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Eksternaliteter fra tung transport 

Lokal luftforurening 

Baseres på seneste version af AD-rapporten. Det fremgår her, at emissioner 

fra lastbiler og busser er baseret på COPERT modelberegninger. Det antages 

at AD-rapportens priser er i DKK-2011 (fremgår ikke). 

 

For en dieseldrevet lastbil udgør omkostningen ca. 22 øre/km.  

Støj 

Baseres som udgangspunkt på Transportministeriets analyse fra 2010. Dog 

korrigeres ligesom for personbiler for at DØRS i 2013 vurderede at 

støjomkostninger er ca. 40 % lavere end Transportministeriets tidligere 

estimat. 

 

Kilde: Transportministeriet 2010, Værdisætning af transportens eksterne Omkostninger. 
Rapport Juni 2010 
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2009-priser 

Kr/kkm 

Transportministeriet 

2010 

Anvendt i denne analyse 

(nedjustering med 40 %) 

Varebil 0,06 0,04 

Lastbil 0,09 0,05 

Bus 0,21 0,13 

Kilde: Transportministeriet 2010, Værdisætning af transportens eksterne 

Omkostninger Rapport Juni 2010 og DØRS 2013; Økonomi og Miljø 

 

Ulykker 

Baseres som udgangspunkt på Transportministeriets analyse fra 2010. Dog 

korrigeres for, at DØRS i 2013 fandt at omkostningen ved ulykker for 

personbiler lå 57 % under Transportministeriets analyse fra 2010. Det antages 

forsimplet, at nedjustering kan overføres på vare- og lastbiler. 

 

2009-priser 

Kr/kkm 

Transportministeriet 

2010 

Anvendt i denne analyse 

(nedjustering med 57 %) 

Varebil 0,16 0,07 

Lastbil 1,22 0,52 

Bus 0,46 0,20 

Kilde: Transportministeriet 2010, Værdisætning af transportens eksterne 

Omkostninger Rapport Juni 2010 og DØRS 2013; Økonomi og Miljø 

 

Trængsel 

Transportministeriet angiver nedenstående omkostninger til trængsel for 

forskellige transportformer.  

 

Kilde: Transportministeriet 2010, Værdisætning af transportens eksterne Omkostninger Rapport 
Juni 2010. 
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DØRS foretager en nedjustering af trængselsomkostningerne for personbiler 

på baggrund af nye modelberegninger. Det er særligt trængselsomkostninger 

på landet, som vurderes at være for høje. Se tabel nedenfor. Det ses at den 

gennemsnitlige trængselsomkostning er 47 % lavere. 

 

 

Kilde: DØRS 2013; Økonomi og Miljø 

 

DØRS har imidlertid ikke set på opdaterede trængselsberegninger for lastbiler, 

busser og varebiler. 

 

Vi antager forsimplet, at DØRS resultatet kan overføres direkte på varebiler 

(hvor også ses en lille forskel mellem by og land), men kun 50 % af effekten på 

lastbiler og busser (hvor forskellen mellem by og land i udgangspunktet er 

større i Transportministeriets analyse fra 2010). Derved fås følgende estimater 

for eksterne omkostninger for tung transport, som gennemsnit for by og land. 

 

2009-priser 

Kr/kkm 

Transportministeriet 

2010 
Anvendt i denne analyse  

Varebil 0,46 
0,24 

(nedjustering med 47 %) 

Lastbil 0,56 
0,43 

(nedjustering med 24 %) 

Bus 0,61 
0,46 

(nedjustering med 24 %) 

Kilde: Transportministeriet 2010, Værdisætning af transportens eksterne 

Omkostninger Rapport Juni 2010. og DØRS 2013; Økonomi og Miljø 
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Vejslid 

Omkostninger til vejslid baseres på gennemsnitsomkostninger fra 

Transportministeriet 2010. 

 

Kilde: Transportministeriet 2010, Værdisætning af transportens eksterne. Opgjort i DKK2009. 

 

Bilag: 

DØRS sammenligning af eksternaliteter for personbiler. 

 

Kilde: DØRS 2013; Økonomi og Miljø 

 

 

 

 

 

 


