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Sammanfattning	
 
Den skenande bostadsbristen skapar exploateringstryck på många grönområden och det är 
många gånger svårt att avgöra vilken som är den mest hållbara markanvändningen. Den här 
rapporten har undersökt om samhällsekonomisk analys kan användas i detaljplaner för att 
underlätta beslutsfattandet och med det få en mer ändamålsenlig markanvändning. Det har 
skett genom att litteraturöversikt av värderingsmetoder och värderingar av ekosystemtjänster 
samt för fastighetsvärdering. Sedan har jag utveckla en metod baserad på 
samhällsekonomiska analyser för trafikplanering som jag tillämpat på ett fallstudieområde. 
Där jag jämför nyttor och kostnader, och genom det testar metoden på ett fallstudieområde 
och undersöker de praktiskt möjlig att använda den. 
 
Genom att sammanställa värdena har en större helhetsbild fåtts, över vilka nyttor och 
kostnader den valda exploateringen inneburit. Det visar att för 28 hektar stor område i 
Huddinge kommun finns ekosystemtjänster i miljonklasser, framförallt genom 
rekreationsvärden och luftkvalitet under en 50 års period. Förlusten av rekreationsvärden 
påvisar det största negativpåverkan på 160 miljoner kr. Det påvisas även stora kostnader för 
bebyggelse klimatpåverkan under en livstid. I fallstudien gjordes också en jämförelse som 
visar att en tätare bebyggelse med radhus är mer samhällsekonomisk lönsam än en med enbart 
villabebyggelse 

Abstract	
 
The rising housing crisis has development pressure on many green areas and it is often 
difficult to determine which is the most sustainable land use. This report has examined the if 
cost benefit analysis can be used in zoning to facilitate the decision-making and with that get 
a more effcient land use. It has been made by a literature review of the valuation methods and 
values of ecosystem services and for property valuation and has since compiled these in a 
separate case study area. Then develop a method based on cost benefit analysis in traffic 
planing, that I applied to a case study area. Where I compare benefits and costs , and by the 
test method in a case study area and examines the practical possibility to use it. 
 
By compiling values have a larger overall picture obtained , over which the benefits and costs 
of the selected exploitation entailed . It shows that for the 28 -hectare area in Huddinge are 
ecosystem services in a million classes, primarily by recreational values and air quality over a 
50 year period. The loss of recreational value indicates the greatest negative impact of SEK 
160 million . It also demonstrated significant costs for building climate impact over a lifetime. 
In fallsudien was also a comparison that shows that a denser development with townhouses 
are more socio lönsamm than one with only detached houses . 
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Inledning	

Struktur 
 

Kandidatarbetet är strukturerat på följande sätt. 
Först bakgrund och problemformulering och syfte, sen djupare teknisk beskrivning av metod, 
teoretisk översikt, litteraturöversikt, fallstudie samt Avslutar med Diskussion 
 

Syfte 
 

Syftet med denna rapport är att bygga en grund för det fortsatta arbetet om 
samhällsekonomiska analyser kan användas för detaljplaner. 
Detta genom att testa en metod som vanligtvis används inom trafikplaneringen, nämligen 
samhällsekonomisk analys och testa det på ett exploaterings och detaljplanerområde. Genom 
det vill jag belysa vikten av indirekta nyttor hos olika markanvändningar. Det talas mycket 
om hållbar dagvattenhantering, klimatreglerande växtlighet, spridningskorridorer, 
mötesplatser, integration och täthet. Dessa konkurrerar med mark för bostadsändamål och 
innebär uteblivna intäkter av att inte bebygga bostäder. Denna uppsats vill belysa nyttorna av 
dessa system och utgår från hållbar stadsplanering. Samtidigt minska ner antalet dimensioner 
i beslutsproblemet och därmed underlätta beslutsfattandet. 

 
Bakgrund 
 

Det planeras att byggas 120000 bostäder fram till 2030, detta innebär att bebyggelsetrycket på 
mark ökar. Men vilken mark är värd att utveckla och hur avgör vi vilka områden som är värda 
att bevara? Med det ökade bebyggelsetrycket ökar trycket på grönområden och de 
välfärdsaspekter som dessa medför. Samtidigt har bebyggelse möjlighet att knyta ihop 
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områden, minska segregationen och öka attraktionskraften på områden. Denna rapport ska 
med hjälp pröva om en väl beprövad metod, det vill säga samhällsekonomisk analys, 
undersöka om man denna kan tillämpas även för detaljplaner för att underlätta 
beslutsfattandet och få en mer ändamålsenlig markanvändning. Förhoppningen är således att 
en det kan skapas ett mer hållbart planerande, byggande och livsmiljö. 
 

 

 

 

Problemformulering 

I dagens tätorter med det ökade bebyggelsetrycket uppkommer exploateringstryck på 
obebyggda markområden, som skogsområden, åkermark. Det gör att olika markanvändningar 
ställs mot varandra.  Dessutom i motsats till många kommuners riktlinjer och mål. Detta 
genom att t.ex. ekosystemtjänster undervärderas(se figur 1). Planerarsverige har dessutom en 
tendens att inte realisera det som sägs och som anses vara mest hållbart(Svensson 2015). Man 
vet att bygga tätt hållbart men samtidigt sker en stadsutglesning(Svensson 2015).  Med denna 
rapport vill därför jag undersöka om man kan underlätta beslutsfattandet av detaljplaner med 
samhällsekonomiska analyser. Detta genom att sammanställa alla kvalitéer för respektive 
markanvändningar och vikta dessa mot varandra.? Säkerställer ett gott beslutsfattande och 
därmed och en mer ändamålsenlig markanvändning. Problemet i beslutsfattande är att vi 
bygger upp modeller i huvudet som inte kan innehålla alla parametrar. Dessutom är resultatet 
från samhällsekonomiska analyser lättförmedlade, vilket ökar möjligheterna för 
medborgardeltagande och förståelse. Detta gör att samhällsekonomiska analyser är lämpliga 
för att prioritera investeringar och med det korta ner handläggningstiderna för planarbetet. 
Men kan den samhällsekonomiska analysen verkligen underlätta beslutsfattandet? Vad finns 
det för ekonomiska, ekologiska och sociala värderingsmetoder. Kan det få oss att bygga 
tätare? 
 

Förfarande 

En	litteraturstudie	har	gjort	om	ekosystemtjänster,	externa	effekter	och	
exploateringseffekter	och	deras	effekter,	i	två	delar	en	del	i	form	av	en	teoretisk	översikt	
av	kunskapsläget	samt	mer	inriktad	forskning	om	dessa	tjänster	och	värderingsmetoder	
för	att	bestämma	dessa.		Resultatet	från	litteraturstudien	har	sedan	tillämpat	på	ett	
fallstudieområde	i	Huddinge.	Jag	har	dels	besökt	området,	tittat	på	planer	för,	både	
området	och	översiktsplanen	för	att	ge	en	grund	för	den	avslutande	
samhällsekonomiska	analysen	av	området.	

Teoretisk	utgångspunkt	
	

Planprocesser/Samhällsekonomisk analys 
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Samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl används för att besvara om hur samhällets resurser ska 
fördelas och prioriteras. Här vägs projektets fördelar mot nackdelarna och kostnader som 
uppstår genom att kvantifiera värden i monetära termer. På detta sätt kan samhällsekonomiska 
analyser användas för att få är ett sätt att få ner antal dimensioner i beslutsfattandet genom att 
värde omsätts till gemensamt mått. Det används främst i Sverige i trafikplanering i 
fastställande av vägplaner. (Lindvall 2011) 
 
I dagens planering kan det vara svårt att identifiera olika effekter som uppkommer. 
Avvägning mellan att behålla ett naturområde för rekreation, utveckla det för nyproduktion av 
eller nya arbetsplatser som ger nyttor genom bättre lokaliseringsval. Dessutom kan det göras 
ännu svårare. Vissa effekter uppkommer i exploateringsskedet så som producent vinster för 
byggbolag och markägare medan andra såsom tidigare nämnda ekosystemtjänster och 
lokaliseringsnyttor existerar över en väldigt lång tid. 
 
I teorin kan samhällsekonomiska analyser reducera beslutsfattandet från flerdimensionellt till 
en enda dimension. Eller åtminstone ner till ett hanterbart antal dimensioner. Dessutom är 
samhällsekonomiska analyser en välbeprövad metod inom grannbranschen trafikplanering 
och en hel del kunskap och erfarenhet finns således om den redan i planeraryrket. 
 

	
Figur	1.	Illustration	över	samhällsnyttor	innan	och	efter	exploatering,	som	illustrerar	svårigheterna	att	veta	
om	det	är	lönsamt	eller	ej.	Innan	marken	exploaterats	återfinns	ekosystemtjänster	i	form	av	bland	annat	
klimatreglering,	rekreation	och	flödesreglering.	När	marken	tas	i	anspråk	försvinner	många	av	dessa	och	
nytta	som	mark	för	bostäder	uppkommer	i	form	av	rå	tomtmark.	Dessutom	uppkommer	ytterligare	nyttor	i	
form	av	vinster	för	indragning	av	vatten	och	avlopp	och	vägkostnader	som	krävs	för	en	byggbar	tomt. 

 
 
Det finns en rad fördelar med samhällsekonomiska analyser däribland att det minimerar 
antalet termer och dimensioner i beslutsfattandet och gör beslutet enklare att fatta beslut. 
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Värden kvantifieras i monetära termer vilket är bra då pengars värde är väldigt enkelt att 
förstå. Genom att värden kvantifieras utifrån deras uppvisade effekter kan beslutet fattas på 
rationell grund, vilket ofta inte är fallet då politiska beslut ofta baseras på känslor och etiska 
värden. (Lindvall 2011) 
 
En av de största negativa effekterna av en samhällsekonomisk analys är att det inte tar hänsyn 
till hur resurserna fördelas, vilket är en högsta grad är en viktig politisk aspekt. En annan 
begränsning är att det endast kan jämföra ett begränsa antal alternativ i taget, vilket gör att det 
är enkelt att fastna i gamla hjulspår. Gällande själva kalkylens värde finns det också 
begränsningar. Många gånger är de monetära värdena baserade på betalningsvilja för en 
specifik tjänst, dessa kan variera över tiden. Det finns även etiska aspekter som är tveksamma 
med kalkylen. Att värdesätta människoliv, olycksskador och miljöförändringar kan ses som 
omoraliskt och är en etisk känslig fråga. Ett annat problem är att det potentiellt kan användas 
för att legitimera beslut av politiker, opportunister och icke ekonomiska rationella. Dessutom 
är många av vårda mest fundamentala aspekter i det moderna samhället som frihet, rättvisa 
inte baserade på samhällsekonomiska aspekter(Lindvall 2011) 
 
 
 
 
 
Effekter i samhällsekonomiska analyser 
Effekt Berörda Aspekt som behandlas 
Producenteffekter Markägare och exploatör Inkomster för byggherrar i 

planprocessen. 
Markägarvinster. 

Konsumenteffekter Boende, användare av 
området 

Ändrad tillgång till 
rekreation, ändrade 
boendekostnader. 
Förändrad trygghetskänsla 

Budgeteffekter Staten Skatteintäkter av nya 
hushåll, kostnader för 
skola, planeringskostnader 
via länsstyrelsen 

Externa effekter (övriga 
samhället): Ändrad kostnad för 
utsläpp av växthusgaser och 
andra luftföroreningar. Andra 
kostnader för buller, ändrad 
olyckskostnad och ökad 
trygghet. 

Övriga samhället Ändrad kostnad för 
utsläpp av växthusgaser, 
luftföroreningar och 
flödesreglering. Andra 
kostnader för buller. 

Tabell	1.	Samhällsekonomiska	termer,	delas	ofta	upp	i	4	effektergrupper.	Producentöverskott	handlar	om	de	
som	producerar	varor	och	tjänster	och	deras	vinster	och	förluster	ur	ett	projekt.	Konsumenteffekter	handlar	
om	de	berörda	konsumenterna	av	ett	projekt.	Budgeteffekterna 

Planprocesser/kommunalplanering 

Det finns tre sorters planering i Sverige 
 
Regionplanering här samarbetar flertalet kommuner som tillhör samma region för 
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gemensamma lösningar, detta kan handla om bostadsförsörjnings, avfallsfrågor och 
kännetecknas av att hela regionen behöver det. 
 
Översiktsplanen reglerar hur hela kommunen mark och vattenområde, bör användas i 
framtiden. Den redovisar hur man tänker ta hänsyn till allmänna intressen. Hur byggda miljön 
ska användas och utvecklas och bevaras, hur den fysiska planeringen ska samordnas. Den 
beaktar också hur miljökvalitetsnormer och riksintressen ska tillgodoses(Boverket 2016). 
 
Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument, hur planläggningen ska ske och hur den 
fysiska förslaget anses lämplig.  Den används för att reglera enskilda intressen. 
 
 
Värderingsmetoder 
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Värderingsområde Värderingsmetod Beskrivning av metod 
Valuetransfer Tittar på liknande 

området 
Tittar på liknande värderingar av 
en aspekt för ett annat område och 
tillämpar det ett annat liknande 
området. Ofta en tidseffektiv 
värdering som är billig att utföra. 
Problemet är att det är svårt att 
hitta områden som matchar 
tillräckligt bra. 

Reveealed preferences  Faktiska beteenden vad 
folk är beredda att betala 
för en viss parameter. 

 

 Resekostandsmetoden Vad är folk villiga att betala för 
att resa till ett område. 

 Fastighetsvärden.  Hur påverkas fastighetspriserna 
av aspekter i området.  

 Produktionsfunktionsmet
oden. 

Vad skulle området vara värt som 
produktionsområdet, t.ex. 
industrimark eller jordbruksmark. 
Dessa varor ingår vanligtvis i vårt 
handelssystem.(Ståhle 2012) 

Skyddsfunktionsmetoden  Vad skulle det kosta att ha ett 
konstgjort system för att skydda, 
t.ex. mot miljöförändringar. 

Stated Prefeerences Påstådd betalningsvilja.  
 Kontigent Värdering Hypotetiska frågor där folk 

uppger betalningsvilja. Antingen i 
form vad man är villig att betala 
eller i jämförelse med ett 
jämförelseobjekt 

 Valexperiment Vad är man beredd att gå med på 
för konsekvenser/nytta för en viss 
kostnad.(Ståhle 2012) 

Tabell	2.	Värderingområden	och	värderingsmetoder	kopplade	till	dessa.	Samt	beskrivning	av	dessa	
metoder(Ståhle	2012)	

	



10	

Christian	Mellander		 	 Kandidatarbete	i	stadsplanering	

 
 

Ekologiska processer/ekosystemtjänster 

 
Vad är ekosystemtjänster 
 
 
 

	
Figur	2.	Värderingsmetoder	av	ekosystemtjänster.	Det	finns	olika	typer	av	ekosystemtjänster	går	att	värdera	
på	olika	sätt.	Bruksvärden	som	biomassa	och	rekreation	är	användarvärden	som	förknippas	med	mänsklig	
aktivitet.	Medan	ekologiska	funktioner	är	indirekta	värden	som	gör	renar	luften	och	vatten	och	gör	det	möjlig	
att	använda	dessa.	Det	finns	även	existensvärden,	biologisk	mångfald	är	en,	kulturmiljöer	en	annan.	Dessa	
kan	vara	svårvärderade	och	i	vissa	fall	kanske	oersättliga	icke	användarvärden	såsom.	(Bräuer	2003). 

	

Ekosystemtjänster Beskrivning 

Producerande ekosystemtjänster Växter, djur, bränsle, fiber och dricksvatten 
är tjänster som ekosystemen produceras och 
som vi kan använda som tillgångar. Dessa 
ingår ofta i vårt handelssystem och är såldes 
relativt enkla att värdera. 

Reglerande ekosystemtjänster Rening av luft och vatten, pollinering och 
skadedjursbekämpning är exempel på 
reglerande exosystemtjänster. Vegetationen 
kan även sänka omgivande temperatur, 
skydda mot erosion och agera 
bullerdämpande. 

Kulturella ekosystemtjänster Estetiska värden som utsikt mot en skog eller 
rekreativa värden som en skogspromenad är 
kulturella värden. Natur har även effekter på 
inspiration, kunskap och har avstressad 
effekt. 

Stödjande ekosystemtjänster Vattnets kretslopp, fotosyntesen, 
jordmånsbildning, biokemiskt kretslopp och 
biologisk mångfald är alla exempel på 
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stödjande ekosystemtjänster som utgör 
grunden för att de övriga 
ekosystemtjänsterna ska fungera 

Tabell	3.	De	fyra	kategorier	ekosystemtjänster,	samt	beskrivning	av	dessa	och	deras	
påverkningsområden(Lund	2015)	

	

	

Ekologiska	kretslopp	
 
Med ekologiska kretslopp avses ekosystemens reglerande funktioner. Träden binder koldioxid 
i stam, blad och mark och bildar istället syre genom fotosyntesen och vilket bidrar till att 
motverkar global uppvärmning.  (Se Appendix)  
 
Skogar har även funktion som luftrening mot farliga föroreningar och partiklar som 
Svaveldioxid (SO2), Kvävedioxid(NO2) Marknära ozon (O3) och Partiklar (PM) vilka alla 
har påvisade negativa effekter på hälsan vi för höga halter(Se Appendix) 
 
Skogen bidrar även med att reglera flöden och kan således motverka översvämning genom att 
det på ett naturligt sätt låter vattnet infiltreras i marken. Marken renar sedan vattnet från 
föroreningar när det infiltreras genom marken. 
 

Dagvatten	
Stora delar av den naturliga reningen av vattenföroreningar och flödeshantering går att 
Dagvatten är avrinnande vatten som genom diken, och ledningar leds till  
reception i form av sjöar, mark, våtmarker eller reningsverk. I naturen renas regnvattnet  
naturligt genom att vattnet långsamt infiltreras ner i marken och där binds näringsämnen och  
tas upp av växter och Farliga ämnen långsamt bryts ner. Det finns i huvudsak två  
dagvattenlösningar, öppet och slutet system, den här uppsatsen kommer beakta är ett öppet  
system(se figur 4) (Huddinge 2013) 

 
	
Figur	3.	Bilder	av	olika	kategorier	av	en	öppen	dagvattenlösning(Svenskt	vatten	2011).	I	ett	öppet	dagvatten	
system	tas	dagvatten	omhand	lokalt	och	bromsars	upp.	Sen	sker	en	fördröjning	nära	källan	genom	
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infiltration.	Efter	det	transporteras	vattnet	långsamt	till	dagvattendammen	genom	antingen	svackdicke,	
kanal	bäck	eller	dike	innan	det	når	en	större	dagvattenanläggning.	Där	föroreningar	tas	om	hand	genom	att	
växter	tar	upp	föroreningarna,	kväve	och	andra	gaser	avges	till	luften	och	vissa	partiklar	och	föroreningar	
sjunker	till	botten	och	sedimenteras. 

 
 
 
En annan fördel med öppna dagvattnet lösningar är att de klarar kraftiga eller långvariga regn, 
detta är extra viktigt med tanke på klimatförändringar  
Då dessa regn kommer bli vanligare i framtiden. (Huddinge 2013) 
 
Öppna dagvattensystems reglerande funktion kan oftast kombineras med ekologiska 
funktioner och utgöra habitat för arter och därmed främja biologisk mångfald i området. 
Dessutom är vatteninslag, uppskattade kulturella inslag vilket också tillför visst 
värde.(Huddinge, 2013) 
 
En nackdel med ett öppet system är att det tar i anspråk större markytor slutna system, mark 
som annars hade kunnat användas för bostadsbyggande. Eftersom dagvattnet innehåller stora 
mängder näringsämnen och humusämnen växer och sedimenteras dessa snabbt igen, vilket 
kräver mer skötsel än de slutna systemen.(Huddinge 2013) 
 
  

Värden	av	tätortsnära	natur	
 
Naturen skapar möjlighet för avkoppling och njuta av naturen. Har avstressande effekter., 
sänker blodtrycket och ger allmän ro Det är även utrymmen för en rad fritidsaktivitet som 
promenader, löpning, mountainbike, fågelskådning och svampplockning. Vilket förklarar dess 
positiva påverkan på bostadspriser (Skogsstyrelsen UÅ) 
 
 

Ekonomiska processer 

 

Term Formel Beskrivning 
Priselasticitet  

 

∆𝑄
𝑄
∆𝑃
𝑃

 

 

Hur mycket efterfrågan i 
förändring i pris 

Inkomstelasticitet ∆𝑄
𝑄
∆𝐼
𝐼

 

 

Hur mycket förändras efterfrågan 
av förändring i inkomst 

   
Elastisk 𝜀 > 1 Priskänslig vara, efterfrågan 

minskar mer än priset vid 
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prisökning 
Oelastisk 0 < 𝜀 < 1 Varan är okänslig för pris, 

efterfrågan på varan minskar 
mindre än priset ökar. 

Fullständigt oelastisk/ 
nödvändighetsvaror 

𝜀 = 0 Nödvändighetsvaror, efterfrågan 
förändras inte när priset förändras 

Oändligt elastisk vara 𝜀 =  ∞ Oändligt priskänslig, liten 
förändring i pris gör att varan 
efterfrågan minskar till 0 

Normal vara Inkomstelasticitet är här 
mellan 0-1 

Efterfrågan stiger med inkomsten, 
men vi lägger en mindre andel av 
vår budget på dem när inkomsten 
stiger 

Lyxvaror 
 

Inkomstelasticitet är större än 
1 

Lyxvaror är varor som vars 
efterfrågan ökar snabbare än 
inkomsten när inkomsten stiger, 
alltså vi spenderar mer på dessa 
varor i förhållande till andra varor 

Tobins Q Marknadspris/Kostnad att 
bygga nytt 

Vad är kostnaden för bullret som 
uppstår. 

Marknadsjämnvikt Efterfrågan = Utbudet Kombinerar vi utbuds och -
efterfrågakurvorna, får vi där 
dessa möts en marknadsjämnvikt, 
det vill säga där det produceras 
och konsumeras varor till det pris 
och folk är villiga att betala. 

Konsumentöverskott  
 

Potentiell betalningsvilja - 
jämviktspriset 

Konsumentöverskott är skillnaden 
mellan, potentiell betalningsvilja 
och jämviktspriset för hela 
kvantiteten, d.v.s. ytan under 
efterfrågakurvan ner till prisnivån. 
Det beskriver nyttan som 
konsumenterna(hushållen) får av 
att köpa varan till det priset. 

 
Producentöverskott Jämviktspriset-Viljan att 

producera för det priset 
Är överskottet i vilja att producera 
för ett visst pris. Det vill säga ytan 
över utbudskurvan, till priset och 
är ett mått på hur stor 
välfärdsnyttan för producenterna 
är. 
 

Samhällsnyttan Konsumentöverskott + 
Producentöverskott 

Sammanställer man konsument- 
och producentöverskottet får vi 
välfärdsöverskottet. Där med den 
samhällsekonomiska nyttan som 
bostäder generar på samhället som 
helhet 
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Metod	
 
Metoden bygger till stor del samhällsekonomiska analyser för trafikplanering. Denna rapport 
har som uppgift att testa om det kan tillämpas på områdes planering och där tillvägagångsättet 
sker enligt följande 11 punkter. De fyra första är för att värdering och kvantifiera 
ekosystemtjänsterna. Därefter konsumentnytta i from av service och externa effekter i form av 
buller. Efter det kostnader och nyttor av själva bebyggelsen och sist sociala nyttor, främst 
trygghet. Samt de icke prissatta effekterna innan sammanställningen görs. 
 
 
 
 

1. Identifierar Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänsterna identifierats först för att få bra överblick vilka värden som finns 
på platsen. Speciellt fokus bör här tas till biologisk mångfald. 
 

2. Producerande och stödjande ekosystemtjänster 
Skogens förmåga att producera råmaterial och dess stödjande funktion i andra 
ekosystemtjänster.  
 

3. Monetära värderingar av ekosystemets reglerande funktion 
Värdera ekosystemets bidrag till att motverka övergödning, luftföroreningar antingen 
genom schablonvärde, ersättningskostnad för konstgjort system eller negativa 
hälsoeffekter. 
 
 

4. Nytta av tillkommen service 
Precis som för rekreations används GIS här för att analysera antalet hushåll inom 1 
kilometer från exploateringsområdet. Utifrån schablonvärde baserat på hur mycket 
urbana verksamheters påverkar fastighetspriser, fås konsumentnyttan av dessa. 
 

5. Beräkna kulturella ekosystemtjänster 
Med hjälp av GIS program. Beräknas antalet hushåll inom 1 kilometer fram utifrån, 
tätortsnära natur påverkan på bostadspriserna. 
 

Välfärdsförlust Samhällsnytta innan reglering 
- Samhällsnyttan efter 
reglering 

Statliga regleringar: Skatter skapar 
en välfärdsförlust på 
välfärdsnyttan, genom att hindra 
marknaden från att uppnå 
jämnvikt. De inkluderas således en 
ny jämvikt.  
 

Tabell	4.	Ekonomiska	termer(Rydén	UÅa,	Rydén	UÅb)	
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6. Välj bebyggelse 
Utifrån detta beräknas schablonmässigt bebyggelsen påverkan på klimatet, utifrån 
antagen storlek på den genomsnittliga bostadens storlek. Detta med hjälp av värden 
baserade på livscykelkostnad för olika bebyggelsetyper. 
 

7. Fastställ dimensioner för dagvattenanläggning. 
För att undvika översvämning och oönskad övergödning av närliggande områden bör 
hänsyn tas till hur vatten ska omhändertas  
 

8. Buller 
Beräkna skillnader i bullernivåer före och efter exploatering därefter med 
schablonvärden få fram kostnader som uppkommer på grund av trafiken. 
 

9. Beräknar exploateringseffekter 
Beräknar producentöverskott utifrån marknadspris minus kostnad för att bygga 
beräknat utifrån Tobins q minus exploateringsavgifter utifrån schablonvärde för 
bebyggelsetypen(Sika 2009). 
 

10. Beräkna samhällsekonomiska intäkter av förändrad, markanvändning, med hjälp av 
skatteverkets taxeringskarta, subtraherar sedan marknadspriset, med 
exploateringskostnad och markens jordbruksvärde. 
 

11. Sociala effekter och trygghet 
Beräkna trygghet utifrån betalningsvilja för att få platsen tryggare. 
 

12. Beskriv icke prissatta effekter 
Bland de viktigare är sociala faktorer som mötesplatser, identitet och 
sammanhållningen i områdets påverkan av eventuell bebyggelse. Andra är biologisk 
mångfald kommunekonomiska effekter och olägenheter som uppkommer under själva 
exploateringsfasen. 
 

13. Nuvärdesberäkna 
Räkna om nyttorna till år 0 penningvärde 
 

14. Gör återblick 
Det är viktigt att se över data. Finns det alternativ vi också bör jämföra med? 
 

15. Samhällsekonomisk kostnadskalkyl 
Sammanställ alla monetära termer och väg därefter mot de icke prissatta effekterna  
 

 
 
Sammanställande av forskning på området. Monetära värden, i syfte att ha den som grund och 
ögonöppnare för vad vissa värden är värt i linje med hållbar samhällsplanering. 
 
Tillämpa insamlade värderingar och värderingsmetoder på ett fallstudieområde, som 
symboliserar ett typiskt avvägningsområde. 
 
Värderingsområde Samhällsfunktion Värde som bedömts 
Fastighetsvärdering Planeringskostnad Vad kostar det att planera 
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området, drift 
 Konsumentöverskott bostäder Hur stor är skillnaden mellan 

betalningsvilja och betalda 
pris 

 Producentöverskott Vinst för byggherrar och 
markägare 

Ekosystemtjänster 
(Reglerande) 

Atmosfär och klimat 
stabilisering 

Årliga värdet för koldioxid 
lagrad i skog 

 Luftkvalitet Årliga värden för skogens 
förmåga att binda skadliga 
partiklar och förbättra 
luftkvalité 

 
 

Flödesreglering 
 

Årlig undvikande kostnad för 
ett öppetdagvattensystem 

 Reglering av föroreningar  Återvinning, avlägsnande 
eller nedbrytning av 
överskotts av näringsämnen 
och andra föroreningar 

 Skadedjursbekämpning Nyttan som fåglar. Kostnad 
för ökad 
skadedjursbekämpning på 
konstgjord väg 

 Träds klimatreglering Enskilda träds positiva 
värden för samhället 

 Buller Vad är kostnaden för bullret 
som uppstår. 

(Kulturella) Rekreation Vad är folk beredda att betala 
för att bo nära naturen 

 Estetiskt Vad är folk beredda att betala 
för att ha utsikt mot en skog 

(Producerade) Produktion av råmaterial Vad är ekosystem värt som 
råmaterialleverantör(skog, 
mat) 

(Stödjande) Habitatskydd  
 Jordmånsbildning Skogens förmåga att skapa 

en produktiv näringsrik jord. 
Kostnader som undviks tack 
vare ett fungerande system 

 Service och närhet 
 till olika branscher 

Vad är folk beredda att betala 
för närhet till service 

 Arbetsmarknad  
 Segregation  
 Skatt Ökad skatt till följd av 
 Trygghet Vad är folk beredda att betala 

för ett tryggare område 
 Arbetsmarkandseffekter  
 Segregation  
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Översikt	av	kunskapsläget	
	

Fastighetsekonomiska aspekter 

Planerings	och	entreprenadkostnad	
 
Planeringskostnaderna blir en minuspost i kalkylen. Det finns möjlighet för kommunen att 
flytta över en del av ansvaret för att bekosta anläggande av allmän plats(PBL). Detta utgör 
endast en fördelningsfråga, och uppskattad planeringskostnad, ska tas med även om det är i 
form av minskat producentöverskott. 
 
 Per radhus Per parhus/friliggandehus 

Vägkostnad 138 155 
VA 137+25,6 142+25,6 
DPL 27 27 
Total kostnad 327 350 
Tabell	5.	Schablonvärden	exploateringskostnader	i	1000	kronor(Österåker	2014).	De	består	av	tre	poster.	
Dessa	utgör	anläggningskostnad	av	väg,	indragning	av	kommunalt	vatten	och	avlopp	samt	
detaljplanekostnader	och	är	alla	nödvändiga	och	utgör	kostnader	som	krävs	för	att	omvandla	marken	till	
tomtmark 

 
 
 

Konsumentöverskott	lokalisering	av	bostäder	

	
Figur	4.	Konsument	och	producentnyttor	vid	exploatering.	Producent	och	markägare	får	ut	vinster	vid	
försäljning	beroende	på	icke	perfekt	konkurrens	på	bostadsmarknaden.	Konsumentnytta	består	av	
skillnaden	mellan	betalningsvilja	och	faktiskt	marknadspris(Sika	2009)	

Antingen konsumentöverskott. Konsumentöverskottet avspeglar nettoökning av nytta som 
den som bostadsrättsköpare får, det vill säga skillnad i maximal betalningsvilja för bostaden 
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och det faktiska försäljningspriset. (Sika 2009). För att beräkna detta krävs att man antar en 
priselasticitet. Jag kommer dock i arbetet anta att det råder perfekt konkurrens på bostäder 
som köps på öppen auktion och således kommer denna post inte beräknas 
 
 
 
 

Producentöverskott		
 
Det finns två vinstskeden i planeringensskedet. Markvinster när marken omvandlas från 
jordbruksmark till råtomtmark, det vill säga när en detaljplan börjar gälla. Sen när 
exploateringskostnader betalats och marken blir tomtmark. 
 
 
 
 

	
Figur	5.	Bilden	illustrerar	markens	värdeökning	som	uppkommer	på	grund	av	planering	av	
område(Lantmäteriet	2016).	Mellan	alla	dessa	steg	går	en	fås	en	liten	vinst	av	de	inblandat	aktörerna	som	
utgör	den	samhällsekonomiska	vinsten	i	varje	steg.	

	
I	själva	byggprocessen	sen	uppkommer	också	vinster	för	producenterna	i	form	av	
vinster	för	byggherrarna.	Dessa	uttrycks	ofta	med	Tobins	q.	
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Område Tobins Q 
Stockholm kommun 2,1 
Inre kranskommuner 1,75 
Yttre kranskommuner 1,4 
Figur	6	Tobins	Q	för	stockholmsregionen,	uppdelade	på	yttre,	inre	kranskommuner	och	Stockholms	
kommun(SLL	2010).	Tobins	Q	är	kvoten	mellan	marknadspris	på	en	bostad	och	byggkostnad	för	att	bygga	en	
ny.	

 

Ekosystemtjänster 

Fluvial	reglering	och	regling	av	föroreningar	
 
Kostnaden för att anlägga ett fullgott dagvattensystem. I detta avses ett öppet 
dagvattensystem. Kostnaden som det kostar att anlägga denna utgör den negativa effekten 
som uppstår för att skogens flödesreglerande effekter tas bort genom exploatering värdet av 
tjänsten innan blir således värdet av anläggandet av en motsvarande funktion. 
För att göra avvägningen mellan marken som används för det öppna dagvattensystemet kan 
det ses som kostnaden för att anlägga ett konstgjort system. 
Marken som detta öppna dagvattensystem = kostnaden för ett nedgrävt som leds till 
avloppsreningsverk. 
 
 
Avser Ursprungsvärde Värde kr/ha/år Rapport 
Bindning av koldioxid 
vid avverkning 
Bindning av koldioxid 
i skogsmark 

80 𝑔/𝑚! 
 
10 𝑔/𝑚! 
 

4044 
 
150 

Skogsbrukets bidrag 
till bättre klimat 

Genomsnittlig 
bindning av skog 

744, 19 CAD 6082 Counting Canada’s 
natural capital 

Tabell	6.	Skogens	bindning	av	koldioxid.	Bindningen	av	koldioxid	i	skogsmark	avser	endast	årlig	
ackumulering	i	marken.	Medan	vid	avverkning	tas	cirka	hälften	av	trädens	140	gram	
ackumulerande	värde	om	hand.	(Olsson	2012,	Anielski,	Wilsson	2005).	Samt	egna	beräkningar	

	

Våtmarkers	bindning	av	växthusgaser	
 
Ekosystem Kg GWP/m^2/år kg GWP/ha/år kr/ha/år 
Mossar -0,077 -770 -1155 
Kärr -0,201 -2010 -3015 
Myrar 0,062 620 930 
Tabell	7.	Tabell	4.	Våtmarkers	bindning	av	växthusgaser	samt	framräknad	kostnad	för	dessa	(Kasimir-
Klemedtsson,	Nilsson,	Sundh,	Svensson	2000) 
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Luftkvalitet	
	

Bindning av 
föroreningar 

𝒈/𝒎𝟐 
tätort 

𝒈/𝒎𝟐 landsbyggd 𝒌𝒈/𝒉𝒂 tätort kg/ha 
landsbygd 

NO2 0,7 0,55 7 5,5 
O3 5,4 5,49 54 54,9 
PM25 0,28 0,27 2,8 2,7 
SO2 0,34 0,35 3,4 3,5 
Totalt 6,73 6,85 67,3 68,5 
Tabell	8.	Skogens	förmåga	att	binda	luftföroreningar,	uppdelat	på	fyra	olika	luftföroreningar	och	
vegetationens	förmåga	att	binda	dessa.	(Nowak,	Hirabayashi,	Bodine,	Greenfield	2013	

	

	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
Kolumn1 Prisnivå Nox kr/kg VOC kr/kg SO2 kr/kg PM2.5 

kr/kg 
Stockholm 
Innerstad 

2010 38 72 353 12187 

Stockholm 
Innerstad 

2010  45 225 7697 

Stor-Stockholm 
yttre 

2010  18 96 3079 

Tabell	9.	Trafikverkets	värden	för	beräkning	av	kostnader	för	luftföroreningar,	för	Stockholms	olika	
delar(Trafikverket	2015) 

 
 
 
	

	
 

Produktion	av	råmaterial	
	
 År Marknadspris 

kr/ha 
Avkastning virke 

Norrbotten Kvartal 4, 
2014 

24480 22920 
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Mellannorrland  Kvartal 4, 
2014 

37100 31830 

Uppland  Kvartal 4, 
2014 

80160 46500 

Västra Sverige Kvartal 4, 
2014 

86000 61220 

Södra Sverige Kvartal 4, 
2014 

94600 68200 

Tabell	10.	Skogens	marknadspris	och	råvaruvärde	i	olika	delar	av	Sverige.	(Skogssällskapet	2016)	

 

 
 
Skogen har ett stor värde i produktion av råmaterial i form av träprodukter. Värdet på 
avkastning virke enligt en sammanställning från Skogssällskapet, 46500 
kr/ha(Skogssällskapet 2016). 
 
 
 

	
Övriga	reglande	och	stödjande	ekosystemtjänster	
	
Ekosystemtjänst Kr/ha/år 
Biologisk kontroll 33 
Reglering av avfall och föroreningar 118 
Jordmånsbildning 13 
Skadedjursreglering (fåglar) 34 
Tabell	11.	Övriga	ekosystemtjänsters	värde	per	hektar	och	år,	dessa	utgör	ersättningsvärden	ifall	
dessa	ekosystemtjänster	skulle	behöva	ersättas	på	konstgjort	väg	(Anielski,	Wilsson	2005,	Kreiger 
2001)	

 
 

Värdet	av	tätortsnära	natur	
	
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Köpenhamns universitet har värdet 
stadskvaliter i Köpenhamn, Skandersborg och Århus. Danmark påminner på många sätt om 
den svenska bostadsmarknaden och utgör ett bra jämförelseobjekt. De har med hjälp av GIS 
undersökt tillgängligheten till olika stadskvalitéer och hur dessa påverkar fastighetspriserna. 
Fastighetspriserna är en sätt att avspegla konsumentnyttan i olika stadskvaliter. (Hedmark 
Lundhede, Panduro, Kummel, Ståhle, A. Heyman, Jellesmark Thorsen 2013).   
 
Resultatet blev 0,67 % högre bostadspriser per hektar park inom 1000 meter från bostaden 
och 0,04 % högre värde på bostäder för naturområde inom 24 hektar 
Och 0,04 % per meter närmare kusten.  
 
0,13 % för Skanderborg 
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Avser Värde Område 
Park 0,67 % /hektar inom 1000 

meter 
Århus 

Natur 0,04 % /hektar inom 1000 
meter 

Århus 

Natur 0,13% /hektar inom 1000 Skandersborg 
Närhet till vatten 0,04% per meter närmare 

kusten 
Århus 

Tabell	12.	Tätortsnära	naturs	och	vattens	påverkan	på	fastighetspriserna	gjord	på	två	danska	städer.	
(Hedmark	Lundhede,	Panduro,	Kummel,	Ståhle,	A.	Heyman,	Jellesmark	Thorsen	2013).			

 
 

Estiska	värden	
Enligt en rapport från Tyrväinen har de med hjälp av GISdata fått fram att fastigheter med 
utsikt mot skog har 5 % högre värde än de utan(Tyrväinen 1997).  Betalningsviljan för utsikt 
över skog avspeglar konsumentnyttan, per hushåll som uppkommer av denna kvalitet.  
 
	

	
Avser Värde Område 
Utsikt mot skog 5 % högre fastighetspriser Joensuu 
Tabell	13.	Fastighetspriserna	påverkan	vid	utsikt	mot	skog(Tyrväinen, L 1997).  	

 
 
 
  
 
Växthuseffekt  
 
Bostadstyp Totalt CO2 (kg/m2) Total Kostnad koldioxid (kr/m2) 
Normalhus Radhus 976,86 1465,29 
Passivhus radhus, betong 942,28 1413,42 
Passivhus radhus, trä 854,36 1281,54 
Passivhus punkthus, betong  1172,85 1759,275 
Passivhus punkthus, trä  819,83 1229,745 
Tabell	9.	Radhus	och	punkthus	koldioxidutsläpp	utifrån	livscykelanalys	och	kostnad	för	dessa	utsläpp	under	
en	50	års	period(Tahiri	2011) 

 
 

Övriga effekter 

Buller		
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Figur	7.	Samhällskostnad	per	person	och	år	för	bullerstörd	person	vid	olika	bullernivåer,	dessa	(Sika	2009) 

 
 
 

Segregation	
 
Se ”Icke prissatta effekter” i fallstudien 
 

Sociala	nyttor	
	
Jag hittade inge direkta monetära värden av sociala nyttor. Däremot, avspeglar dessa både i 
kulturella värden i form av rekreation samt i mötesplatser och knytpunkter för lokalt 
engagemang i form av service och urbana verksamheter. Beskrivs dock i icke prissatta 
effekter. 
 

Ökad	skatt/kommun	ekonomiska	effekter	
 
Se ”Icke prissatta effekter” 
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Arbetsmarknadsfördelar		
 
Se ”Icke prissatta effekter” 
 

Service	
 
Mångfaldighet i näringsliv, för varje bransch inom 1000 meter som tillkommer ökar 
bostadspriserna med 0,2-0,4 %. (Hedemark Lundhede, Panduro, Kummel, Ståhle, Heyman & 
Jellesmark Thorsen 2013). 
 
En annan rapport för värdering av stadskvaliter på småhus har också använt GIS för 
lägesanalys och sedan regressionsanalys för att med statiskmedel förklara olika faktorer 
ekonomiskt värde. Dessa har beräknat att en ökning av urbana verksamheter med 10 % inom 
500 meter i ett bostadsområde skulle innebära en värdeökning på 140000 kr. 
 
Med R^2 värde på 0,89 känns värdet väldigt signifikant.  
39 768 medel värde => 1760 kr kvm ger en ökning på 4,4 % för 100 % ökning av urbana 
verksamheter. 
 
Variabel Bostad Prispåverkan Studie Område 
Urbana 
verksamheter 
inom 1000 
meter 

Småhus 0,2-0,4 % för 
varje ny bransch 

Værdisætning 
af bykvaliteter 
- fra 
hovedstad til 
provins 

Småhus, 
Århus, 
Köpenhamn 

Urbana 
verksamheter 
inom 500 meter 

Småhus 140000 kr för 10 
% tillkomst  

Värdering av 
stadskvaliteter 
betalningsvilja 
småhus 

Småhus, 
Stockholm 

Urbana 
verksamheter 
inom 1000 
meter 

Flerbostadshus 1760 kr/kvm för 
100 % tillkomst 

Värdering av 
stadskvaliteter 

Flerbostadshus 
Stockholm 

Tabell	14.	Urbana	verksamheters	påverkan	på	bostadspriser,	utifrån	bostadstyp	samt	deras	påverkan	
fastighetsvärdena(Hedmark Lundhede, Panduro, Kummel, Ståhle, A. Heyman, Jellesmark Thorsen 2013, Ståhle, 
Bernow 2011A)(Ståhle, Bernow 2011B) 

 
 

	

Trygghet		
 
Se ”Icke prissatta effekter” 
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Fallstudie	
 

Objektsbeskrivning 

Val	av	område:	
 
Området har valts, för att det symboliserar ett typiskt exploateringsområde, där konkurrensen 
om olika markanvändningar är väldigt tydlig. Det är dessutom ett relativt litet område vilket 
underlättar beräkningarna. Området i anslutning till exploateringsområdet är ny exploaterat, 
vilket underlättar fastighetsekonomiska beräkningarna. Omgivande område är nybyggt och 
har exploaterats successivt sedan 2005 fram till idag och består framförallt av rad och parhus, 
med inslag av flerbostadshus och villor. 
 

	
Figur	8.	Exploateringsområdet	i	förhållande	till	Huddinge	station	och	det	större	naturområdet	Gömmarens	
naturreservat.	Precis	söder	om	kartbilden	ligger	dessutom	den	regionala	stadskärnan	Flemingsberg. 

 

Beskrivning	av	området:	
	
Vista skogshöjd är idag ett skogsområde i stadsdelen Vistaberg och ligger cirka 2,5 kilometer 
ifrån centrala Huddinge och är en del av ett större Källbrinksskogen som sedan övergår till 
Gömmarens naturreservat. Området är idag skogsmark med flera höjder där det i 
lågpunkterna är våtmark. Området angränsar till Flemingsberg i söder och Huddinge i öster.  
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I området planeras det att byggas med 300-400 bostäder bestående av radhus, villor och 
flerfamiljshus med blandade upplåtelseformer. Samt ett torg i korsningen Talldalsvägen, 
Vistavägen(Huddinge, 2016). 
 
 

Juridiskt	
	
Programområdet omfattar privata och kommunala fastigheter och gränsar i norr mott 
källbrinksskogen som är i kommunalt ägo. 
Kommunen äger tre fastigheter inom planområdet och utgör en mindre markägare. 
De övriga fastigheterna inom området ägs av privata exploateringsföretag medan  
En fastighet är i dags läget byggd och familjeägd. (Huddinge Kommun, 2014) 
 
Programområdet fanns med i det program som 2004 togs fram för hela Vistaberg. Det var 
även med i den översiktsplan 2000 och redovisar området som bostadsområde med lägre 
markutnajande.  
 
Området är med i Huddinges översiktsplan som ett tyst område, med under 40 dB(A) i 
ekvivalent ljudnivå och där med som är värda att bevara. (Eddling, Tullhage, Lord, Moritz, 
Strid, 2014)  
 
 

Kulturellt	
 
Området används idag som rekreationsområde för boende inom området, vilket syns tydligt 
på de flertal stora stigar i området(4). Dessutom tydliga tecken på att barn leker här(Huddinge 
2014). Genom området passerar dessutom en flitigt använd ridled. 
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Figur	9:	Ingång	till	naturområdet	söder	ifrån	 	Figur	10:	Ingång	till	området	som	också	utgör	ridled 

	

Genomförande av metoden 

Tillvägagångssätt	
	
Följande	tillvägagångsätt	har	gjort	i	fallstudien	för	Vista	skogshöjd	i	beräkning	av	
respektive	punkter.	
 

1. Identifierar Ekosystemtjänster 
 
 
 

2. Producerande och stödjande ekosystemtjänster 
 
Området som producerande yta. 
För skogens råvaruvärde tog jag skogsstyrelsen värde på 46500 kr/ha för produktiv 
skogsmark och räknade upp det på hela området.  
 
Stödjande 
Schablonvärden 
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3. Monetära värderingar av ekosystemet reglerande funktion 
 
Reglering av föroreningar och avfall 
Schablonvärden 
 
Skadedjursreglering 
Schablonvärden 
 
Vegetationen betydelse på luftkvalitet 
Räknade utifrån den amerikanska rapportens värden på träds och skogars upptag av 
luftföroreningar (se tabell 8). Sedan användes trafikverkets rapport om kostnad för 
lokala föroreningar på Storstockholm ytterområde för att bestämma värden för Svavel 
och Partiklar. För Kväve och Ozon användes istället den amerikanska ekvationen för 
beräknad kostnad utifrån en befolkningstäthet i Vistaberg. 
 
Skogens bindning av koldioxid 
Antog att inget skogsbruk skulle bedrivas på platsen och att endast den ackumulerade 
bindningen av koldioxid skulle existera, således blev det 150 g/ 
 
 

4. Beräkna kulturella ekosystemtjänster 
 
 Rekreation 
Antal fastigheter med närheter till området. 
Med GIS-analys erhölls 803 hushåll inom en kilometers gångavstånd från området. 
 
Jag antog att marknadsvärdet skulle minska med 0,13 % för varje hektar natur som 
försvann inom området. Multiplicerat med genomsnittliga kostanden på en fastighet 
5,5 miljoner. Då erhölls 7150 kr per hushåll och hektar i förlorat värde eller 200000 
per hushåll. 
 
Utsikt. 
Egen fältundersökning av antalet hushåll på utsikt mot skogsområdet, bedömde det till 
10 stycken. Den finska undersökningen användes och nyttan som erhålls är 5 % av 
fastighetspriserna. 
 
 

5. Nytta av tillkommen service 
 
Förbättrad närhet till service  
Den danska rapportens värde på 0,2 % högre marknadspris för bostäder med service 
inom 1000 meter för villa området användes för att räkna. 727 hushåll låg inom 1 km 
dessutom tillkommer den nya bebyggelsen på 300 hus. Vilket ger en total vinst på 
10 167 300 kr från år 5 
	

 
6. Välj bebyggelse 

 
Huddinge kommun anger att det planeras att byggas 300-400 bostäder. Jag väljer att 
fokusera den samhällsekonomiska analysen på 200 radhus och 100 villor.  
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Utsläpp av koldioxid 
Baserade på radhus. Schablonvärden och multiplicerade den totala koldioxidpåverkan 
från bebyggelsen med Aseks värde på 1,5 kr/kg CO2 och multiplicerade det med antal 
hushåll inom området. 
 
Planeringskostnader 
Inklusive, gatukostnader och VA. 
Planeringskostnad och exploateringskostnad beräknades på 327000 per radhustomt 
och 350000 per villatomt. 

 
7. Fastställ dimensioner för dagvattenanläggning. 

 
Flödes reglerande och hantering av vattenföroreningar 
Dagvattenhantering, vad kostar ett konstgjort system. 

 
  2200 m^2 = värdet av ett konstgjort system. 
 

Antagen kostnad på 30 miljoner kronor i anläggningskostnad för området, utifrån dess 
storlek och geologisk läge. Ganska osäker uppskattning 
 
 

8. Buller 
 
 
Hur mycket buller generar den nya bebyggelsen. Har inte beräknats i denna fallstudie, 
men det finns potential för det. Skillnaden bör då beräknas mellan den tidigare 
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bullernivån och den nya och sen antalet berörda för den nya bullernivån vid en viss 
länk(Se figur 7) 
 

9. Beräknar exploateringseffekter 
 
Producentöverskott 
Antar genomsnittlig fastighetsvärde på 5,5 miljoner. Detta minus Tobins q för att få ut 
kostnaden för att själva byggprocessen. Därtill subtraheras marknadsvärden för en 
radhustomt beräknad med hjälp av skatteverkets taxeringskalender, kostnad 1,6 
miljoner.  
(5500000 - 5500000/1,75) - 1400000/0,75 = 492 619 kr 
Därefter nuvärdesberäknar jag summan av alla producentöverskott. Jag antar att alla 
hushåll är sålda år 5 och att producent intäkterna blir från det året. 
 
 

Aspekt Beskrivning Påverkan 
Förluster under 
byggtiden 

En sådan kan vara när marken röjs och skogen tas 
bort så upphör ekosystemtjänsterna att gälla, eller 
till och med sker en urlakning av näringsämnen från 
området. Innan konsument och producentnyttan för 
bostäder uppkommer. Det finns således behov av 
diskontering av dessa värden. Dessutom uppkommer 
störningsmoment i form av buller och skakning 
under exploateringsskedet samt försämrad 
tillgänglighet. 

Negativ 

Stödjande 
ekosystemtjänster. 

Jordmånsbildning har redan beräknats. Det finns 
dock mycket som tyder på att borttagandet av ett 
område kan minska motståndskraften från 
intilliggande områden, genom att organismers 
livsrum minskar. 

Negativ 

Kommunalekonomiska 
konsekvenser 

Kommunalekonomiskt skulle exploateringen 
innebära större underlag för busslinjen, och med det 
möjlighet till högre turtäthet. En annan aspekt som 
är viktig att ta upp är hur exploatering påverkar 
skolor och klassernas storlek. Bebyggelsen kan 
medföra att skolklasserna blir större, det kan ha 
funnit underskott och är då en nytta. Större klasser 
kan även innebära att en ny skollokal behöver 
anläggas alternativt byggs vilket då blir en kostnad. 

Neutral 

Etableringsmöjligheter 
för företag 

Med flera bostäder ges större underlag för företag att 
etablera sig i området. Nya företag ger en sedan en 
positiv nytta för de boende i området(Se punkt 5) 

Positiv 

Identiteten och 
sammanhållningen  

Känns inte helt orimligt att det kan påverka 
marknadspriserna på området mer än vad som vore 
rimligt för en tätortsnära skog. Detta beroende på att 
området har marknadsfört som naturnära, vilket 
rimligtvis påverkat den sociala sammanhållningen 
gjort skogen till en naturlig mötesplats i området. 

Negativ 

Möten och social 
mångfald 

En skog är en mötesplats som lockar en viss grupp 
människor med det intresset. Vid exploateringen tas 

Neutral 
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10. Beräkna samhällsekonomiska intäkter av fastställande av detaljplan.  

 
Med hjälp av skatteverkets taxeringskarta, subtraherar sedan marknadspriset, med 
exploateringskostnad och markens jordbruksvärde. 

 
Använder referens område (0126300). Tar taxeringsvärdet och räknar upp det till 
marknadsvärden, detta minus planeringskostnader, samt minus marknadspriset för 
området som jordbruksmark. 
 
Vinst radhus 
700000/0,75 – 327000 – 80160*0,025=604329 
 
Vinst villor 
På samma sätt för villor 
1400000/0,75 – 327000 – 80160*0,11=1507849 
 

11. Sociala effekter och trygghet 
 
Beräknades ej(se punk 12). 

 
12. Beskriv icke prissatta effekter 

 
Bland de viktigare är sociala faktorer som mötesplatser, identitet och 
sammanhållningen i områdets påverkan av eventuell bebyggelse. Andra är biologisk 
mångfald, kommunekonomiska effekter och olägenheter som uppkommer under själva 
exploateringsfasen. 
 
 
 

13. Nuvärdesberäknar 
 

 Nuvärdes beräknar med kalkylränta på 4 % och på en 50 års period. 
 

14. Gör återblick 
 
Känslighetsanalys 
Analyserade resultatet av den samhällsekonomiska analysen vid 10 % lägre 
bostadspriser. 
 
Täthetsanalys 

det möjligheten bort, vilket såklart blir negativt. 
Samtidigt ges möjlighet för nya mötesplatser. Det 
planeras ett torg vilket lär kompensera för det 
negativa förlorade värdena hos skogens 
mötesplatsfunktion. 

Buller Ny bebyggelse innebär ny trafik vilket bör innebära 
ökade bullernivåer för de boende i området. 

Negativ 

Tabell	15.	Icke	prissatta	effekter	med	beskrivning	dessa	och	deras	påverkan	på	kalkylen	
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Jag jämförde med en tätare bebyggelse och en glesare bebyggelse, där samtliga 
exploateringar innebär en yta på cirka 15 hektar tomtmark. Den tätare bebyggelsen är 
på 350 radhus och 50 villor och den glesare på bebyggelsen på 150 villor 
 

15. Samhällsekonomisk kostnadskalkyl 
 
Efter att ha sammanställ alla monetära termer och vägt dessa mot de icke prissatta 
effekterna är min bedömning är att exploateringen medför en nytta för 
samhällsekonomisk nytta för samhället vid en tätare exploatering. 

 
 
 
 
 

Sammanställning	av	värderingar	
 
 

 

Period och storlek Värde/kostnad  Enhet Totalt (50 ÅR) Osäkerhet 
 

Total 
samhällsekonomisk 
vinst 

  29 869 317 kr  

CO2 bindning för 
skog 

150 sek/ha/
y 

 210 000 kr  Medel 

Normalhus Radhus 
utsläpp CO2 

1465,29 Sek/kv  52 750 440 kr  Medel 

Biologisk kontroll  52,81      
Sek/ha/

y  

 73 935 kr    Medel 

Reglering av avfall 
och föroreningar 

 1 161,84      
Sek/ha/

y  

 1 626 576 kr     Låg 

Jordmånsbildning  21,62      
Sek/ha/

y  

 30 271 kr     Medel 

Skadedjursbekämpni
ng 

 143,79      
Sek/ha/

y  

 201 311 kr     Låg 

Skogens råvaruvärde 46500  
Sek/ha  

 1 302 000 kr     Låg 

Luftkvalitet -10080  
sek/ha/

y  

 -14 112 000 kr  Låg 

Producentöverskott 490 476  
kr/lägen

het  

120 940 702 
kr     

Medel 
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Planeringskostnad -327 000,00 kr/hush
åll  

 -100 400 000 
kr     

Låg 

Driftkostnad 
anläggning 

-300 000,00 Sek/y   -15 000 000 
kr     

Medel 

Dagvattensystem -
30 000 000,00 

 sek   -30 000 000 
kr     

Hög 

Drift dagvatten -50 000,00 Sek/y  - 2 500 000 kr     Hög 
Närhet till skog  -7 150,00      Sek 

he/hush
åll  

- 160 760 600 
kr     

Låg 

Utsikt -275 000 Sek/h
ushpll 

-2 750 000  

Närhet till 
service(1000 och 500) 

11010   
kr/hush

åll  

11 978 580,0
0 kr     

Låg 

Markägare vinster 
200 radhus 

604 329 kr/to
mt 

120 865 866 Låg 

Markägarvinster 100 
villor 

1 057 849 kr/to
mt 

150 784 906 Låg 

Tabell	11.	Sammanställning	av	samtliga	värderingar	gjorda	i	fallstudien	och	min	bedömning	om	osäkerhet	i	
dess	värden	
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Figur	11.	Samhällsekonomisk	analys	av	200	radhus	och	100	villor	för	exploateringsområdet.	Nyttorna	som	
uppkommer	visas	i	den	högra	spalten	och	kostnader	och	uteblivna	nyttor	i	den	vänstra.	Vi	ser	här	att	den	
valda	exploateringen	är	lönsam	och	den	totala	samhällsekonomiska	vinsten	är	cirka	52	miljoner	kr. 
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Känslighetsanalys	
	

	
Figur	12.	Samhällsekonomisk	analys	av	200	radhus	och	100	villor	för	exploateringsområdet,	fast	i	ett	
scenario	med	10	%	lägre	bostadspriser.	Nyttorna	som	uppkommer	visas	i	den	högra	spalten	och	kostnader	
och	uteblivna	nyttor	i	den	vänstra.	Vi	ser	här	att	den	valda	exploateringen	inte	blir	lönsam	och	den	totala	
samhällsekonomiska	förlusten	blir	cirka	2	miljoner	kr.	

Täthetsanalys	
	
Exploatering	 Samhällsekonomisk	

nytta	
Ungefärligt	
exploateringstal	

Yta	för	
tomtmark	

200	radhus,	100	villor	 29	869	317	 0,13	 16	
350	radhus,	50	villor	 37	210	471	 0,17	 14,25	
150	villor	 -3	155	407	 0,06	 16,5	
Tabell	16.	Analys	av	3	olika	exploateringar	med	en	hög,	medel	och	låg	exploatering	och	den	
samhällsekonomiska	nyttan	de	olika	exploateringarna	medför.	
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Diskussion	
	
I	diskussionen	kommer	jag	fokusera	dels	problemformuleringen	om	man	kan	använda	
samhällsekonomiska	analyser	i	detaljplaner,	sen	övergå	till	planeringspraktikens	nytta	
med	att	använda	samhällsekonomiska	analyser.	Därefter	självkritik	av	arbetet	och	
avsluta	med	vidare	forskning.	Dessutom	beskrivs	vissa	poster	i	icke	prissatta	effekter	i	
fallstudiekapitlet	
	
Mycket tyder på det man kan använda samhällsekonomiska analyser för att bestämma om 
exploatering är ändamålsenlig. Det kan definitivt användas för att utesluta olämplig 
bebyggelse. Enbart villor visar sig inte ge tillräckligt stora nyttor, men däremot verkar radhus 
och en blandning göra det. Här är dock ett problem, det blir begränsat av olika alternativ. Det 
finns absolut potential, vissa området debatteras ständigt och det råder ovisshet om det bör 
byggas eller ej. Diskussionen uppkommer när värdena blir extremt stora i både bevarande och 
exploateringssyfte. Ladugårdsgärdet är en, där både hög efterfrågan på bostäder och stora 
kulturella värden i form av rekreation. Samma sak gällande Masmoplatån för att nämna två. 
För att kunna använda metoden på dessa områden och andra behöver och där utgöra ett 
fullgott beslutsstöd behöver emellertid mer utredning göras och kalkylvärden behöver 
finjusteras. Efter att ha gjort den samhällsekonomiska analysen är jag mycket mer övertygad 
om att den bebyggelse som planeras på Vista skogshöjden har en positiv samhällsnytta. 
Någon jag inte var övertygad om tidigare 
 
Frågan är om det är lönsammare att bygga tätare? I detta fall verkar det som det. Fördelen 
med att bygga tätt är att varje bostad medför nytta, medan de förlorade värden är mer 
konstanta. Däremot innebär det inte alltid att tätare bebyggelse är bättre. Flerbostadshus pris 
är mer beroende av täthet till den regionala stadskärnan än till exempel radhus och villor. 
Vilket gör att det kan bli lönsamt att bygga villor på en plats men inte något annat. Villors 
prissättning är minst beroende av närhet till den regionala stadskärnan någon som traditionellt 
gjort att villa bebyggelse placerats i förorterna. Dessa gränser har dock flyttats längre ut med 
tiden, från att i början av 1900 talet trädgårdsstäder som Gamla Enskede byggdes till att 
tätorts nära landsbygd som Nykvarn exploateras med villor, vilket talar för att man bör välja 
alternativet med högre exploatering ur ett långsiktigt perspektiv. 
 
 
 
De förlorade värde för tätortsnära rekreation, baserats på betalningsviljan för hushåll och har 
skattats utifrån antalet hushåll i närheten. Den totala summan för denna uteblivna nytta uppgår 
till 160 miljoner eller 200000 per hushåll. Med detta noterat är det inte speciellt konstigt om 
detaljplanen blir överklagad och att det riskeras för denna. Med vetskap om denna negativa 
konsumenteffekt för de boende i området kan man utnyttja detta för riktad insats för att 
motverka dessa negativa effekter och med det minska handläggningstiden och antalet 
överklagande. En sådan lämplig åtgärd kan vara att förbättra tillgängligheten till elljusspåret 
som angränsar till exploateringsutrymmet eller i övrigt förbättrad tillgång till de övriga 
tätortsnära naturområdena. Det kan även inkluderas på andra sätt i planeringen form av en 
öppen dagvattenanläggning som bidrar med uppskattade vattenytor i boendemiljön eller 
anläggning av park och lekplatser som dessutom kan bli knytpunkter för de boende. 
 
Till skillnad från många andra metoder för att utvärdera planer ger denna goda möjlighet till 
medborgarförståelse. Genom att värdena framförallt presenteras i monetära termer ges det 
möjlighet för alla att förstå, tänk Habermas ideala kommunikation. Vilket då öppnar för 
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diskussion snarare än att försöka få den andra att förstå. Det ger även transparens i politiken 
då, folk ser och förstår vad politiker fattat sina beslut på. Någon som är väldigt viktigt för den 
demokratiska processen. Detta kan då tillåta politikerna fatta välgrundade beslut på bra fakta, 
snarare än beslut för att bli omvalda. 
 
 
Även om metoden för att beräkna de enskilda samhällsekonomiska kostnaderna och nyttor 
känns ganska solida. Har noggrannheten i att få fram exakta värden inte maximerats, det har 
varit svårt att få fram en exakt värden på t.ex. priselasticitet och genomsnittligt 
marknadsvärde(se avsnittet osäkerhet). Syftet med rapporten har inte häller varit att få fullt 
utvecklad metod utan snarare är testa metoden och använda värderingarna som ögonöppnare 
för olika värdens samhällsnyttor. Min känsla är dock att de parameterana går att bestämma 
mer exakt. Men det krävs djupare analyser på de enskilda termerna.  
 
De finns massor parametrarna som går att förbättra. För att göra det intressant kommer jag 
fokusera på de stora posterna. Med bättre fastighetsvärderingar, kopplat till olika 
bebyggelsetyper kommer en mer exakt värdering fås, speciellt för markägarvinster av 
förändrad markanvändning, rekreation och producentöverskott. En annan viktig aspekt är i 
bebyggelsens klimatpåverkan, inkludera villor och flerbostadshus negativa klimatpåverkan 
under sin livstid. Då det på ett mycket tydligt sätt skulle belysa bebyggelsen koldioxid 
påverkan och med det ge goda möjligheter att minimera utsläppen. 

 
I fallstudien tillhör det valda exploateringsområdet ett större grönområde, medan de finns 2 
stycken mindre tätortsnära skogar som också kan tänka sig locka. Jag har valt att inte gå in på 
eventuella viktningar på vilka naturområden som folk besöker och således bör avspeglas i 
fastighetspriserna. Hade varit intressant att använda något mått på tillgänglighet för att 
beräkna vikta detta. T.ex. Gravitationsmodellen. 

 
Koldioxidpåverkan från bebyggelsen, baseras på ett kandidatarbete, som varken tar hänsyn till 
livsstil, eller där möjligt att finns på vilken temperaturgrad som bebyggelse används och ska 
ta med en nypa salt. Dock är det väldigt slående då det verkligen visar att hur bebyggelsen 
och dess användning påverkar klimatet. Någon som i och för sig är allmänt känt men som 
blev väldigt mycket tydligare med en koldioxidkostnad på cirka 175000 kr under en livstid. 
 
Skogen och träds bindning av föroreningar är ett medelvärde på urbana områden i USA. 
Själva upptagningsvärdena skiljer sig väldigt lite mellan landsbygd och tätort och får väl 
anses relativt säkra på grund av det. Med tanke på hur det amerikanska samhället 
transportinfrastruktur och det höga bil användandet ser ut är det högst troligt att marknära 
ozon och kväveoxid är något överskattade, medan svavel och partiklar känns säkrare. Här 
finns det dock möjlighet att förbättra värdena genom att göra undersökningar även för 
Stockholm yttretätort 
 
För att hållbar samhällsutvecklingen ska ske krävs det att alla tre hållbarhetskriterier är 
uppfyllda, det vill säga, social, ekonomisk och ekologisk. Det finns klara brister i värdering av 
social hållbarhets faktorer i metoden. De är inkluderade i viss mån genom lokaler och urbana 
verksamheter precis som skogen har mötesplatsfunktioner.  
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Tobins q för beräkning av producent överskott är dels några år gammalt, men framförallt ett 
generellt värde och tar inte hänsyn varierade byggkostnader för olika bebyggelsetyper. 
 
Det finns flera parametrar som vore bra att undersöka för att få en bättre analys. Många av de 
biologiska processerna som reglering av både luft och vatten är ekologiska processer som är 
relativt stabila och dessa värden anser jag därför som relativt säkra. Många av de monetära 
värdena är baserade på betalningsvilja, dessa finns risk att de ändras med människor 
värderingar ändras. Dessa har man dock genom samhällsekonomisk analys dokumenterade 
vilket kan ge ökad förståelse för varför man valt att utveckla bevara området i framtiden. 
 
 
 
Idrottsplatser är en funktion i samhället med stora sociala nyttor och hälsonyttor och är något 
som är svårt att sätta värda på. Det vore således intressant att värdera dessa för att kunna göra 
avvägning om marken är lämplig för idrottsplatsändamål. På samma sätt bör folkparker, 
kulturcenter och ungdomsgårdar och liknande värderas utifrån deras sociala nyttor. 
 
Det finns många värderingsverktyg på marknaden för att värdera planer. Många av dessa 
finns hos privata aktörer med liten insyn i och är många gånger komplicerade att förstå. 
Fördelen men samhällsekonomiska analyser är att det är en välbeprövad metod som används 
flitigt i den angränsande trafikplaneringen. Genom att resultatet omvandlas till monetära 
termer, blir resultatet av analysen enklare att förstå för medborgarna och skapar således 
utrymme för medborgarengagemang och medborgardeltagande.  
 
Samhällsekonomiska analyser i detaljplaner kan även ge stöd för exploatering i ekonomisk 
segregerade områden. Genom att det påvisar att en monetär nytta av service som kan 
tillkomma, Genom exploatering ges möjlighet för tillkommen service vilket avspeglas i 
konsumentnyttan och samhällsnyttan blir således positiv även om Tobins q för bostadsprojekt 
är för låga. 
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Kolets	kretslopp	i	skogen	

	
Figur	13.	Kolflöden	i	en	medelålders	(40	årig)	svensk	skog(Olsson	2010) 

 
Det naturliga kretsloppet för kol mellan vegetation mark och luft i en skog. Fungerar så att 
trädet tar upp koldioxid och vatten och med hjälp av solenergi omvandlar dessa till syre och 
kolföreningar. Kolföreningarna utgör därefter byggstenarna i själva träden, medan syret 
släpps ut i atmosfären. Trädet har även en motsatt funktion där de med hjälp av kolföreningar 
och syre bildar energi och släpper ut koldioxid och vatten. Skillnaden mellan fotosyntesen och 
andning utgör bruttofotosyntesen. Andningsförlusterna är cirka 50 % av bruttofotosyntesen, 
men varierar beroende på solstrålningen och temperatur. Träden ackumulerar kol, medan en 
del av den årliga tillväxten dör och tillförs marken som förna. Förna bryts därefter ned av 
markorganismer som använder detta som energikälla och genom detta återgår en del 
koldioxid till atmosfären. Nedbrytningsresteran från översta lagret, d.v.s. förna lagras sedan i 
marken i form av hummus.(Olsson, 2010) 
  
 

Luftföroreningar	
I luften finns det en rad partiklar som kan skapa besvär 
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I denna rapport tar vi upp effekten av fyra ämnen. Svaveldioxid (SO2), Kvävedioxid(NO2) 
Marknära ozon (O3) och Partiklar (PM). Och dess effekter på människan, framförallt 
andningsförmåga(Trafikverket 2012). 
 
Svaveldioxid har observerade negativa hälsoeffekter på andningsorganen, speciellt övre 
luftvägarna, och i synnerhet på personer med astmatiska besvär. Det finns även forskning som 
visar att högre koncentrationer kan ha påverkan på inte bara luftvägssammanringningar utan 
också hjärt-kärleffekter. 
I område med förhöjda halter finns en förhöjd koncentration av luftvägsinfektioner och 
bronkit hos barn(Trafikverket 2012). 
 
 
En annan luftförorening som påverkar våran hälsa negativt är, dock inte i samma utsträckning 
är Kväveoxid. Den har även i relativt höga koncentrationer bara marginella effekter på de 
med astma besvär som annars brukar vara extra känsliga. Det finns även forskning som tyder 
på att långtidseffekter av ökad exponering för kväveoxid och andra trafikavgaser har en 
påverkan på risken att få luftvägssymtom som allergier, astma och lungcancer(Trafikverket 
2012). 
 
 
De två som har kraftigt negativa effekt, vilket även syns på värdering av respektive 
luftförorening är marknäraozon och Partiklar. Ozonet finns naturligt i atmosfären och skyddar 
där mot UV-ljuset med bildas också nära jordytan och kan där påverka lugnvägsfunktionen 
och luftvägskänsligheten för såväl friska som astmatiker. Det har även visat sig ha en 
inflammatorisk luftvägreaktion. Det finns epidemiologiska studier som påvisar att 
korttidseffekter av ozon och partiklar. Dödsfall, sjukhusinlägg och akutluftbesvär ökar med 
ökade korttidshalter, inom samma dygn som den förhöjda koncentration och nån dag där 
efter(Trafikverket 2012). 
 
 
Partiklar delas in i två kategorier, de med en diameter på mindre än 10 µm och de mindre än 
2,5 µm. De mindre tar sig ner i stora delar av lungan och kan ta sig ner i lungblåsorna. Dessa 
består av rester från förbränningsprocesser och innehåller större koncentrationer av potentiella 
hälsoskadliga ämnen som metaller och tyngre organiska ämnen. Medan de större i huvudsak 
fastnar de övre luftvägarna och består av t.ex. vägdamm(Trafikverket 2012). 
 

Jordmånsbildning	
Jordmånsbildning är den process som sker de översta en till två meterna i jordlagret och som 
bidrar till markstrukturer och bördighet samt direkt till grödors tillväxt. Det sker genom att 
näringsämnen bryts ner först genom bakteriell nedbrytning och även djur. Det sker sedan 
kemiska processer i de mer syrefattiga miljöerna som släpper löst ytterligare näringsämnen. 
(Naturhistoriska riksmuseet 2013) 
 
 
 
 
 
 


