innefattar flygplan vars genomsnittliga bullervärde ligger i spannet 

82,5-85 dB, o.s.v. upp till R1 som innefattar flygplan vars genomsnittliga bullervärde ligger i spannet 

97,5-100 dB. Flygningarna har uppdelat efter denna kategorisering därefter lagts in i WSP:s modell. 

Den faktiska bullernivån som används i beräkningarna är den genomsnittliga nivån i varje kategori 

(exempelvis får kategori R8, där flygplan i spannet 80-82,5 dB ingår, det genomsnittliga värdet 81,25 

dB).  

Som utgångspunkt för den ovanstående indelningen har 2015 års statistik över flygningar använts 

(Transportstyrelsen 2016a). Eftersom modellens kostnadsberäkningar enligt uppgift från företrädare 

för WSP är kalibrerad mot det ursprungliga antalet flygningar som är inlagt i modellen så har detta 

antal lämnats orört. 
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Figur 3. Fördelning av flygrörelser på Bromma i WSP-modellen efter ny klassificering (baserad på 

faktiska/absoluta bullernivåer). 

Figuren avspeglar att bullerrestriktionerna på Bromma leder till att det inte startar eller landar flygplan 

där som tillhör de bullrigaste kategorierna. Motsvarande fördelning på Arlanda har en större spridning 

där flera flygplanstyper har bullervärden som gör att de ingår i kategorierna R3 och R2. 

7.2.2. Metodantaganden 

För att möjliggöra användandet av WSP:s modell för att beräkna marginalkostnader har några 

ytterligare antaganden gjorts som gäller dels data som använts och dels definitionen av marginal-

kostnad. 

För det första bygger WSP:s modell på antal flygrörelser, d.v.s. både starter och landningar. Den 

statistik som levererats av Transportstyrelsen omfattar enbart starter. I samråd med statistiker på 

Transportstyrelsen har bedömningen gjorts att landningarna i praktiken utgör en spegelbild av 

starterna. Därför har antalet starter multiplicerats med två för att på så sätt även innefatta landningarna, 

för att motsvara antalet flygrörelser som är den enhet som används i WSP:s modell.  

För det andra finns på många flygplatser en relativt omfattande trafik som inte är linjefart eller 

chartertrafik. Övriga flygrörelser kan omfatta privatflyg, skolflyg, ”aerial work” och militär 

verksamhet. Då beräkningen av marginalkostnader avgränsas till linje- och chartertrafiken ingår inte 

de övriga flygrörelserna vid marginalkostnadsberäkningen. Dock bör dessa rörelser finnas med när 

marginalkostnaderna beräknas då de bidrar till den generella bullernivån på flygplatsen. Eftersom 

privatflyg och skolflyg ofta avser små flygplan som kan antas bullra lite har dessa flygrörelser 

placerats i den minst bullrande kategorin (R8). Om den övriga trafiken skulle vara av en mer bullrande 

typ är det tänkbart att detta antagande dock gör att marginalkostnaderna underskattas en aning (kan ex. 

gälla militärt flyg). Ett känslighetstest på Bromma flygplats pekar på att effekterna på 

marginalkostnadsberäkningarna av att placera den övriga trafiken i någon annan klass än den minst 

bullriga inte är särskilt stor. 

Vår definition av marginalkostnad avser kostnaden för en ny flygning, men i denna del beräknas 

marginalkostnaden som ett genomsnitt av ett större antal tillagda flygningar. Orsaken är att modellen 

använder heltal för att beskriva förändringar av hur stor befolkning som påverkas av buller. Detta gör 

att små förändringar av antalet flygplan inte ger något värde alls på flygplatser med låga 

bullerkostnader, eftersom förändringen inte räcker för att en ytterligare person ska påverkas av en 

ytterligare decibel genomsnittligt buller. Genom att öka antalet tillagda flygningar över nivån för 

denna typ av avrundningsbegränsningar kan ett värde ändå fås fram.  
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Tabell 7. Exempel på utfall från WSP:s bullermodell vid addering av nya flygplan på Arlanda. 

Antal adderade flyg Kostnad (kr) Kostn. per flyg (kr) 

1-5 0 0 

6 753 125 

10 1 397 140 

100 16 848 168 

1 000 187 884 188 

10 000 1 774 506 177 

100 000 5 719 329 57 

1 000 000 21 466 875 21 

I exemplet ovan ligger den högsta kostnaden per adderat flygplan vid ca 1000 st. Detta varierar dock 

från flygplats till flygplats. För t.ex. Bromma ligger punken för den högsta kostnaden vid ett adderat 

flygplan. Den kompromiss som har valts är att 1000 nya flygningar adderas till redan befintlig trafik. 

Detta tillvägagångssätt bedöms leda till att resultaten underskattar de verkliga marginalkostnaderna 

något, då det leder till minskade kostnader på framförallt Bromma, som står för en stor del av de totala 

kostnaderna. Underskattningen bör dock vara liten då även 1000 flygningar utgör en marginell 

förändring i förhållande till den trafik på tiotusentals flygningar som redan finns på flygplatserna i 

denna analys. 

7.3. Beräkningen av marginalkostnaden 

Marginalkostnaden beräknas utifrån de samhällsekonomiska kostnader som ges av WSP:s modell när 

(motsvarande) ett ytterligare flygplan läggs till redan befintlig trafik. En beräkning görs per 

bullerkategori som existerar på flygplatsen. Marginalkostnaden för ett flygplan som klassificeras i en 

viss klass på en viss flygplats ges således direkt av WSP-modellen. För att räkna ut marginalkostnaden 

på en flygplats eller för hela luftfarten har genomsnittliga kostnader beräknats som viktats utifrån antal 

flygningar.  

7.4. Beräkning av avgifter 

De avgifter som Swedavia tar ut på sina flygplatser baseras på faktiskt buller, men har ingen specifik 

koppling till marginalkostnader utan har utformats utifrån åtgärdskostnader för bullerminskande 

åtgärder. På området buller har avgifterna beräknats för att det är intressant att se hur den 

differentiering av avgifter som Swedavia tillämpar utifrån mängden buller påverkar det faktiska 

genomsnittliga uttaget av avgifter per flygplats. 

 Swedavia utgår från ett gränsvärde för inflygning (89 dB) och ett för start (82 dB). För flygplan som 

överstiger dessa värden finns en formel som beräknar hur många bullerenheter som en flygning ger 

upphov till, vilket beror på hur mycket bullret överstiger de nämnda gränsvärdena. Därefter 

multipliceras antalet bullerenheter med den kostnad per bullerenhet som satts för den specifika 

flygplatsen. Den största mängden bullerenheter som kan debiteras för en LTO-cykel är 20 stycken. 
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Figur 4. Formel från Swedavias prislista. Citerad ur Swedavia 2016a. 

Resultatet av denna formel ger ett antal bullerenheter som multipliceras med det enhetspris som gäller 

på den aktuella flygplatsen: 

 

Tabell 8. Pris per bullerenhet på Swedavias flygplatser. 

Flygplats 
Kostnad per 

enhet 

Maximal kostnad 
(20 ggr 

enhetspriset) 

Bromma 50 1000 

Arlanda 30 600 

Landvetter 30 600 

Umeå 30 600 

Malmö 20 400 

Visby 20 400 

Övriga 10 200 

 

För att beräkna internaliseringsgrad har denna formel använts för samtliga flygplanstyper som ingår i 

den ovan beskrivna marginalkostnadsberäkningen. Därefter har det (viktade) genomsnittliga 

avgiftsuttaget beräknats per flygplats och för hela luftfarten. 
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8. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultaten av de beräkningar som har gjorts. Resultaten redovisas per 

fordonskilometer och per flygning. Det förstnämnda värdet ger en bild av marginalkostnaderna när 

sträckan hålls konstant. Det andra måttet, marginalkostnaden per flygning, ger en bild av hur stora 

kostnaderna är i förhållande till de avgifter som tas ut (då många av dessa tas ut per start eller 

landning). Marginalkostnaden per flygning är också det vanligast förekommande måttet på 

marginalkostnad i den litteratur som påträffats. 

8.1. Externa kostnader för klimatpåverkan 

I de nedanstående tabellerna redovisas de externa kostnaderna för klimatpåverkan till följd av 

koldioxidutsläpp och höghöjdsfaktorn. Värderingarna bygger på samtliga antaganden som redovisats i 

rapporten. Som omnämns i avsnitt 2.2.5. är antagandet i denna rapport att EU:s handelssystem för 

utsläppsrätter internaliserar den externa kostnaden för koldioxid inom EU. Som komplement 

presenteras en beräkning baserad på ASEK:s värdering av koldioxid inom parantes.  

Tabell 9. Extern kostnad per fordonskilometer och genomsnittlig flygning för klimatpåverkande 

utsläpp värderat enligt ASEK, kr. 

 Koldioxid* Höghöjdseffekt Summa 

  per fkm per flygning per fkm per flygning per fkm per flygning 

Inrikes 0,0 (11,3) 0 (5 867) 3,4 1979 3,4 1979 

Utrikes inom EU 0,0 (13,6) 0 (16 490) 8,7 11958 8,7 11958 

Utrikes utanför EU 17,0 73 021 14,8 66437 31,8 139458 

Samtliga flygningar 4,1  4 140 6,4 10156 10,5 14296 

*Värden redovisade inom parantes gäller under antagandet att EU ETS inte internaliserar koldioxidkostnaden 

Marginalkostnaden per fordonskilometer för koldioxid och höghöjdseffekter är i snitt 10,5 kr för 

flygningar som startar i Sverige. Den genomsnittliga marginalkostnaden för en passagerarflygning 

som utgår från en flygplats i Sverige uppgår till totalt 14 296 kr. Dock finns en mycket stor variation 

beroende på flygningarnas destination. Variationen i marginalkostnaden per flygning är så stor att den 

sammanslagna siffran för samtliga flygningar knappast är ett användbart mått.  

De summerade externa kostnaderna för inrikesflyget uppgår till 1 979 kr, vilket är ca en sjättedel av 

den genomsnittliga externa kostnaden för europaflyget (11 958 kr). Den externa kostnaden för utrikes 

flygningar utanför EU är i sin tur i genomsnitt mer än tio gånger högre än europaflygets (139 458 kr).  

Även mätt i fordonskilometer är skillnaderna mellan de tre grupperna mycket stor. På flygningar 

utrikes utanför EU uppgår den icke internaliserade kostnaden för koldioxid till 17 kr per fordons-

kilometer, och den sammanlagda kostnaden till 31,8 kr. På inrikes flygningar är marginalkostnaden 

per fordonskilometer ca en tiondel av detta på grund av att höghöjdseffekten är liten och att koldioxid 

är internaliserat genom EU ETS. Samma sak gäller för flygningar inom EU, men här är höghöjds-

kostnaden större då dessa flygningar i genomsnitt är längre och nästan alla flygplan är jetdrivna (och 

når därför hög höjd). Att längre flygningar har högre marginalkostnader per kilometer hänger också 

ihop med att långa flygningar görs med större fordon som förbränner mer bränsle per kilometer. 

Sammantaget finns det flera faktorer som förklarar att skillnaderna är så stora mellan kategorierna. 

Den mest uppenbara orsaken är att kostnaden för koldioxid anses internaliserad för inrikes- och 

europaflyget. Den andra orsaken är att inrikesflyget flyger mycket kortare genomsnittliga distanser än 

europaflyget, som i sin tur flyger kortare genomsnittliga distanser än utrikes flyg utanför EU. En tredje 

orsak är att flygplansflottorna skiljer sig mellan kategorierna, generellt sett betyder längre avstånd 

större och därmed mer bränsleförbrukande flygplan. Slutligen skiljer sig höghöjdseffektens storlek 

markant, dels på grund av att kortare flygningar ofta utförs av turbopropflygplan som inte omfattas av 
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effekten, dels på grund av att kortare sträckor innebär att en mindre andel av sträckan sker på högre 

höjd. 

Då värderingen av koldioxid är en osäkerhet tas även en beräkning av en alternativ koldioxidvärdering 

med i denna studie som ett uttryck för en känslighetsanalys. Inom ramen för Samkost 1 beräknade 

Carlén (2014) ett värde för koldioxid som är lägre än det som har tagits fram inom ASEK. Carlén tar 

fasta på skillnaden i beskattning mellan bränsle (1,12 kr per kilo under 2015) och industrin utanför EU 

ETS, som betalar en lägre skatt. Detta förhållande används som ett uttryck för den politiska 

marginalvärderingen av koldioxid, och leder till en koldioxidvärdering som uppgår till 0,66 kr per 

kilo. Tabellen speglar marginalkostnaderna med denna värdering. 

Tabell 10. Extern kostnad per fordonskilometer och genomsnittlig flygning för klimatpåverkande 

utsläpp värderat enligt Carlén (2014), kr. 

 Koldioxid* Höghöjdseffekt Summa 

  per fkm per flygning per fkm per flygning per fkm per flygning 

Inrikes 0,0 (6,5) 0 (3397) 2,0 1146 2,0 1146 

Utrikes inom EU 0,0 (7,9) 0 (9547) 5,0 6923 5,0 6923 

Utrikes utanför EU 9,9  42275 8,6 38463 18,4 80739 

Samtliga flygningar 2,4 (7,3) 2397 (8388) 3,7 5880 6,1 8277 

*Värden redovisade inom parantes gäller under antagandet att EU ETS inte internaliserar koldioxidkostnaden 

Tabellen pekar på att de externa kostnaderna blir lägre med denna värdering (i motsvarande grad som 

Carléns koldioxidvärde är lägre än ASEK:s värde). 

Ett ytterligare resultat av studien är att en tydligare bild ges av var de största effekterna av luftfartens 

påverkan på hög höjd uppstår. Höghöjdseffekten är i denna studie lägre än vad som har uppskattats 

och använts i tidigare studier (exempelvis Trafikanalys 2016c och Karyd 2015).  

Tabell 11. Höghöjdseffektens fördelning mellan olika grupper av flygningar. 

  Höghöjdsfaktor 

Inrikes 1,34 

Utrikes inom EU 1,73 

Utrikes utanför EU 1,91 

Samtliga flygningar 1,70 

Som beskrivits i avsnitt 4.3.2. har den genomsnittliga höghöjdseffekten i denna studie satts till 1,7 

gånger koldioxidutsläppet, vilket till följd av de ovan omnämnda faktorerna resulterat i tabellens 

fördelning mellan kategorierna inrikes, utrikes inom EU och utrikes utanför EU. 

Höghöjdseffekten inom inrikesflyget är således relativt låg och uppgår till 34 % av klimateffekten av 

koldioxid. Europaflygets höghöjdseffekt uppgår till 73 procent av klimateffekten av koldioxid. Flyget 

utanför EU, som generellt sett är mer långväga, har en höghöjdseffekt motsvarande 91 procent av 

koldioxidens klimateffekt. 

8.2. Differentiering av externa kostnader för klimatpåverkan 

De ovanstående siffrorna är differentierade på flygningar inrikes, utrikes inom EU och utrikes utanför 

EU. I de följande avsnitten redovisas de externa kostnaderna för utsläpp uppdelade på några ytterligare 

dimensioner. Som beskrivs i kapitel 5 är säkerheten i resultaten med den använda metoden större ju 

större grupper av linjer som aggregeras. Nedanstående uppdelning i mindre grupper innebär därmed 

att resultaten är mer osäkra än de övergripande resultat som presenterades i föregående avsnitt. I denna 

del har resultaten redovisats med ASEK:s värdering av koldioxid. För att få motsvarande resultat med 

Carléns värdering kan siffrorna multipliceras med 0,579 (d.v.s. 0,66/1,14). 



 

56  VTI rapport 907 

8.2.1. Differentiering av inrikesflyget 

Inom inrikesflyget finns det två tydliga nav varifrån de flesta av landets inrikeslinjer utgår. De externa 

kostnaderna för de flygningar som utgår ifrån dessa nav är intressanta att studera då de kan variera på 

grund av t.ex. fordonsflottan på Bromma respektive Arlanda. På Bromma domineras den tyngre 

trafiken av jetflygplan av typen Avro 100/85. På Arlanda domineras den tyngre inrikestrafiken av 

olika versioner av Boeing 737. Nedanstående tabell beskriver de externa kostnaderna på respektive 

flygplats. 

Tabell 12. Extern kostnad per fordonskilometer och genomsnittlig flygning för klimatpåverkande 

utsläpp till/från Bromma respektive Arlanda, kr. 

 Koldioxid* Höghöjdseffekt Summa 

  per fkm per flygning per fkm per flygning per fkm per flygning 

Inrikes Bromma 0,0 (10,8) 0 (4 953) 2,8 1431 2,8 1431 

Inrikes Arlanda 0,0 (12,3) 0 (6 845) 4,3 2582 4,3 2582 

*Värden redovisade inom parantes gäller under antagandet att EU ETS inte internaliserar koldioxidkostnaden 

Tabellen visar att det finns vissa skillnader mellan Arlanda och Brommatrafiken när det gäller 

utsläppen per fordonskilometer. Den högre kostnaden till följd av höghöjdseffekten pekar på att en 

större andel av flygningarna från Arlanda görs med större jetflygplan på genomsnittligt längre 

sträckor.  

Det finns dock även en skillnad i (internaliserad) koldioxidkostnad per fordonskilometer. Detta kan 

sannolikt delvis förklaras med att Boeing-flygplanen som trafikerar Arlanda är större och mer 

bränsleförbrukande (men de rymmer också fler passagerare).  

Vid genomgångar av EMEP/EEA-data har det även noterats att de utsläppsvärden som redovisas för 

turbopropflygplan är markant lägre än för jetflygplan. Det är därför intressant att studera vad de 

faktiska marginalkostnaderna för ett jetflygplan är i jämförelse med ett turbopropflygplan på de linjer 

som dessa flygplan trafikerar idag. Nedanstående tabell visar skillnaden mellan dessa flygplanstyper 

på inrikes flygningar. 

Tabell 13. Extern kostnad per fordonskilometer och genomsnittlig flygning för klimatpåverkande 

utsläpp från jet- respektive turbopropflygplan, kr. 

 Koldioxid* Höghöjdseffekt Summa 

  per fkm per flygning per fkm per flygning per fkm per flygning 

Inrikes jetflygplan 0,0 (17,0) 0 (9 399) 7,9 4572 7,9 4572 

Inrikes turbopropflygplan 0,0 (6,8) 0 (3 172) 0,0 0 0,0 0 

*Värden redovisade inom parantes gäller under antagandet att EU ETS inte internaliserar 

koldioxidkostnaden 

När det gäller utsläpp av koldioxid är skillnaderna mycket stora mellan dessa flygplanstyper. Totalt 

sett är (de internaliserade) utsläppen av koldioxid från ett turbopropflygplan ca en tredjedel per 

fordonskilometer i jämförelse med ett jetflygplan. Sett till helhetsbilden så saknar turbopropflygplan 

någon relevant klimatberoende marginalkostnad. 

Till denna bild hör dock även att turbopropflygplan ofta är mindre än hälften så stora som jetflygplan 

och därför rymmer färre passagerare. Att presentera resultat fördelat per personkilometer ligger inte 

inom ramen för detta arbete, men det data som studien bygger på kan användas för sådana beräkningar 

om den kompletteras med beläggningsgrad och antal säten för de fordon som trafikerar Sverige. 

Eftersom turbopropflygplan inte omfattas av höghöjdseffekten då de inte stiger till den nödvändiga 

nivån i atmosfären (8 000 m) så blir den totala skillnaden ännu större mellan flygplanstyperna.  

Tabellen pekar även på en relativt hög (internaliserad) kostnad per fordonskilometer för 

koldioxidutsläpp från inrikes jet på 17 kr (t.ex. jämfört med tabell 9.). Detta beror sannolikt på att 
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LTO-fasens utsläpp fördelas på en kortare sträcka inom inrikesflyget än mer långväga jetflyg, vilket 

gör att den genomsnittliga kostnaden per fordonskilometer ökar. 

Slutligen speglas också de möjliga begränsningarna med att beräkna höghöjdseffekten utifrån en fast 

höjd på 8000m, eftersom det är troligt att nivån då höghöjdseffekten inträder inte är så skarpt 

avgränsad som det framstår ovan. För att kunna beräkna höghöjdseffektens storlek utifrån en graderad 

ökning krävs dock forskningsresultat som på en mer detaljerad nivå påvisar hur sambandet mellan 

flyghöjd och höghöjdseffekt ser ut. 

8.2.2. Differentiering av Europaflyget 

Inom Europaflyget har en differentiering gjorts på geografi för att visa skillnaden mellan flygningar på 

olika avstånd inom EU. I gruppen EU grannländer ingår flygningar till Norge, Finland, Danmark och 

Baltikum. I gruppen Centraleuropa ingår flygningar till Belgien, Nederländerna, Frankrike, Tyskland, 

Storbritannien, Schweiz, Österrike, Luxemburg, Polen, Tjeckien och Kroatien. I gruppen EU 

långdistans ingår flygningar till Spanien, Grekland, Italien, Portugal, Cypern, Irland, Ungern, 

Rumänien, Malta, Bulgarien, Slovenien och Island. Grupperingen har gjorts utifrån landets avstånd till 

Sverige. 

Tabell 14.  Extern kostnad per fordonskilometer och genomsnittlig flygning för klimatpåverkande 

utsläpp från tre kategorier av flygningar inom EU, kr. 

 Koldioxid* Höghöjdseffekt Summa 

  per fkm per flygning per fkm per flygning per fkm per flygning 

EU grannländer 0,0 (13,5) 0 (6732) 6,3 3197 6,3 3197 

EU Centraleuropa 0,0 (13,7) 0 (17440) 9,5 12295 9,5 12295 

EU långdistans 0,0 (13,3) 0 (33204) 11,3 28304 11,3 28304 

*Värden redovisade inom parantes gäller under antagandet att EU ETS inte internaliserar koldioxidkostnaden 

Tabellerna pekar på att det är små skillnader sett per fordonskilometer för (internaliserade) utsläpp av 

koldioxid. Detta är sannolikt en effekt av att turbopropflygplan trafikerar delar av de kortare 

sträckorna, vilket minskar kilometerkostnaden, samtidigt som LTO-fasens utsläpp utgör en större 

andel av utsläppen på korta sträckor, vilket ökar utsläppen. På långa sträckor är LTO-fasen en allt 

mindre del av de totala utsläppen, men kilometerkostnaden hålls uppe av att större och mer 

bränsleförbrukande flygplanstyper används. Allt som allt tycks dessa effekter ta ut varandra inom 

europaflyget. 

Höghöjdseffekten skiljer sig dock markant mellan de tre grupperna, vilket beror främst på att 

flygningar på längre sträckor görs till större del på högre höjd. För långdistansflygningar inom EU är 

den genomsnittliga externa kostnaden till följd av höghöjdseffekten ca 28 000 kr, vilket utslaget på 

biljettpriset på ett Airbus A321 fyllt till 80 % skulle motsvara ca 190 kr. 

8.2.3. Differentiering av flyg utanför Europa 

Flyget utanför Europa utgörs av både de mer kortväga flygningar (t.ex. till vissa destinationer i 

Ryssland), och de mest avlägsna destinationerna (t.ex. Thailand). Det utrikes flyget utanför EU har 

delats upp i tre kategorier utifrån geografiskt läge. Gruppen övrigt utanför EU innehåller flygningar till 

Turkiet, Ryssland, Serbien, Makedonien, Bosnien-Herzegovina, Ukraina, Vitryssland, Qatar, Förenade 

Arabemiraten, Irak, Israel, Iran, Marocko, Jordanien och Tunisien. Denna grupp innehåller således 

flygningar till Östeuropa, Mellanöstern och Nordafrika. Gruppen långdistans avser linjeflygningar till 

mer avlägsna destinationer. Här ingår flygningar till USA, Kina (inklusive Hong Kong), Thailand och 

Etiopien. I gruppen långväga charter ingår flygningar charterresmål som inte utgörs av linjeflyg (bokas 

generellt som paketresor). I denna grupp ingår flygningar till Mexiko, Egypten och öar i den 

mexikanska golfen.  
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Tabell 15. Extern kostnad per fordonskilometer och genomsnittlig flygning för klimatpåverkande 

utsläpp från tre kategorier av flygningar utanför EU, kr. 

 Koldioxid Höghöjdseffekt Summa 

  per fkm per flygning per fkm per flygning per fkm per flygning 

Övrigt utanför EU 14,9 38 800 12,3 32980 27,2 71780 

Långdistans 24,2 187 712 23,0 178630 47,2 366342 

Långväga charter 21,2 130 470 19,6 122208 40,8 252677 

Tabellen pekar på att de externa kostnaderna för utrikes flygningar utanför EU generellt sett är höga, 

och som högst inom gruppen långdistans. Eftersom koldioxidutsläppen inte är internaliserade för dessa 

flygningar, samt att de flygplanstyper som trafikerar dessa sträckor generellt sett är stora, blir 

kostnaden per fordonskilometer hög (47,2 kr) på dessa flygningar. Detta är den högsta kostnaden per 

fordonskilometer av de jämförda grupperna i denna studie, och eftersom dessa kostnader även gäller 

för de sträckor som är allra längst blir den totala externa kostnaden per flygning mycket hög, i 

genomsnitt 366 300 kr. Om denna kostnad skulle slås ut på biljettpriset på en genomsnittlig flygning 

med ett Airbus A330-200 fylld till 80 procent motsvarar det ca 1 600 kr per person och resväg. 

De externa kostnaderna för långväga charter är något lägre än för de ovanstående flygningarna, vilket 

huvudsakligen beror på att den genomsnittliga sträckan för dessa flygningar är kortare.  

De övriga flygningarna till främst Östeuropa och Mellanöstern har markant lägre marginalkostnader, 

vilket beror på kortare avstånd och att mindre flygplanstyper används på dessa avstånd. 

8.3. Räkneexempel för luftfartens externa hälsopåverkan 

För att kunna genomföra en mer tillförlitlig beräkning av marginalkostnaderna för hälsopåverkande 

utsläpp krävs att en studie görs av utsläppens spridning och hur olika befolkningar påverkas. I 

avvaktan på en sådan studie presenteras här mer preliminära resultat som på bygger vilka utsläpp som 

svensk luftfart står för kombinerat med en generell värdering av dessa utsläpp som redovisas i EU-

handboken för externa kostnader (Korzhenevych et al. 2014). Detta beräkningssätt överensstämmer 

med det som används av Trafikanalys på exempelflygningar i de årligen återkommande analyserna av 

marginalkostnader (Trafikanalys 2016c).  Ett andra resultat presenteras utifrån värderingar på 

världsdelsnivå av ohälsokostnader per förbrukat ton flygbränsle av Yim et al. (2015), där separata 

värden för LTO- och undervägsfasen finns att tillgå.  

Resultaten nedan ska ses som ungefärliga räkneexempel i avvaktan på mer pålitliga resultat, och har 

endast differentierats på de tre övergripande grupperna inrikes, utrikes inom EU och utrikes utanför 

EU med avseende på denna osäkerhet.  

Tabell 16. Räkneexempel 1 utifrån Korzhenevych et al. 2014, externa kostnader för hälsopåverkan 

från utsläpp av kväveoxid, svaveloxid och partiklar, kr. 

 Kväveoxider Svaveloxider Partiklar (PM 2.5) Summa 

  per fkm 
per  

flygning per fkm 
per  

flygning per fkm 
per 

 flygning per fkm 
per  

flygning 

Inrikes 2,4 1287 0,2 83 0,1 24 2,6 1394 

Utrikes inom EU 7,1 8350 0,4 455 0,2 226 7,7 9031 

Utrikes utanför EU 4,1 17896 0,2 1029 0,1 427 4,4 19353 

Samtliga flygningar 4,6 5429 0,2 305 0,1 139 5,0 5873 

 

Tabellen pekar på att kostnaderna varierar mellan inrikes, utrikes inom EU och utrikes utanför EU 

med en tydligt högre kilometerkostnad för flygningar utrikes inom EU.  

På området hälsopåverkande utsläpp finns inget handelssystem som internaliserar kostnader, varför de 

summerade resultaten är något mer likvärdiga mellan kategorierna än på klimatområdet. Den samlade 
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kostnaden per fordonskilometer är 2,6 kr för inrikes flyg, och 4,4 kr för utrikes flyg utanför EU. Denna 

skillnad beror sannolikt på sammansättningen av flygplanstyper inom dessa grupper, då inrikesflyget i 

Sverige genomförs till större del med mindre turbopropflygplan. Utrikesflyget inom EU har markant 

högre externa kostnader för hälsopåverkande utsläpp (7,7 kr), vilket beror på att dessa flygningar 

passerar generellt sett mer tätbefolkade områden, och av det skälet är värderingen av utsläppstyperna 

högre (se avsnitt 6.4. för resonemang kring detta).  

De utsläpp som ges av EMEP/EEA-data, samt de värderingar som anges i EU-handboken för externa 

kostnader resulterar i att kväveoxid blir den helt dominerande externa kostnaden när det gäller 

luftfartens hälsopåverkande utsläpp. I studien av Yim et al. anges PM 2.5 och marknära ozon vara de 

utsläppstyper som orsakar de största kostnaderna. Skillnaden i förklaringen av vilka utsläpp som 

orsakar de huvudsakliga kostnaderna beror på att kväveoxider, svaveloxider och kolväten reagerar 

med befintliga ämnen i atmosfären vilket skapar sekundära utsläpp av ozon och partiklar (Mahashabde 

2011). Det handlar således i mångt och mycket om samma utsläpp i olika stadier av den kedja av 

reaktioner som sker i atmosfären. Det kan dock även vara så att resultaten i Yim et al. eller andra mer 

nyligen publicerade forskningsresultat representerar en bättre eller mer uppdaterad kunskap om dessa 

utsläpps påverkan, vilket skulle innebära att EMEP/EEA-data och/eller de värderingar som redovisas i 

EU-handboken behöver uppdateras med avseende på detta. 

I nedanstående tabell redovisas det andra räkneexemplet som bygger på de värderingar som redovisas 

fördelad på världsdelar i Yim et al.  

Tabell 17. Räkneexempel 2 utifrån Yim et al. 2015, externa kostnader för hälsopåverkan från 

luftfarten, kr. 

 Partiklar och ozon (sekundära utsläpp)  

  per fkm per flygning 

Inrikes 6,2 3199 

Utrikes inom EU 15,9 18712 

Utrikes utanför EU 6,9 28195 

Samtliga flygningar 10,6 11646 

Tabellen visar att en värdering av ohälsokostnaderna utifrån bränsleförbrukning och de värden som 

presenteras i Yim et al. ger ungefär dubbelt så höga externa kostnader som de som redovisas i 

räkneexempel 1. De högsta kostnaderna per fordonskilometer gäller för flygningar inom EU, vilket 

beror på att värderingen av utsläppen är mycket högre över Europa. Detta beror i sin tur på den höga 

befolkningstäthet som berörs av utsläppen på dessa flygningar. Även utrikes flygningar utanför EU 

kan potentiellt påverka områden med höga befolkningskoncentrationer, men genomsnittet bör vara 

lägre på grund av att dessa flygningar ofta passerar över hav eller andra glest befolkade områden. 

Det finns i nuläget inte tillräckligt mycket annan forskning för att verifiera i vilken mån de 

ovanstående räkneexemplen stämmer överens med verkligheten. Både räkneexempel 1 och 

räkneexempel 2 pekar dock på att de externa kostnaderna för hälsopåverkande utsläpp kan vara 

betydande, och att det är viktigt att framöver studera dessa kostnader närmare.  

8.4. Externa kostnader för bullerpåverkan 

I denna studie har marginalkostnaderna för buller beräknats med hjälp av en modell som tagits fram av 

WSP på uppdrag av Transportstyrelsen (Transportstyrelsen 2014a). Inför beräkningen har vissa 

justeringar av modellen behövt göras för att kunna beräkna marginalkostnaderna, vilka beskrivs 

närmare i kapitel 7.  

I nedanstående tabell beskrivs marginalkostnaden per LTO-cykel fördelat på samtliga flygplatser och 

sett som ett genomsnitt för samtliga flygningar. Kostnaderna redovisas per LTO-cykel på grund av att 

avgifterna tas ut på denna basis, samt att det är ett vanligt mått i andra studier där bullerkostnader 
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inom luftfarten analyseras. Dessutom är det under LTO-cykeln som det relevanta bullret uppstår 

(vilket i praktiken innebär att kilometerkostnaden för buller inte är ett intressant mått).  

Jämfört med hur bullret från en flygning ser ut i verkligheten finns dock en skillnad eftersom 

flygningar går från en flygplats till en annan flygplats. Därmed ska den verkliga marginalkostnaden 

för en flygning snarare uppskattas genom att addera halva marginalkostnaden per LTO för vardera 

flygplatsen på den analyserade sträckan.  

I denna del av studien har även det genomsnittliga avgiftsuttaget beräknats med hjälp av den formel 

som beskrivits av Swedavia för avgiftsuttaget på deras flygplatser (Swedavia 2016a). Detta gäller dock 

inte flygplatserna Skavsta och Säve som inte ägs av Swedavia och därför tillämpar en annan 

avgiftsstruktur. Bullerkostnaden och avgiftsuttaget jämförs sedan genom en internaliseringsgrad, där 

ett värde under 100 % betyder att den externa kostnaden är större än avgiftsuttaget, och ett värde över 

100 % innebär att avgiftsuttaget är större än den externa kostnaden. 

Tabell 18. Marginalkostnader, avgifter och internaliseringsgrad för bullerpåverkan på svenska 

flygplatser, kr per LTO-cykel. 

  Marginalkostnad per LTO Avgift per LTO 
Internaliseringsgrad 

för buller (%) 

Bromma 6 241 289 4,6 % 

Arlanda 114 273 238,6 % 

Landvetter 90 272 303,4 % 

Malmö 44 207 467,6 % 

Umeå 179 257 143,4 % 

Visby 49 71 146,3 % 

Skavsta 64 0* 0,0 % 

Säve 55 0* 0,0 % 

Samtliga 959 220 23,0 % 

*Skavsta och Säve ägs inte av Swedavia och har därför en annan avgiftsstruktur. Enligt respektive flygplats beskrivningar av 

avgifter tas ingen separat avgift ut för buller (Göteborg City Airport (2016) och Stockholm Skavsta Airport (2016)) 

Tabellen pekar på att marginalkostnaderna för buller är avsevärt högre på Bromma än andra svenska 

flygplatser. Detta hänger ihop med att Bromma ligger relativt centralt i Stockholm, och inflygningen 

berör flera av stadens mest tätbefolkade områden så som Södermalm och Kungsholmen. Samtidigt 

pekar tabellen på att det knappt finns någon anpassning av de genomsnittliga avgifterna för att ta 

hänsyn till dessa stora skillnader i externa kostnader.  

Utöver Bromma finns det ingen annan flygplats som ägs av Swedavia där den externa kostnaden är 

större än den avgift som tas ut. Skavsta och Säve är undantag i detta fall då dessa flygplatser inte tar ut 

avgifter baserat på buller. Trots att de flesta flygplatser tar ut högre avgifter än den externa kostnaden 

bli den sammanlagda internaliseringsgraden för hela flyget i Sverige endast 30 %. Detta beror på att 

bullerkostnaderna på Bromma är så pass mycket högre än avgifterna.  

Om ovanstående kostnader relateras till extern kostnad per passagerare behöver halva kostnaden för 

vardera flygplatsen på linjen adderas. På exempelvis linjen Bromma-Visby blir kostnaden 

6241/2+49/2 = 3145 kr för hela flygningen. Under antagande att flygplanet rymmer 100 passagerare 

och är fyllt till 80 % blir kostnaden per biljett ca 40 kr. Denna kostnad bör gälla ungefärligen för linjer 

som utgår från Bromma, medan bullerkostnaden på linjer mellan samtliga övriga flygplatser inte 

motsvarar mer än ca 1-2 kr per passagerare och flygning. 

I nedanstående tabell redovisas marginalkostnaden differentierad på olika flygplanstyper. 
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Tabell 19. Marginalkostnader per LTO fördelade efter genomsnittlig bullernivå för olika 

flygplanstyper, kr. 

 Bullerintervall (dB) 

  82,5-85 85-87,5 87,5-90 90-92,5 92,5-95 95-97,5 

Bromma 1993 3540 6250 11038 - - 

Arlanda 21 36 66 125 223 409 

Landvetter 16 28 57 101 169 302 

Malmö 1 2 17 23 50 95 

 
Bullerintervall (db) Vanliga flygplanstyper inom intervallet 

82,5-85 Saab 2000, Saab SF340, British Aerospace Jetstream 32 

85-87,5 British Aerospace ATP, Aerospatiale/Alenia ATR 72-500, Embraer RJ145 

87,5-90 Boeing 737-600, Boeing 717, Canadair Regional Jet 900  

90-92,5 Boeing 737-700, Boeing 737-800, Avro RJ100, Airbus A319 

92,5-95 Airbus A321, Boeing 757-200, Boeing 737-400 

95-97,5 Boeing 767-300, Boeing 777-300ER, Airbus A340-300 

Tabellen pekar på att det finns avsevärda avvikelser mellan olika flygplanstyper och de externa 

kostnader som dessa orsakar. På Bromma flygplats ger de mest bullriga fyrmotoriga jetflygplanen 

(t.ex. Avro RJ100) upphov till en extern kostnad på ca 11 000kr per LTO-cykel.  

8.4.1. Jämförelse och validering mot tidigare beräkningar 

I de ovanstående tabellerna är de beräknade externa kostnaderna för buller markant högre än vad 

tidigare vad studier har visat. Detta gäller t.ex. de bedömningar som gjordes i Samkost 1 vilka i sin tur 

byggde på beräkningar som redovisats i EU-handboken för externa kostnader.  

För att validera om resultaten är tillförlitliga har en undersökning gjorts av vilka förklaringar som 

finns till den stora skillnaden mot tidigare studier, och i vilken mån skillnaden är rimlig. I de nämnda 

tidigare studierna har inte bullret på Bromma flygplats studerats, utan enbart Arlanda och Landvetter.  

Den viktigaste faktorn som har identifierats som förklarar skillnader mot tidigare studier har visat sig 

vara hur varje decibelsteg buller värderas i EU-handboken i jämförelse med ASEK 6. Nedan redovisas 

hur de dessa värderingar påverkar utfallet i de beräkningar som gjorts i denna studie. 

Tabell 20. Jämförelse av marginalkostnad per LTO mellan ASEK 6:s värdering, EU-handbokens 

värdering och den bullerkostnad som redovisas i EU-handboken, kr. 

 Kostnad per LTO beräknade med WSP:s modell  

 ASEK 6-värdering EU-handbokens värdering 
Kostnad redovisad i EU-

handboken* 

Bromma 6 241 695 Redovisas ej 

Arlanda 114 13 7,2–14,4 

Landvetter 90 9 5,7–11,4 

*Kostnaden i EU-handboken anges som genomsnittlig kostnad, vilket bedöms motsvara 30-60% av marginalkostnaden. I 

tabellen har genomsnittskostnaden översatts till marginalkostnad genom att redovisa kostnaden i intervallet 30-60% av 

genomsnittskostnaden. 

Genom att jämföra den mittersta kolumnen med den vänstra kolumnen ovan kan det konstateras att 

värderingen av luftfartens buller i EU-handboken är mycket låg i jämförelse med ASEK-

värderingarna. Genom att jämföra den mittersta kolumnen (som beräknats i WSP-modellen med EU-

handbokens värderingar) med den högra kolumnen (som redovisas i EU-handboken) kan det också 

konstateras att det är skillnaden i värdering som förklarar hela skillnaden mellan värdena i denna 

studie och värdena i de tidigare bedömningar som bygger på EU-handboken. Jämförelsen visar 

därmed att WSP-modellen inte tycks ge för höga eller för låga värden på något systematiskt sätt när 

det gäller Arlanda och Landvetter. Detta ökar i sin tur trovärdigheten när det gäller 

marginalkostnadsvärderingen för de övriga sex flygplatserna i denna studie.   
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Sammantaget innebär detta att skälet till att tidigare bedömningar inte längre stämmer kan härledas till 

att luftfartens buller värderas markant högre enligt ASEK än enligt EU-handboken. Eftersom ASEK-

värdena är specifika för Sverige, och även har tagits fram inom ramen för mer uppdaterade studier är 

det ASEK-värderingarna som är de mest rimliga att tillämpa.15 

8.5. Diskussion om avgifter 

I denna del av studien finns en diskussion och viss analys av de avgifter som tas ut och hur stora dessa 

är i förhållande till de kostnader som har beräknats. Dock har inga beräkningar gjorts som möjliggör 

att det genomsnittliga avgiftsuttaget kan ställas mot de genomsnittliga kostnader som har beräknats. 

Ett undantag är ovanstående beräkning av avgiftsuttaget för buller där avgiften tas ut på ett liknande 

sätt som kostnaden uppstår samt att det har funnits förutsättningar i data att beräkna den 

genomsnittliga avgiften för svenska flygningar. När det gäller övriga infrastrukturrelaterade avgifterna 

finns det utifrån den sammanställning som tagits fram över svenska flygningar möjlighet att i framtida 

studier beräkna ungefär vilka avgifter som tas ut i genomsnitt.  

Eftersom denna studie är inriktad på de externa kostnaderna, och den heltäckande bilden av de övriga 

marginalkostnaderna för infrastrukturen ännu saknas, riskerar en jämförelse av kostnader och avgifter 

att ge en missvisande bild. Avgifterna är också komplexa att definiera och jämföra, då avgiften för det 

första måste definieras som internaliserande av en externalitet eller någon form av 

marknadsmisslyckande. Avgifter som tas ut för tjänster på en fungerande marknad ska således inte 

ingå. Åkerman (2013) för ett resonemang som resulterar i att vissa avgifter innehåller både en 

internaliserande och en icke-internaliserande komponent. Detta gäller t.ex. startavgiften som dels är en 

avgift för att täcka underhåll av landningsbanan (marginalkostnad), men också en avgift för tjänster 

som t.ex. räddnings- och brandpersonal. I dessa fall krävs en analys av hur Swedavia fördelar intäkten 

från avgiften för att avgöra hur stor del som kan anses vara internaliserande av marginalkostnader, 

vilket ökar komplexiteten. 

Därefter är frågan på vilken bas avgiften tas och om den varierar i relation till marginalkostnaden. I 

flera svenska studier kopplas ofta marginalkostnaden till avgiften utifrån namnet på avgiften. 

Förfarandet kan dock vara missvisande om avgiften tas ut på en bas som inte alls är kopplad till de 

faktorer som påverkar marginalkostnadens storlek. Exempelvis varierar en avgift som tas ut per 

passagerare inte alls på samma sätt som utsläpp (som varierar i förhållande till bränsleförbrukning). 

Därmed ger en avgift som tas ut per passagerare inte flygbolaget något ytterligare incitament att se 

över mängden utsläpp. Trots detta summeras i olika studier ofta det sammanlagda avgiftsuttaget och 

alla marginalkostnadskomponenter på var sin sida i en tabell och jämförs i termer av 

internaliseringsgrad oaktat vilken samvariation som finns. Utifrån ett övergripande perspektiv kan det 

dock hävdas att alla avgifter som tas ut för att täcka en relevant marginalkostnadskomponent ses som i 

viss grad internaliserande oavsett samvariation. Detta eftersom avgiftsuttaget sannolikt påverkar 

efterfrågan på flygresor på ett generellt plan. Utifrån ett effektivitetsperspektiv är det dock inte 

transportslaget utan den enskilda resan som är relevant, och då är det problematiskt om avgifterna på 

enskilda flygningar inte alls speglar de faktiska marginalkostnaderna. 

Som noteras i avsnitt 2.2.1. har denna studie avgränsats till att gälla marginalkostnaderna för den 

fordonsrelaterade infrastrukturen. Det innebär att i förhållande till en del andra studier (t.ex. Hansen 

och Nerhagen (2008) eller Trafikanalys (2016c)) ingår enbart infrastruktur som krävs för framfarten av 

fordonet. I andra studier ingår ofta även de terminalrelaterade kostnaderna. Detta innebär att 

motsvarande avgränsning gäller på avgiftssidan. Nedan förs därför en diskussion kring vad som är 

avgifter för fordonsrelaterad infrastruktur och vad som är avgifter kopplade till terminalen. 

                                                      

15 Inom ramen för denna studie har det inte funnits tid att närmare studera varför skillnaden mellan ASEK-

värderingen och EU-värderingen är så stor. 
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Det finns ett stort antal avgifter som tas ut inom luftfarten, nedanstående tabell listar: 

 avgifterna 

 på vilken basis dessa tas ut 

 i vilken mån avgiften kan anses samvariera med, och därmed internalisera, någon 

infrastrukturrelaterad kostnad 

 vilken verksamhet avgiften finansierar 

 en samlad bedömning av om avgiften sammantaget kan anses vara internaliserande av 

infrastrukturrelaterade marginalkostnader (färgkodning: grön är internaliserande, gul är ett 

gränsfall eller svårt att avgöra och röd är ej relevanta utifrån studiens avgränsning). 

Tabell 21. Avgifter på Swedavias flygplatser (Swedavia 2016a, Transportstyrelsen 2015). 

Swedavia Bas för uttag 

Internaliserande av 
någon kostnads-
komponent? Finansierar Bedömning 

Startavgift Start x vikt 

Ja, sannolikt 
landningsbaneslitage 
eftersom den tas ut per 
start och varierar med 
vikt 

Service och 
infrastruktur till 
flygplanen, inklusive 
landningsbana 

Internaliserar slitage 
på landningsbanan 

Bulleravgift 
LTO x 
bullerprestanda x 
bullerstörning 

Ja, buller. Eftersom den 
gör åtskillnad på plats 
och mängd buller. Dock 
ej i tillräckligt stor 
utsträckning 

Mätning av buller 
Internaliserar delar av 
bullerkostnaden 

Avgasavgift 

LTO x antal 
motorer x 
bränsleförbrukning 
x NOx-index 

Ja, utsläpp. Eftersom 
den varierar med 
relevanta egenskaper 
hos flygplanen som 
avgör utsläpp under 
LTO-fasen.  

Mätning och åtgärder 
för minskning av 
utsläpp  

Internaliserar delar av 
hälsopåverkan från 
kväveoxider, NOx, (vid 
LTO) 

Passageraravgift - 
lokalt avresande 

Utrikes eller inrikes 
x  
antal passagerare 

Nej (tvärt om minskas 
incitamenten att fylla 
varje flygning maximalt) 

Infrastruktur och 
tjänster till 
passagerare 
(påstigning, 
utrymmen, säkerhet 
m.m.).  

Ej relevant, avser 
terminalen 

Passageraravgift - 
transfer 

Utrikes eller inrikes 
x  
antal passagerare 

Nej Se ovan 
Ej relevant, avser 
terminalen 

PRM-avgift Antal passagerare Nej 

Assistans till 
funktionshindrade och 
personer med nedsatt 
rörlighet 

Ej relevant, avser 
terminalen 

Passenger Handling 
Infrastructure 
Charge 

Antal passagerare Nej 

Passagerarhantering 
(förvaringsutrymmen, 
bagage, boarding, 
"self service") 

Ej relevant, avser 
terminalen 
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Swedavia Bas för uttag 

Internaliserande av 
någon kostnads-
komponent? Finansierar Bedömning 

Ramp Handling 
Infrastructure 
Charge 

Antal ton Nej 

Glykolhantering, 
dricksvatten, 
toalettömning och 
elanslutning 

Ej relevant, avser 
terminalen 

Övriga     

Terminaltjänstavgift  
Enhetspris per 
flygplats x vikt 

Osäkert, kan vara 
internaliserande av 
flygledningskostnader, 
men avgiften varierar 
inte uppenbart i relation 
till de tänkbara 
kostnaderna. 

Lokal flygtrafiktjänst. 
Flygledning vid start 
och landning samt 
flyginformation (t.ex. 
väder) 

Ej klarlagt 

Avgift för 
Säkerhetskontroll 

Antal passagerare Nej 
Säkerhetskontroll av 
passagerare 

Ej relevant, avser 
terminalen 

Myndighetsavgift Antal passagerare Nej 

Transportstyrelsens 
tillståndsprövning, 
tillsyn och 
registerhållning 

Avser 
myndighetsutövning 

Slot Coordination 
Charge 

Per start 

Osäkert. Avgiften är inte 
differentierad så att den 
tas ut endast på de 
flygningar som behöver 
koordineras 

Organisationen ACS:s 
koordinering av 
flygningar från 
Bromma och Arlanda 

Ej klarlagt. Kan 
möjligen ses som en 
avgift som 
internaliserar trängsel 
som uppstår i 
Brommas och 
Arlandas luftrum 

Undervägsavgift Distans x vikt  

Ja, detta är den enda 
avståndsberoende 
avgiften. Internaliserar 
flygledning (och 
möjligen även andra 
externa kostnader) 

Främst LFV:s 
flygledning, men även 
t.ex. 
Transportstyrelsens 
tillsyn, SHMI och 
Sjöfartsverkets 
flygräddningstjänst 

Internaliserar 
flygledning och 
möjligen även vissa 
klimat/hälsokostnader 

Källa: Swedavia (2016a), Transporstyrelsen (2015) 

Trots att ovanstående tabell pekar på en komplex avgiftsstruktur finns det också andra aspekter att ta 

hänsyn till vid en eventuell fördjupad analys av luftfartens avgifter och av i vilken mån luftfartens 

marginalkostnader är internaliserade. Åkerman (2013) tar t.ex. upp att luftfarten inom Sverige betalar 

6 procent moms (jämfört med den normala 25 procentiga momsen), medan utrikes resor är 

momsbefriade. Åkerman diskuterar i vilken mån detta är motiverat, och menar att momsfriheten kan 

ha en påtaglig miljöeffekt i likhet med vad en underinternalisering av externa kostnader kan ha. 

Genom att summera de gröna och de gula avgifterna från ovanstående tabell har det sammanlagda 

avgiftsuttaget för tre exempelflygningar tagits fram. Dessa tre exempel är samma som Trafikanalys 

använder (Trafikanalys 2016c). Inrikes används ett Boeing 737-600, inom EU ett Airbus 320 och 

utrikes utanför EU ett Boeing 777-300.  
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Tabell 22. Summering av externa kostnader för klimat, hälsa, buller och det samlade avgiftsuttaget. 

  Klimat Hälsa* Buller** 
Summa 

kostnader 
Summa 

avgifter*** 

Inrikes 1979 1394 959 4 331 3 912–5 175 

Utrikes inom EU 11958 9031 959 21 948 4 589–6 145 

Utrikes utanför EU 139458 19353 959 159 769 9 336–13 786 

      

*Detta är värdet från det lägre av de två räkneexempel som tagits fram i denna studie, båda exemplen omfattas av stor 

osäkerhet. 

**För buller har ingen kostnad beräknats som är differentierad på ovanstående kategorier. Genomsnittet för hela den svenska 

luftfarten redovisas för samtliga tre kategorier. 

*** Bygger på exempelberäkningar och är därmed ej helt representativa för ett genomsnitt. Tabellen speglar ett spann mellan 

enbart de fyra gröna avgifterna (i tabell 21) samt både de gröna och de gula avgifterna. 

Som diskuterades inledningsvis i detta avsnitt bör den ovanstående tabellen inte användas för att 

beräkna internaliseringsgrader. Det första skälet till detta är att tabellen inte är komplett då viktiga 

marginalkostnadsposter saknas (se beskrivning av dessa komponenter i kapitel 3.). Det andra skälet är 

att en djupare diskussion behöver föras kring vilka avgifter som är relevanta utifrån ett 

marginalkostnadsperspektiv. Ett tredje, och mycket viktig skäl, är att jämförelsen görs mellan olika 

kategorier. De exempelflygningar som har valts på avgiftssidan är sannolikt längre och genomförs 

med större flygplan än vad som är ett troligt genomsnitt. Detta kan leda till att avgifterna i ovanstående 

tabell är för höga. Å andra sidan ingår enbart undervägsavgifter för sträckan inom Sverige, vilket 

innebär att avgiftssidan kan vara för låg om undervägsavgifterna i utlandet kan definieras som 

internaliserande. Således är jämförelsen något haltande, och det krävs en grundligare studie för att ge 

en bättre bild. 

Med det sagt är den lärdom som kan dras från tabellen att för de flesta flygningarna tycks enbart de 

externa kostnaderna kunna vara i samma storleksordning som det marginalkostnadsrelevanta 

avgiftsuttaget. Inom inrikesflyget är de externa kostnaderna och avgifterna ungefär i samma 

storleksordning. För utrikesflyget både inom och utanför EU är kostnaderna flera gånger större än det 

totala avgiftsuttaget. Resultatet understryker att avgifterna inte varierar på samma sätt som 

kostnaderna. 
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9. Slutsatser 

I denna studie har luftfartens marginalkostnader beräknats. Det är första gången i en svensk kontext 

som uppskattningarna bygger på samtliga passagerarflygningar som lyfter från svenska flygplatser, 

d.v.s. genomsnittliga marginalkostnader som är representativa för hela transportslaget.  

Trots att flera inledande steg har tagits så finns det metodmässiga osäkerheter och det saknas också 

beräkningar av marginalkostnadskomponenter som krävs för att det ska gå att presentera en 

helhetsbild av de samlade kostnadernas storlek och fördelning. Nedanstående slutsatser indelas fyra 

delar: 

1. Studiens resultat. 

2. Osäkerheter i studiens resultat. 

3. Policyimplikationer. 

4. Kunskapsluckor och rekommendationer om framtida forskning. 

9.1.1. Studiens resultat 

Tidigare svenska studier har resulterat i olika typer av exempelberäkningar av marginalkostnaderna för 

enskilda flygplan och linjer. I praktiken har detta inneburit att det bara har gått att gissa hur de 

genomsnittliga marginalkostnaderna för luftfarten fördelar sig i förhållande till dessa exempel. 

Förvisso har t.ex. Trafikanalys tagit fram tre olika exempel som speglar en del av den variation som 

finns. Som underlag för policys om skatte- och avgiftsuttag krävs dock en helhetsbild av de 

genomsnittliga kostnaderna med möjligheter att ta fram differentierade kostnader.  

Denna utgångspunkt innebär att genomsnittliga marginalkostnader behöver beräknas för varje 

kostnadspost för att ge en komplett bild, vilket inte har varit möjligt inom ramen för denna studie. 

Fokus har därför lagts på att beräkna de kostnadsposter som på förhand har bedömts kunna vara de 

största; de externa kostnaderna (för buller, klimatpåverkande utsläpp och hälsopåverkande utsläpp).  

Ett inledande resultat i denna studie är att ett det saknas flera centrala definitioner i den tillgängliga 

forskningslitteraturen för att beräkningar av genomsnittliga marginalkostnader ska kunna göras. Det är 

vid tolkningen av de resultat som ges viktigt att ta hänsyn till att de definitioner som valts påverkar 

storleken på de marginalkostnader som har beräknats.  

Den mest centrala definitionsfrågan är den om hur de externa effekterna av luftfartens internationella 

flygningar ska hanteras redovisningsmässigt utifrån ett nationellt perspektiv på marginalkostnader. 

Utifrån ett antal alternativ är valet i denna studie att utgå från marginalkostnaderna för de flygningar 

som avgår från Sverige hela vägen fram till slutdestination. Vidare appliceras i den mån det är möjligt 

värderingar som utgår från svensk (eller åtminstone samma) betalningsvilja på samtliga länder som 

berörs. Detta då en värdering som differentieras beroende på olika länders betalningsvilja skulle kunna 

ge etiskt orimliga konsekvenser (se diskussion i avsnitt 2.2.3.). Ett annat centralt antagande är att för 

flygningar inom Europa internaliseras koldioxidens kostnader genom handelssystemet EU ETS (i kap. 

8 redovisas dock även koldioxidens kostnader värderat enligt ASEK). För dessa flygningar är det 

enbart kostnaderna för höghöjdseffekten från andra klimatgaser än koldioxid som ingår i nedanstående 

kostnadsbedömningar. 

Vid tolkningen av nedanstående resultat bör hänsyn tas till den diskussion om studiens osäkerhet som 

förs i efterföljande avsnitt. Med hänsyn tagen till denna osäkerhet är det främst två aspekter av 

resultatet som bör uppmärksammas och beaktas inför framtida forskning och/eller eventuella 

policybeslut kring skatte- och avgiftsuttag. 



 

VTI rapport 907  67 

 De externa kostnaderna är antagligen större än, eller åtminstone i samma storleksordning som, 

marginalkostnaderna på flygplatsen.  

 De externa kostnaderna varierar så mycket mellan olika flygningar att det inte är särskilt 

relevant att tala om en genomsnittlig marginalkostnad för hela den svenska luftfarten. 

Denna studie har också resulterat i konkreta resultat i termer av kronor och ören. Som ett jämförelsetal 

för klimatpåverkande utsläpp uppgår den genomsnittliga kostnaden för alla flygningar som utgår från 

Sverige till i ca 13 000 kr per flygning. Denna siffra döljer dock den avsevärda variation som finns 

mellan olika delkategorier till den grad att den i stort sett inte är relevant.  

Genomsnittet för inrikesflyget är som jämförelse till det ovanstående endast ca 2 000 kr per flygning. 

För europaflyget är genomsnittet ca 12 000 kr. Flyget med destination utanför Europa har de i särklass 

högsta kostnaderna för klimatpåverkan, ca 140 000 kr per flygning. Räknat per fordonskilometer är 

kostnaden drygt 3 kr för inrikes flyg, ca 9 kr för flyg inom Europa och ca 32 kr för flyg utanför 

Europa. 

Dessa kostnader har också differentieras i flera grupper, men resultaten i dessa grupper är mer osäkra 

än de övergripande. Differentieringen pekar på att klimatkostnaderna är högre för flyg som utgår från 

Arlanda än från Bromma. Detta beror sannolikt till stor del på flygplansflottans sammansättning, då 

större flygplan ofta flyger på Arlanda. När flygplan av typen jet och turboprop jämförs pekar 

resultaten på att turboprop inte har någon relevant klimatberoende marginalkostnad på grund av att 

dessa flygplan inte kommer upp på hög höjd (och att koldioxiden internaliseras av EU ETS). 

Marginalkostnaden för inrikes jetflyg uppgår till ca 4600 kr per flygning och ca 8 kr per 

fordonskilometer.  

Resultaten för den kategori som innehåller de längsta linjerna som utgår från svenska flygplatser, t.ex. 

till Thailand, Kina och USA, pekar på att de klimatrelaterade marginalkostnaderna för dessa 

flygningar är mycket höga. Per flygning är kostnaden i genomsnitt ca 370 000 kr, och per 

fordonskilometer är kostnaden ca 47 kr. Det innebär att det inte bara är den långa sträckan som gör att 

långflygningar har höga externa kostnader. Utsläppen från de stora flygplan som sätts in på dessa 

sträckor samt frånvaron av ett handelssystem för koldioxid gör att kostnaden per kilometer är fem 

gånger högre på dessa flygningar jämfört med flygningar inom EU. 

När det gäller hälsopåverkande utsläpp har två exempelberäkningar gjorts (resultaten är ungefärliga). 

Dessa beräkningar har gjorts genom att applicera värderingar av utsläpp på data över flygningar och 

linjer som utgår från Sverige. Det första exemplet har beräknats genom att applicera EU-handbokens 

värderingar på såväl LTO-fasen som flygning underväg. Det andra exemplet har beräknats genom de 

värderingar som tagits fram i Yim et al. (2015) per förbränt kilo bränsle. Dessa värderingar ger för 

inrikesflyget en genomsnittlig marginalkostnad på 1 400 respektive 3 200 kr (2,6 respektive 6,2 kr per 

fordonskilometer) beroende på vilken värdering som tillämpas. För flyg inom EU uppgår motsvarande 

kostnad till 9 000 respektive 18 700 kr (7,7 respektive 15,9 kr per fordonskilometer). För flyg utanför 

EU är motsvarande kostnad 19 400 respektive 28 200 kr (4,4 respektive 6,9 kr per fordonskilometer).  

Marginalkostnaden för buller har beräknats utifrån kostnaden för en LTO-fas vid de större 

flygplatserna i Sverige. Detta eftersom flygplan inte anses ha någon marginalkostnad för buller på 

marschhöjd. Kostnaderna vid de flygplatser som har studerats kan delas in i tre övergripande 

kategorier. Malmö, Skavsta, Säve och Visby flygplatser har en genomsnittlig marginalkostnad per 

LTO på 40–60 kr. Flygplatserna Arlanda, Landvetter och Umeå har en något högre marginalkostnad 

på mellan 90 och 180 kr. Bromma flygplats har de i särklass högsta kostnaderna på 6 200 kr per LTO. 

Dessa kostnader har beräknats med en bullermodell som utvecklats av WSP på uppdrag av 

Transportstyrelsen. För att verifiera de resultat som ges av modellen har en jämförelse gjorts med de 

värden för flygbuller som redovisas i EU-handboken. Detta test pekar på att det är den högre 
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värderingen av buller i ASEK i förhållande till EU-handboken som leder till att marginalkostnaden för 

buller är högre i denna studie än i föregående version av Samkost.  

Studiens diskussion kring avgifter pekar på att endast en andel av de avgifter som tas ut inom 

luftfarten är relevanta för den fordonsrelaterade infrastrukturen (vilket är den avgränsning som valts 

inom Samkost). Diskussionen utgår dock från en bild som inte är komplett eftersom det inte har gått 

att beräkna alla relevanta marginalkostnadsposter inom ramen för denna studie. En mer grundlig 

analys av det genomsnittliga avgiftsuttaget är också motiverad.  

De preliminära resultaten i denna studie pekar dock på att det bara är inom den inrikes luftfarten som 

avgifterna står ungefärligen i proportion till de tre externa kostnadsposter som beräknats i studien. För 

flygningar inom EU indikerar resultatet att de externa kostnaderna är flera gånger större än de avgifter 

som har bedömts vara relevanta. För flygningar utanför EU är motsvarande bild att de externa 

kostnaderna är omkring 10 till 15 gånger så stora som de relevanta kostnaderna. 

Resultaten understryker att det kan vara riskabelt att som i tidigare studier låta exempelberäkningar 

utgöra grunden för analysen, eftersom risken är stor att enskilda flygningar inte är representativa för 

helheten. I de fall som exempel från inrikesflyget väljs riskerar analysen att ge en snedvriden bild då 

de största externa kostnaderna uppstår på långväga flygningar. Studien visar också att de 

genomsnittliga kostnaderna för det inrikes flyget inte representeras särskilt väl av ett jetflygplan, då 

flygningarna som genomförs med turbopropflygplan drar ned de genomsnittliga externa kostnaderna 

markant. 

För det andra bör det också uppmärksammas att det tycks finnas en svag korrelation mellan de 

relevanta avgifterna och de externa kostnaderna. Trots att t.ex. bulleravgiften anpassats till vilken 

flygplats som är aktuell, samt till flygplanets bullerprestanda, så varierar de externa bullerkostnaderna 

mycket mer än vad avgiften gör. 

9.1.2. Osäkerheter i studiens resultat 

I alla studier finns det metodval som påverkar resultatets tillförlitlighet, i denna studie finns det två 

metodförutsättningar som behöver poängteras särskilt för att framtida eventuella policybeslut inte ska 

fattas på en för tunn grund. 

På grund av att den mest lämpliga statistiken för att genomföra genomsnittliga marginalkostnads-

beräkningar omfattas av sekretess har ett alternativt tillvägagångssätt behövt tillämpas. Hur flygningar 

med olika flygplanstyper fördelar sig på inrikes och utrikes linjer har uppskattats utifrån andra 

statistikkällor (ex: data över flygplanstyper på flygplatsnivå tillsammans med den nationella statistiken 

över de vanligaste flygplanstyperna samt uppgifter från olika sökmotorer på nätet). Detta tillväga-

gångssätt är relativt komplext och varierar beroende på om den gäller den inrikes trafiken eller utrikes-

trafiken. Trots att metoden har verifierats och visat sig stämma relativt väl överens med totaluppskatt-

ningar på fordonskilometer och koldioxidutsläpp går det inte att utesluta att metoden har lett till att det 

finns en viss felmarginal i de uppskattningar av marginalkostnader som presenteras.  

Kostnaderna för hälsopåverkande utsläpp har endast redovisats som exempelkostnader, eftersom 

viktiga beräkningssteg saknas för att kunna ge ett resultat som är tillförlitligt. Idealt sett skulle en 

beräkning av kostnaden för sådana skador baseras på effektkedjeansatsen (IPA), med en modell som 

kan hantera spridning och exponering. Eftersom detta inte har varit möjligt i denna studie har 

genomsnittliga värden applicerats på studiens utsläppsdata över svenska flygningar. Detta tillväga-

gångssätt innebär att samma värdering av ett utsläpp har applicerats oavsett var flygplanet befinner sig 

(endast en grövre uppdelning i värdering har kunnat göras mellan världsdelar samt om flygplanet 

befinner sig i LTO-fas eller underväg). Därmed har inte heller någon hänsyn tagits t.ex. till spridnings-

mönster som kan leda till att vissa utsläpp får större påverkan än andra.   
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9.1.3. Policyimplikationer 

De två aspekter som understryks i resultatavsnittet är att de externa kostnaderna kan vara mycket stora 

samt att de finns en stor variation mellan olika flygningar. Studien ger trots de osäkerheter som 

metoden ger upphov till ett starkt stöd för att de längre flygningarna utanför EU är kraftigt under-

internaliserade. Samtidigt kan det vara svårt att påverka dessa flygningar med nationella policys 

eftersom flyget omfattas av en genomgripande internationell reglering och överenskommelser. Bland 

annat ska den internationella organisationen ICAO ska ta fram ett handelssystem för det 

internationella flyget. I dagsläget är det dock oklart om detta system har de målsättningar som leder till 

att koldioxidutsläppen på internationella flygningar kan anses internaliseras.  

En mycket stor extern kostnadspost är höghöjdseffekten som behöver belysas mer, då det är viktigt att 

ett eventuellt avgiftsuttag omfattar de flygningar som orsakar dessa klimateffekter. Det är centralt att 

höghöjdseffekten vägs in vid framtida policyöverväganden eftersom den innebär en sorts läcka i 

handelssystemet EU ETS. Detta genom att flygbolagen köper utsläppsrätter från verksamheter ”på 

marken”, och släpper ut på hög höjd, där effekten är nästan dubbelt så stor.  

Avgiftsstrukturen idag är inte alls anpassad till den ovan nämnda variationen. Fokus har i ett flertal 

tidigare studier legat på frågan om flygets utsläpp är internaliserade eller inte. I dessa studier har 

procentsatser på internaliseringsgrad räknats fram utifrån de enskilda exempel som studerats i dessa 

studier. Denna fråga är nästan helt irrelevant i förhållande till den variation som olika delkategorier 

inom den svenska flygtrafiken står för. Sammanställningen av avgiftsstrukturen visar att den är 

inriktad på antal passagerare eller start och landning när det i själva verket är utsläppet eller antalet 

flugna kilometer som är den väsentliga marginalkostnadsdrivaren. En relevant diskussion kring 

avgifternas ändamålsenlighet i förhållande till marginalkostnaderna måste ta upp frågan om i vilken 

grad det finns någon samvariation mellan de viktiga kostnadsdrivarna och avgifterna.  

9.1.4. Framtida forskning  

Studien har klarlagt att det finns ett stort behov av vidare forskning för att kunna ge en helhetsbild av 

luftfartens genomsnittliga marginalkostnader.  

Ett första område är att fördjupa diskussionen om hur marginalkostnaden ska definieras och beräknas, 

framförallt för internationella flygningar som berör andra länders invånare.  

Ett andra område gäller möjligheten att öka säkerheten i skattningarna av externa kostnader som har 

gjorts i denna studie. Där är det centralt att göra en studie som bygger på den statistik över enskilda 

flygningar från punkt A till punkt B som finns hos Transportstyrelsen. Denna statistik omfattas av 

sekretess på grund av att ett offentliggörande skulle röja en enskild operatörs rörelser på en specifik 

flygplats. För forskningsändamål finns större möjligheter att ta del av uppgifter som omfattas av 

sekretess, vilket skulle kunna möjliggöra ett användande av statistiken om en framtida studie 

genomförs som ett forskningsprojekt. En annan möjlighet är om Transportstyrelsen kan involveras i en 

framtida studie och genomföra de initiala beräkningar som krävs och därefter vidarebefordra uppgifter 

i ett format som inte riskerar att röja enskilda flygbolags rörelser. Detta görs redan i dagsläget i ett 

annat sammanhang där FOI genomför analyser av luftfartens samlade koldioxidutsläpp på uppdrag av 

Transportstyrelsen, som i sin tur gör detta på uppdrag av Naturvårdsverket.   

Ett tredje område handlar om att fördjupa kunskaperna om hälsopåverkan, eftersom resultaten trots 

osäkerheterna tyder på att dessa kostnadsposter kan vara väsentliga. Det motiverar att en studie av 

dessa kostnader genomförs som tar hänsyn till spridnings- och exponeringseffekter. En sådan studie 

behöver ta hänsyn till, och värdera, hur svenska flygningars utsläpp påverkar andra länders invånare. 

En central princip bör vara att det inte ska finnas några luckor som gör att vissa utsläpp inte tas med i 

beräkningen på grund av lands- eller luftrumsgränser. 
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Utöver ovanstående förslag för att förbättra denna studies resultat finns det marginalkostnadsposter där 

inga beräkningar har gjorts överhuvudtaget. När det gäller flygledningen och dess roll i förhållande till 

marginalkostnader behövs ett fördjupat resonemang och beräkningar av hur stor (om det finns någon) 

marginalkostnad som kan kopplas till denna verksamhet. Det behöver också diskuteras i vilken mån 

denna kostnad är en egen kategori i förhållande till trängselkostnaderna i luften. 

För trängselkostnaderna är uppskattningen i denna studie är att dessa är låga. Detta är dock endast en 

rimlighetsbedömning eftersom ingen empiriskt grundad studie som berör denna fråga har påträffats. 

Därmed behövs ytterligare forskning kring trängseleffekter i luftfartens olika delar som kan bekräfta 

eller förkasta denna bild.  

Ett annat område där bedömningar saknas gäller marginalkostnaderna på flygplatsen. Detta ligger i 

vissa delar utanför denna studies avgränsning till infrastrukturrelaterade marginalkostnader, men har 

varit fokus för många tidigare studier på europeiska flygplatser. På detta område pågår ett 

forskningsprojekt på VTI som beräknas vara färdigställt under våren 2017. 

Slutligen är avgiftsstrukturen inom luftfartsområdet komplex, och för att matcha en beräkning av 

genomsnittliga kostnader bör även en heltäckande beräkning av de genomsnittliga avgifterna 

genomföras. Med möjlighet att differentiera avgifterna i samma grupper som marginalkostnaderna kan 

en sådan studie på ett bättre sätt peka ut de brister som finns i korrelation mellan 

marginalkostnadsdrivare och avgiftsuttag. 
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Bilaga 1: Avgifter inom luftfarten 

Ansvarig aktör och avgift Avgiftens storlek Enhet för uttag Grund för avgiftsuttag 

Swedavia    

Startavgift 

Arlanda: 15-20 kr 

kr per ton och start 
Tas ut per start med ett 
flygplan baserat på vikt 

(MTOW) 

Landvetter: 15-22 kr 

Bromma och Malmö: 25-35 kr 

Kiruna, Luleå, Ronneby, Umeå, 
Visby och Åre Östersund: 30-50 kr 

Bulleravgift 

Bromma: 50 kr 

kr per bullerenhet 
och LTO-fas 

Tas ut per LTO-cykel för 
antalet bullerenheter som ett 

flygplan överstiger 
gränsvärdena för inflygning 

(89 dB) och start (82 dB).  
Maximalt antal bullenheter 

är 20. 

Arlanda, Landvetter, Umeå: 30 kr 

Malmö, Visby: 20 kr 

Luleå, Åre Östersund, Kiruna, 
Ronneby: 10 kr 

Avgasavgift 

Arlanda: 15 min ( tid för taxning) 

per minut (för olika 
stadier i LTO-fasen 
multiplicerat enligt 
formel med antal 

motorer, 
bränsleförbrukning, 
NOx -index och 50 

kr) 

Tas ut per LTO-cykel baserat 
på utsläppsvärdet för NOx i 

enighet med ICAO Annex 16, 
volym II 

Bromma: 12:10 min 

Landvetter: 9:50 min 

Malmö: 13 min 

Luleå 11:30 min 

Umeå 10:00 min 

Kiruna 10:20 min 

Åre Östersund 8:30 min 

Visby 7:10 min 

Ronneby 6:10 min 

Passageraravgift - lokalt 
avresande 

 

Arlanda: 55 (inrikes)/ 97 (utrikes) 

kr per passagerare 
Tas ut per passagerare. 

Avgiften är lägre för inrikes 
än för utrikes passagerare 

Bromma : 60 / 108 

Landvetter: 48 / 72 

Malmö: 48 / 56 

Luleå och Umeå: 49 / 71 

Kiruna, Ronneby, Visby och Åre 
Östersund: 48 / 71 

Passageraravgift - transfer 

Arlanda: 33 (inrikes transfer)/ 58 
(utrikes transfer) 

kr per passagerare 

En lägre avgift än 
ovanstående som tas ut per 

transferpassagerare. Avgiften 
är lägre för inrikes än för 

utrikes passagerare. 

Bromma : 36 / 65 

Landvetter: 29 / 43 

Malmö: 29 / 34 

Assistance Service Charge 
(PRM-Charge) 

Arlanda: 3,8 kr 

kr per passagerare 
Tas ut per passagerare för 

passagerare som är 
rörelseförhindrade. 

Bromma: 3,3 kr 

Landvetter 4,2 kr 

Malmö 3,9 kr 

Luleå 2,4 kr 

Umeå 1,7 kr 

Kiruna 1,8 kr 

Åre Östersund 1,6 kr 

Visby 1,4 kr 

Ronneby 2,8 kr 
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Ansvarig aktör och avgift Avgiftens storlek Enhet för uttag Grund för avgiftsuttag 

Swedavia    

Passenger Handling 
Infrastructure Charge 

(faktureras handlingagent) 

Arlanda: 12,4 kr 

kr per passagerare 
Tas ut per passagerare för att 
täcka t.ex. baggagehantering. 

Landvetter: 12,0 kr 

Malmö 6,0 kr 

Bromma 3,8 kr 

Ramp Handling Infrastructure 
Charge (faktureras 

handlingagent) 

Arlanda: 8,1 kr 

kr per ton 

Tas ut per ton hanterat gods 
och täcker hanteringen av 
dricksvatten, toaletter och 

kraftförsörjning. 

Landvetter: 16,0 kr 

Malmö 9,1 kr 

Bromma 7,2 kr 

Övriga    

Terminaltjänstavgift (enl. EU 
förordning EU391/2013) 

Arlanda: 842,48 kr 

Enhetspris eller kr 
per ton 

Tas ut av Transportstyrelsen 
enligt EU förordning 

EU391/2013 för navigering 
på flygplatsen 

Bromma: 1250 kr 

Landvetter 775 kr 

Övriga: 10-25 kr per ton 

Avgift för Säkerhetskontroll Samtliga flygplatser: 37 kr kr per passagerare 
Tas ut av Transportstyrelsen 
per passagerare för att täcka 

säkerhetskontroll 

Myndighetsavgift Samtliga flygplatser: 5 kr kr per passagerare 
Tas ut av Transportstyrelsen 
per passagerare 

Slot Coordination Charge Samtliga flygplatser: 15,8 kr 
kr per start som 
kräver förallokering 

Tas ut för avgångar som 
kräver en förallokering av en 
avgångsslot på flygplatser 
som är koordinerade 
(Arlanda och Bromma) 

Undervägsavgift 
Enhetsavgift i svenskt luftrum: 
579,4 kr 

kr för flygning i 
svenskt luftrum 
justerat mot 
enhetsavgiften, 
flugen distans och 
flygplanets vikt  

Tas ut för flygledning baserat 
på avstånd och vikt 
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