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KAPITEL I   

VÆRDIEN AF STATISTISK LIV 

I.1 Indledning 

Nogle af de beslutninger, myndighederne skal træffe, har 
indflydelse på befolkningens risiko for at dø. Det kan f.eks. 
være ny regulering, der begrænser luftforurening, eller for-
bedringer af vejnettet, der sænker risikoen for trafikulykker. 
Det drejer sig med andre ord om tiltag, der kan redde liv. 
Den reduktion i risikoen for at dø, sådanne tiltag medfører, 
er en gevinst både for samfundet og for den enkelte. 
 
Samtidig er tiltag på miljø-, sundhed- og transportområdet 
forbundet med omkostninger. Det har altså en pris at fore-
bygge dødsfald i samfundet. Knaphed på ressourcer gør det 
nødvendigt at prioritere offentlige midler. For at understøtte 
denne prioritering udføres ofte cost-benefit-analyser. For-
målet med disse analyser er at holde forskellige tiltags om-
kostninger og gevinster op mod hinanden. Ideelt set bør 
samfundets prioritering af ressourcer i disse tilfælde afspejle 
befolkningens præferencer for forebyggelse af dødsfald set i 
forhold til andre goder. Men hvordan kan gevinsten ved at 
forebygge dødsfald værdisættes? Det er netop dette, der er 
formålet ved at have en værdi af statistisk liv.  
 
Det kan umiddelbart forekomme uetisk at sætte en værdi på 
liv. Det er imidlertid ikke et spørgsmål om at sætte et beløb 
på, hvad en bestemt enkeltperson er værd. Det er en umulig 
øvelse. Værdien af statistisk liv afspejler i stedet samfundets 
værdi af en lille nedgang i risikoen for at dø for tidligt. 
Denne størrelse er ofte forankret i studier af befolkningens 
betalingsvilje for små risikoændringer. Når risikoen sænkes 
for alle i befolkningen, således at man forventer at forhindre 
et dødsfald, har man reddet et statistisk liv. Værdien af den-
ne risikoreduktion kaldes værdien af statistisk liv.  
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Det er fra et samfundsøkonomisk synspunkt at foretrække at 
have den samme værdi af statistisk liv på tværs af forskel-
lige områder. Som et illustrativt eksempel kan nævnes en 
kommune, der skal prioritere mellem at opføre rundkørsler 
til 15 mio. kr. eller øge bevillingen til sundhedstjenester 
med 30 mio. kr. Forenklende kan det antages, at den eneste 
effekt af de to tiltag er, at de hver forventes at reducere an-
tallet af dødsfald i kommunen med én. Hvis kommunen 
vælger at prioritere sundhedstjenester, sættes værdien af et 
statistisk liv indirekte til mindst 30 mio. kr. Hvis kommunen 
samtidig afviser at bygge rundkørsler, vil den indirekte sæt-
te værdien til under 15 mio. kr. Denne form for implicit 
værdisætning er med andre ord ikke konsistent og har en 
tendens til at variere meget fra tiltag til tiltag, jf. Morrall 
(2003). En eksplicit udtrykt værdi af statistisk liv bidrager 
derfor til en gennemskuelig og konsistent prioritering af 
samfundets ressourcer.       
 
Mange lande, herunder Danmark, har et nøgletal for værdi-
en af statistisk liv til anvendelse i cost-benefit-analyser. Det 
nuværende danske nøgletal er 17 mio. kr. (i 2015-priser) og 
stammer fra et ældre EU-studie, jf. Transportministeriet 
(2010). Værdien ligger i den lave ende i forhold til lande, vi 
ofte sammenligner os med, og i forhold til, hvad man ellers 
har fundet i den empiriske litteratur.  
 
Formålet med kapitlet er at diskutere, hvilken værdi af stati-
stisk liv, der bør anvendes i Danmark. Dette gøres dels ved 
at undersøge det teoretiske fundament og metoder for værdi-
sætning af liv, og dels ved at diskutere det nuværende dan-
ske nøgletal set i lyset af den store empiriske litteratur på 
området. Kapitlet præsenterer herudover resultater fra et nyt 
værdisætningsstudie af værdien af statistisk liv. 
 
Teorien bag værdisætning af liv behandles i afsnit I.2. Her 
diskuteres det også, hvordan man i teori og praksis kan 
værdisætte risikoændringer, der berører særlige aldersgrup-
per i befolkningen, eksempelvis de ældre, som har en lavere 
restlevetid end resten af befolkningen. Afsnit I.3 præsente-
rer forskellige metoder til at opgøre værdien af statistisk liv. 
I afsnit I.4 gives et overblik over den omfattende empiriske 
litteratur på området samt hvilke værdier, der anvendes i 
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andre lande. I afsnit I.5 præsenteres resultaterne af et nyt 
værdisætningsstudie af værdien af statistisk liv for Dan-
mark. Afsnit I.6 samler op på resultaterne fra de foregående 
afsnit, og i lyset heraf diskuteres den nuværende danske 
værdi af statistisk liv. Kapitlet afsluttes med en anbefaling 
til et nyt nøgletal for værdien af statistisk liv og nogle kon-
kluderende kommentarer i afsnit I.7.  

I.2 Teori og praksis 

I dag baseres værdisætning af liv typisk på, hvor meget en 
befolkning er villig til at betale for en lille reduktion i risi-
koen for at dø. Den gevinst opregnes og omtales ofte som 
værdien af statistisk liv. 
 
Tidligere har man anvendt opgørelser af indkomster gen-
nem livet som et mål for værdien af et liv i cost-benefit-
analyser, jf. den såkaldte humankapitaltilgang. Ideen bag 
denne tilgang er, at den tabte produktion afspejler det tab, 
som samfundet vil have ved et individs død. Humankapital-
tilgangen har dog den åbenlyse svaghed, at den ikke tager 
højde for individets værdi af fritid eller det forbrugerover-
skud, der opstår, når indkomsten forbruges. Konsensus i 
litteraturen er således, at livsindkomsten undervurderer 
værdien af et statistisk liv, jf. Andersson og Treich (2011) 
samt Hammitt og Robinson (2011).  
 
I det følgende bliver begrebet værdien af statistisk liv for-
klaret, ligesom sammenhængen mellem alder, værdien af 
statistiske liv og værdien af leveår diskuteres.  
 
Værdien af statistisk liv  
 
Værdien af statistisk liv (VSL) blev først introduceret som 
begreb af Drèze (1962) og Schelling (1968). Det teoretiske 
grundlag blev videreudviklet af Mishan (1971) og Jones-
Lee (1974). Med tiden – som metoderne til at estimere VSL 
er blevet udviklet – har denne tilgang vundet bredere accept 
og anvendes i dag i cost-benefit-analyser over hele verden.  
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VSL er en opregning af en lille risikoændring til et helt 
statistisk liv. VSL afspejler således en given befolknings 
betalingsvillighed for en lille risikoændring, hvor man ikke 
på forhånd ved, hvem der får gavn af risikoændringen. For 
at kunne forstå begrebet bedre kan det være en fordel at 
betragte et simpelt eksempel. Antag at et givet tiltag forven-
tes at reducere antallet af dødsfald i trafikken svarende til et 
fald i risikoen for at dø på 1 ud af 100.000 årligt. Hvis tilta-
get gennemføres i en by på 100.000 indbyggere, kan det 
dermed forventes, at tiltaget redder ét liv om året. Dette er 
et såkaldt statistisk liv. Hvis indbyggernes gennemsnitlige 
betalingsvilje for risikoreduktionen er 300 kr. årligt, vil det 
svare til en værdi af et statistisk liv for denne befolkning på 
300 kr. gange 100.000 eller 30 mio. kr.  
 
I eksemplet ovenfor er effekten af det påtænkte tiltag, at det 
forhindrer ét dødsfald om året. I virkeligheden kan et tiltag 
ikke forhindre dødsfald, da vi alle på et tidspunkt skal dø. Et 
tiltag kan derimod reducere risikoen for at dø for en given 
befolkningsgruppe i en given periode. Reduceres risikoen 
for at dø i en periode, vil der være færre dødsfald, hvilket 
gør, at man kan se forhindrede dødsfald og reduktioner i 
risikoen for at dø som udtryk for det samme fænomen.1  
 
VSL afspejler grundlæggende betalingsvilligheden for risi-
koreduktioner i en given befolkning. Derfor vil størrelsen af 
VSL afhænge af den betragtede befolknings sammen-
sætning, herunder indkomstniveau og alder. VSL afspejler 
således den givne befolknings nutidsværdi af de forventede 
resterende leveår, jf. boks I.1. I det efterfølgende undersøges 
sammenhængen mellem alder og VSL nærmere. 

 
1) Når risikoen for at dø reduceres, vil der være flere, der overlever 

og dermed bliver ældre. Derfor vil der med tiden også ske flere 
dødsfald blandt de ældre aldersgrupper. Det skyldes ikke, at risi-
koen for at dø for de ældre stiger i forhold til tidligere, men ude-
lukkende at der bliver flere ældre. En lavere risiko for at dø for 
hele befolkningen (eller en given aldersgruppe) vil derfor føre til 
en højere gennemsnitlig levealder og dermed flere leveår for be-
folkningen under ét.  
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Boks I.1 Definition af værdien af statistisk liv og værdien af leveår 

Værdien af statistisk liv (VSL) defineres som betalingsviljen ( ) for en lille 
reduktion i risikoen for at dø (∆ ), delt med risikoændringen, jf. Jones-Lee (1974) 
og Jones-Lee (1976): 
 

 = ∆  (1) 

 

VSL er således en opregning af betalingsviljen for en lille (marginal) risiko-
ændring til et statistisk liv. Beregnes VSL for en hel befolkning, vil man tage ud-
gangspunkt i befolkningens gennemsnitlige betalingsvilje. Hvis den gennem-
snitlige betalingsvilje i befolkningen er 300 kr. for en risikoreduktion på 1 ud af 

100.000, svarer det til, at VSL er 
	 ./ .  eller 30 mio. kr. 

 

VSL kan også opfattes som den samlede nutidsværdi af hvert fremtidigt leveår, 
man kan forvente at leve, jf. Moore og Viscusi (1988). Sammenhængen mellem 
VSL og værdien af leveår kan opskrives således, jf. OECD (2012): 

 

 = ∙ ,(1 + ) , (2) 

 

hvor  er befolkningens værdi af leveår . , 	er sandsynligheden for, at 
man overlever til leveår , givet man har alderen . Det antages, at man maksi-
malt lever til år . Da VSL er nutidsværdien af hvert fremtidigt leveår, diskonte-
res  med renten . Jo højere rente, jo mindre vægtes leveår i fremtiden. 

 
 
Værdien af statistisk liv, værdien af leveår og alder 
 
Nogle tiltag reducerer risikoen for at dø mere for nogle al-
dersgrupper i befolkningen end for andre. Det gælder ek-
sempelvis tiltag, der reducerer luftforurening, som særligt 
gavner de ældre. Dette har betydning, når man ønsker at 
vurdere hvor mange leveår, der reddes, når ét dødsfald for-
hindres. Gennemføres et tiltag, der reducerer risikoen for at 
dø blandt ældre, vil antallet af reddede leveår pr. forhindret 
dødsfald være mindre end for tiltag, der primært reducerer 
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risikoen for at dø blandt de yngre. Dette skyldes grund-
læggende, at ældre som udgangspunkt har en kortere for-
ventet restlevetid. Antallet af leveår, et tiltag forventes at 
redde, kan værdisættes med værdien af leveår (VOLY).2 
 
Der kan tages udgangspunkt i, at VOLY er den samme uan-
set alder. I dette tilfælde vil den relevante VSL for et tiltag 
rettet mod én befolkningsgruppe, der aldersmæssigt afviger 
fra hele befolkningen, kunne afvige fra den gennemsnitlige 
VSL for hele befolkningen. Hvis man eksempelvis betragter 
et tiltag, der kan forventes at forhindre et dødsfald blandt 
ældre, vil antallet af reddede leveår være relativt mindre.3 
Her vil den relevante VSL derfor være mindre, end hvis 
man havde fokuseret på et tiltag, der var målrettet en yngre 
del af befolkningen. 
 
Det er muligt at beregne VOLY på baggrund af VSL, jf. 
boks I.2. Hvis man antager, at VOLY er konstant for alle 
aldersgrupper, vil det samtidig medføre, at VSL er faldende 
med alderen, jf. figur I.1. I dette tilfælde vil yngre alders-
grupper i befolkningen have en højere VSL end ældre. Hvis 
man derimod antager, at VSL er den samme for alle alders-
grupper, vil VOLY være stigende med alderen, især i de 
sidste leveår, jf. figur I.2. Ved værdisætning for særlige 
aldersgrupper er det derfor vigtigt, hvordan VSL henholds-
vis VOLY ændres med alderen. 
 
 
 

 
2) VOLY er en forkortelse af det engelske udtryk “value of a life 

year”. 

3) Dette kan tydeligt illustreres ved ændringer i de to aldersgruppers 
overlevelseskurver, jf. Hammitt (2007). 
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Figur I.1 VOLY er konstant  Figur I.2 VSL er konstant 

 

Anm.: I figur I.1 antages VSL for den givne alder at være summen af tilbagediskonterede forventede
restleveår ganget med en konstant VOLY, jf. boks I.2. Fordi der tages højde for både døds-
sandsynligheder og diskontering, aftager VSL ikke lineært med alderen. I figur I.2 antages 
VSL at være konstant for alle aldersgrupper i befolkningen, og VOLY beregnes på baggrund
af ligning (2) i boks I.2. 

 
 
I de seneste ti år har der været meget fokus på at belyse 
sammenhængen mellem VSL henholdsvis VOLY og den 
relevante befolkningsgruppes alder. I det efterfølgende gen-
nemgås teoretiske argumenter for og empiriske undersøgel-
ser af sammenhængen. Konklusionen på gennemgangen er, 
at det er meget vanskeligt at fastlægge sammenhængen mel-
lem VSL henholdsvis VOLY og alder. Dette gælder uanset, 
om man griber spørgsmålet teoretisk an eller søger at besva-
re det empirisk.  
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Boks I.2 Sammenhæng mellem værdi af statistiske liv og værdi af leveår for 
forskellige aldersgrupper 

Værdien af statistisk liv (VSL) kan opfattes som nutidsværdien af fremtidige leve-
år, jf. boks I.1. Man kan derfor på baggrund af VSL beregne værdien af leveår til 
en given alder ( ), hvis man kender (eller antager), hvordan  afhænger 
af alderen. Givet at  er værdien af statistisk liv for en befolkningsgruppe 
med alderen , vil sammenhængen mellem  og  kunne opstilles som i 
ligning (1), jf. OECD (2012):  

 = × ,(1 + )  (1) 

 
Hvor , 	er sandsynligheden for, at man overlever til leveår , givet man har al-
deren .  er den antaget alder, man maksimalt lever til, og  er diskonteringsren-
ten.  
 
Der er i ligning (1) mulighed for, at både VOLY og VSL varierer på tværs af alders-
grupper. Hvis man antager, at VOLY er uafhængig af alder, det vil sige, at 	= 	 , så kan der med kendskab til  for den betragtede befolk-
ning, beregnes én konstant VOLY: 
 

 = ∑ ,( )  (2) 

 
I praksis anvendes ligning (2) ofte til at beregne en gennemsnitlig VOLY for en 
hel befolkning, hvor  erstattes af en gennemsnitlig VSL for befolkningen, og 

 i sumrækken sættes til den gennemsnitlige alder i befolkningen.  
 

I danske cost-benefit-analyser anvendes typisk en VSL på 17 mio. kr. (2015-
priser), jf. Transportministeriet (2010). Den gennemsnitlige dansker er 41 år. An-
vendes disse antagelser i ligning (2) sammen med overlevelsessandsynligheder fra 
DREAM’s befolkningsfremskrivning for 2015, sættes T=100 år og en diskonte-
ringsrente på 3 pct., bliver den resulterende VOLY ca. 720.000 kr. pr. leveår. 
Valget af diskonteringsrente har stor betydning for VOLY’s størrelse. Hvis renten 
i stedet sættes til 1 pct. eller 5 pct., kan VOLY beregnes til 500.000 og 960.000 
kr. pr. leveår. 
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Der kan teoretisk både argumenteres for, at VOLY aftager, 
og at VOLY stiger med befolkningens alder. Et argument 
for, at VOLY falder med alderen, er, at sundhedstilstanden 
og dermed livskvaliteten aftager med alderen, jf. Murphy og 
Topel (2006). Dette implicerer, at VSL falder mere end vist 
i figur I.1. Omvendt vil ældre personer have færre frem-
tidige perioder, hvor de kan forbruge deres formue, end 
yngre, hvilket betyder, at VOLY kan være relativt større for 
ældre befolkningsgrupper, jf. bl.a. Aldy og Viscusi (2007). 
Grundlæggende afspejler dette den såkaldte “dead-
anyway”-effekt, hvor betalingsviljen for en risikoreduktion 
er større, hvis dødsrisikoen som udgangspunkt er høj, jf. 
Pratt og Zeckhauser (1996).4  
 
Forholdet mellem alder og værdien af liv er også undersøgt 
i de såkaldte livscyklusmodeller, jf. bl.a. Shepard og Zeck-
hauser (1984) samt Murphy og Topel (2006).5 I disse mo-
deller beregnes en værdi af liv, der svarer til nutidsværdien 
af fremtidige leveår, det vil sige VOLY. Der fås i modeller-
ne forskellige sammenhænge mellem værdien af liv og alder 
afhængig af antagelser om kreditmarkederne. I modeller, 
hvor det antages, at individer kan låne af fremtidig indkomst 
og dermed udjævne deres forbrug over livet, vil værdien af 
liv aftage jævnt med alder ligesom i figur I.1, jf. Shepard og 
Zeckhauser (1984). Dette skyldes lavere indtægt og dårlige-
re helbred med alderen. Hvis individet derimod ikke kan 
låne af fremtidig indkomst, kan værdien af liv følge en om-
vendt u-kurve gennem livet, hvor værdien af liv først stiger 
til en vis alder, fordi indkomsten stiger, hvorefter den vil 
falde for hvert år som følge af både lavere indtægter og 

 
4) Argumentet for “dead-anyway”-effekten i Pratt og Zeckhauser 

(1996) er, at individer med en lille sandsynlighed for at overleve 
samtidig vil have en mindre sandsynlighed for at skulle bruge de-
res penge på forbrug i fremtiden. Derfor er alternativomkostnin-
gen af at bruge penge på en reduktion i risikoen for at dø mindre. 
Individer med en høj risiko i udgangspunkt vil derfor alt andet li-
ge betale mere for en reduktion i risikoen end individer med en 
lavere udgangsrisiko.  

5) Livscyklusmodeller er nært beslægtet med opgørelser af værdien 
af liv ud fra humankapitaltilgangen. Teorien for livscyklusmodel-
ler tager udgangspunkt i, at individer optimerer deres nytte over 
hele livet givet som summen af nytten i hver periode ved at vælge 
forbrug og opsparing i hver periode.  
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dårligere helbred, jf. f.eks. Murphy og Topel (2006). Hvis 
værdien af liv følger denne udvikling, kan VOLY først stige 
med alderen for herefter at være konstant (eller eventuelt 
faldende). 
 
Empiriske lønstudier finder ikke en entydig sammenhæng 
mellem VSL og den berørte befolknings alder. Nogle un-
dersøgelser af størrelsen af løntillæg for job med høj døds-
risiko antyder dog, at VSL følger en omvendt u-kurve med 
alderen. Aldy og Viscusi (2007) finder eksempelvis, at VSL 
først stiger med alderen, topper omkring 40 år og herefter 
falder til individerne forlader arbejdsmarkedet.6 Dette bety-
der implicit, at VOLY stiger for de yngre aldersgrupper. 
 
Der findes heller ingen generel alderseffekt på VSL i empi-
riske analyser baseret på spørgeundersøgelser. Ofte konklu-
deres det, at de afledte VSL ser ud til at være konstant for 
alle aldre, jf. Krupnick (2007). Som beskrevet i forbindelse 
med figur I.2 implicerer en konstant VSL på tværs af al-
dersgrupper, at VOLY er kraftigt stigende i de sidste leveår. 
Det er imidlertid kun få spørgeundersøgelser, der direkte 
har haft til formål at undersøge alderseffekten på VSL. En 
undtagelse herfra er Alberini mfl. (2004), som fandt, at per-
soner over 70 år har en (lidt) lavere VSL for en risiko-
reduktion sammenlignet med resten af befolkningen.  
 
Det er også blevet forsøgt at estimere VOLY direkte. I så-
danne analyser af VOLY spørges respondenter direkte til 
deres værdisætning af en risikoændring svarende til en livs-
forlængelse på eksempelvis en måned eller et halvt år, oftest 
i en luftforureningskontekst, jf. bl.a. Chilton mfl. (2004), 
Desaigues mfl. (2011) og Nielsen (2010). Der er ikke fundet 
en entydig sammenhæng mellem alder og VOLY i studier-
ne. Det taler for, at VOLY kan være konstant på tværs af 
aldersgrupper. 
 

 
6) Undersøgelser af løntillæg for job med høj dødsrisiko kan ikke 

anvendes til at analysere forholdet mellem VSL og alder for per-
soner over pensionsalderen, som ikke længere er aktive på ar-
bejdsmarkedet. 
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På samme måde, som antagelsen om kreditmarkederne er 
central for livscyklusmodeller, kan imperfekte kredit-
markeder også påvirke de empiriske resultater af betalings-
villigheden for risikoreduktioner. Det kan derfor være van-
skeligt at belyse den rene sammenhæng mellem VSL og al-
der ud fra empirien. Det må formodes, at imperfekte kredit-
markeder har betydning for betalingsviljen for de kredit-
rationerede yngre generationer, mens det formodentlig kun 
har en beskeden effekt for de ældre generationer. 
 
Som beskrevet er der hverken teoretisk eller empirisk belæg 
for at sige, hvordan VOLY afhænger af alderen. På den 
baggrund forekommer det som et neutralt udgangspunkt at 
antage, at VOLY er konstant for alle aldre, hvilket implice-
rer, at VSL falder med alderen svarende til figur I.1. 
 
Værdisætning i praksis 
 
Når et tiltag kun berører nogle aldersgrupper i befolkningen, 
bør VSL i princippet estimeres for disse. Det kan dog i 
praksis være svært at gennemføre. I sådanne tilfælde kan 
der alternativt beregnes en VOLY. Der benyttes normalt en 
konstant VOLY beregnet på baggrund af den gennemsnit-
lige VSL i befolkningen. Det medfører implicit, at VSL 
falder med alderen.  
 
I stedet for at bruge VOLY anvendes i nogle tilfælde en 
mere simpel alderskorrigeret VSL, hvor unge tillægges en 
højere værdi, mens ældre har en reduceret VSL. Denne 
tilgang kan ses som en parallel til at bruge en konstant 
VOLY. I OECD (2012) argumenteres for, at VSL for børn 
bør være dobbelt så høj som den gennemsnitlige VSL.7 I 
nogle tilfælde er det også blevet anbefalet at benytte en 
nedjusteret VSL for ældre, som svarer til 70 pct. af VSL, jf. 
f.eks. EU-Kommissionen (2001).  
 

 
7) Den dobbelt så høje VSL for børn er baseret på undersøgelser af 

forældres betalingsvilje for risikoreduktioner for deres børn. 

Imperfekte 
kreditmarkeder 
kan sløre sand 
alderseffekt 

Plausibelt at VSL 
falder med 
alderen 

I praksis kan det 
være nødvendigt 
at gå ud fra 
konstant VOLY 

Aldersjustering 
af VSL  



Værdien af Statistisk liv. Diskussionsoplæg. Økonomi og Miljø 2016 

 26 

Værdisætning af risikoændringer for forskellige alders-
grupper i befolkningen er dog tæt knyttet til etiske problem-
stillinger. Da den amerikanske miljøstyrelse offentliggjorde 
en analyse, hvor der i nogle alternative beregninger blev 
brugt en lavere VSL for ældre, mundede det ud i et politisk 
stormvejr. I sidste ende førte dette til at forkaste alle former 
for aldersjusteringer i sådanne analyser lavet af den ameri-
kanske miljøstyrelse, jf. Robinson (2007). Omvendt kan der 
også argumenteres for, at en konstant VSL på tværs af alder 
vil diskriminere unge, fordi en konstant VSL i realiteten 
afspejler en lavere VOLY for yngre personer sammenlignet 
med VOLY for ældre. 
 
Det er ikke kun alder, der kan påvirke VSL, men også ind-
komst. Således er der både teoretisk og empirisk belæg for, 
at VSL bør stige med indkomst. Imidlertid skelnes der i 
praksis ikke i cost-benefit-analyser for f.eks. højindkomst- 
og lavindkomstgrupper indenfor de enkelte lande, jf. OECD 
(2012).8 Det kan bl.a. skyldes, at beslutningstagere ud fra eti-
ske og principielle grunde ikke tillægger rige og fattige forskel-
lige VSL i samfundsøkonomiske cost-benefit-analyser. 
 
Sammenfatning 
 
I cost-benefit-analyser anvendes typisk VSL til at værdi-
sætte forhindrede dødsfald. VSL afhænger af befolkningens 
sammensætning og vil derfor i princippet variere mellem 
forskellige indkomst- og aldersgrupper. I praksis differen-
tieres VSL dog sjældent i cost-benefit-analyser. I de tilfæl-
de, hvor risikoen for at dø reduceres for et bredt udsnit af 
befolkningen, er det velbegrundet at anvende en gennem-
snitlig værdi for VSL for hele befolkningen.  
 
Andre tiltag påvirker imidlertid særligt risikoen for at dø for 
en given aldersgruppe, eksempelvis ældre. Tiltag, der er 
målrettet ældre, leder til relativt få reddede leveår sammen-
lignet med tiltag, som mindsker risikoen for at dø for hele 
befolkningen. I sådanne tilfælde vil det være relevant at tage 

 
8) Der anvendes imidlertid forskellige VSL lande imellem, hvilket 

bl.a. skyldes indkomstforskelle mellem landene, jf. OECD 
(2012). 
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udgangspunkt i en opgørelse af antallet af reddede leveår og 
værdien heraf. Da der ikke er et solidt empirisk grundlag for 
at aldersdifferentiere VOLY, benyttes som regel samme 
VOLY for alle aldersgrupper.  

I.3 Metoder til at opgøre værdien af statistisk 
liv 

Den værdi af statistisk liv (VSL), der benyttes i cost-
benefit-analyser, er ofte forankret i et eller flere værdi-
sætningsstudier. Fokus i dette afsnit er på de to primære 
værdisætningsmetoder til at opgøre VSL: Den hypotetiske 
og den hedoniske metode. I det følgende gennemgås de to 
metoder, og deres fordele og ulemper diskuteres. Gennem-
gangen bygger på Bateman mfl. (2002) og Cropper mfl. 
(2011).    
 
Hypotetisk værdisætning 
 
Hypotetisk værdisætning er en samlet betegnelse for værdi-
sætningsmetoder, hvor der spørges direkte til folks præfe-
rencer for et ikke-markedsomsat gode. Disse metoder har til 
fælles, at de bruger forskellige former for spørgeskemaer til 
at afdække folks betalingsvillighed.9  
 
Udformningen af hypotetiske værdisætningsstudier af VSL 
kan tilpasses forskellige hypotetiske situationer. Eksempel-
vis kan man spørge til en reduktion i antallet af trafikdræbte 
eller til et fald i risikoen for at dø som følge af luftforure-
ning.      
 
Der er overordnet to måder at spørge til betalingsvillighed; 
betinget værdisætning og valgeksperimenter.10 Ved betinget 

 
9) Spørgeskemaer kan administreres over internet, via post eller 

ansigt-til-ansigt. 

10) Disse metoder refereres til som hhv. contingent valuation og 
choice experiments på engelsk.  
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værdisætning beder man respondenten udtrykke sin beta-
lingsvilje for en risikoændring i kroner og øre.11  
 
I et valgeksperiment værdisættes risikoændringer indirekte. 
Det gøres ved, at respondenten bliver stillet overfor en ræk-
ke scenarier, der skal vælges mellem. I en trafikkontekst 
kan det eksempelvis være valg mellem forskellige “tiltag”, 
som varierer i pris, risikoreduktion og rejsetid. Tiltagenes 
variation med hensyn til risikoreduktion og pris gør, at man 
på baggrund af respondenternes valg kan estimere VSL ved 
økonometriske metoder.  
 
I design af spørgeundersøgelser er det ikke altid oplagt, 
hvilken af de to tilgange man skal benytte, og i mange til-
fælde kan begge anvendes. Betinget værdisætning benyttes 
dog ofte, når man er interesseret i betalingsvilligheden for et 
gode i sin helhed, mens valgeksperimenter er velegnede i 
sammenhænge, hvor man er interesseret i den relative beta-
lingsvillighed for en eller flere egenskaber ved et gode.  
 
I nogle typer af betinget værdisætning bliver respondenterne 
bedt om selv at udtrykke en pris. Dette kan være uvant og 
svært for mange. En fordel ved valgeksperimenter er, at de 
fremstiller valget mellem alternativer på en mere velkendt 
måde, nemlig: “foretrækker jeg gode 1 eller 2, eller ingen af 
dem?”. En ulempe ved valgeksperimenter er imidlertid, at 
den estimerede VSL er følsom overfor designet af eksperi-
mentet og valget af økonometrisk model på måder, som er 
svære at kontrollere for. Således har de antagelser, man gør 
i den økonometriske model om fordelingen af betalingsvil-
jen, også betydelig indflydelse på VSL-estimatet, jf. Fos-
gerau og Börjesson (2015).   
 
 
 
 
 
 

 
11) Man kan enten bede respondenterne om at angive et beløb, eller 

lade dem vælge det beløb ud af flere mulige, som passer bedst 
overens med deres præferencer. 
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Fordele og ulemper ved hypotetisk værdisætning  
 
Den hypotetiske opstilling af værdisætningen er både en 
fordel og en ulempe. På den ene side gør metoden det mu-
ligt at spørge direkte til betalingsvilligheden for en given 
reduktion i risikoen for at dø. På den anden side stiller me-
toden respondenten i en uvant situation, og den udtrykte 
betalingsvillighed kan derfor afvige fra den sande beta-
lingsvilje.  
  
En styrke ved den hypotetiske metode er, at man kan sende 
spørgeskemaer ud til et repræsentativt udvalg af befolk-
ningen. Undtaget er dog, at det ikke er muligt at spørge til 
børns mening. Dette har man i litteraturen forsøgt at løse 
ved at bede forældre værdisætte risikoændringer for deres 
børn, jf. OECD (2012).  
 
En relateret fordel ved den hypotetiske metode er, at den 
kan bruges til at beregne VSL for forskellige dele af befolk-
ningen. Ved at skræddersy undersøgelsen til den trafik-, 
miljø- eller sundhedskontekst, man er interesseret i, kan 
VSL estimeres, så den afspejler den relevante befolknings 
afvejninger af risiko i netop denne kontekst. Eksempelvis 
kan VSL estimeres for den ældre del af befolkningen, som 
især vil berøres af tiltag på luftforureningsområdet. Man 
finder således i litteraturen lidt forskellige VSL-estimater 
afhængig af, om det er risikoændringer for trafikulykker, 
luftforurening, cancer eller andre dødsårsager, der spørges 
til, jf. afsnit I.4. I praksis bruger man dog ofte en gennem-
snitlig VSL for hele befolkningen fra én kontekst også på 
andre områder.12 Dette gøres både for at sikre konsistens i 
brugen af VSL, og fordi det er omkostningsfuldt at gennem-
føre værdisætningsstudier.   
 
Fordi hypotetiske metoder tager udgangspunkt i konstruerede 
markeder, er det vigtigt, at respondenterne opfatter værdi-
sætningsscenariet som realistisk. Det vil sige, at responden-
terne tror, at de faktisk kan komme til at skulle betale det 

 
12) Ofte anvendes VSL estimeret i en trafikkontekst, fordi man anta-

ger, at alle i befolkningen har en (tilnærmet) ens risiko for at dø i 
en trafikulykke.  
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beløb, de siger, de er villige til at betale. Hvis scenariet vir-
ker søgt eller usandsynligt, kan respondenterne bevidst eller 
ubevidst svare “uærligt” på spørgsmålene om betalingsvilje. 
Hvis dette er tilfældet, vil resultaterne af undersøgelsen lide 
under såkaldt hypotetisk bias. 
 
En hovedudfordring for hypotetisk værdisætning af VSL er, 
at mange respondenter har svært ved at forstå de risiko-
ændringer, der skal værdisættes. Der er som regel tale om 
meget små risikoændringer. Dette kan være et problem for 
undersøgelsens pålidelighed, da respondenter måske værdi-
sætter noget andet end den risiko, der spørges til. Der læg-
ges derfor vægt på at formidle risikoændringer så godt som 
muligt. Dette gøres bl.a. ved hjælp af illustrationer, jf. 
Krupnick mfl. (1999). På trods af disse foranstaltninger er 
det stadig en udfordring for hypotetiske værdisætnings-
studier, at man ikke kan være sikker på, at respondenterne 
har forstået, hvad det er, de skal værdisætte. 
 
En relateret udfordring er, at man i empirien ofte ser, at 
betalingsvilligheden ikke er tilstrækkelig følsom overfor 
ændringer i risiko. Et eksempel kan være, at betalingsviljen 
for at mindske risikoen for at dø i trafikken med 1 ud af 
100.000 er den samme som for at mindske risikoen med 4 
ud af 100.000. Hvis betalingsviljen i begge tilfælde er 300 
kr., giver det en VSL på 30 mio. henholdsvis 7,5 mio. kr. 
Det betyder, at valget af størrelsen på den risikoreduktion, 
der skal værdisættes, kan være bestemmende for det VSL-
estimat, der beregnes. Man forsøger at tage højde for dette 
ved at variere den risikoændring, respondenterne skal vær-
disætte.   
 
En test af, om betalingsviljen er følsom overfor risiko-
ændringens størrelse, kaldes en scope-test.13 Der er mange 
grader af scope, hvor den mildeste er, at betalingsviljen 
stiger med risikoændringens omfang. Når betalingsviljen 
stiger proportionalt med størrelsen på den risikoændring, 
der værdisættes, er der perfekt scope. Der er bred enighed 

 
13) “Scope” betyder omfang på engelsk og refererer i denne sam-

menhæng til, om betalingsviljen er følsom ovenfor et godes om-
fang eller størrelse.  
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om, at hypotetiske værdisætningsstudier som minimum bør 
udvise scope, jf. Bateman mfl. (2002) og Cropper mfl. 
(2011).    
 
Mangel på scope bryder med de grundlæggende antagelser i 
økonomisk teori om, at mere af et gode foretrækkes fremfor 
mindre, og at folk forstår sandsynligheder. Det er imidlertid 
ikke kun i forbindelse med hypotetisk værdisætning, at nog-
le respondenter træffer valg, der strider mod disse basale 
antagelser. Disse valg kan karakteriseres som indbyrdes 
inkonsistente og går igen i alt fra gambling til forsikring, jf. 
Starmer (2000). Det er således ikke en svaghed ved den 
hypotetiske værdisætningsmetode, men snarere en generel 
udfordring når man estimerer præferenceparametre til brug i 
samfundsøkonomiske beregninger.  
 
I hypotetiske værdisætningsstudier beder man ofte respon-
denterne værdisætte en ændring i risici, som har karakter af 
et offentlig gode, f.eks. trafiksikkerhed eller luftkvalitet. For 
offentlige goder gælder, at enhver kan nyde godt af f.eks. en 
forbedring i luftkvalitet, uden at det påvirker andres gavn af 
forbedringen. Man er imidlertid ofte interesseret i, hvad 
denne ændring er værd for den enkelte, uden hensyntagen til 
at også andre vil blive påvirket af ændringen. For mange 
kan det være svært at adskille egen nytte fra andres nytte 
ved en forbedring, der gavner alle. Således kan der være en 
grad af altruisme i den oplyste betalingsvilje.  
 
I tidlige studier på området argumenteres der for, at det 
under visse forhold er rigtigt at medregne betalingsviljen for 
andres velfærd, når VSL estimeres. Det er fordi, man legi-
timt kan have et ønske om f.eks. at betale for en sikkerheds-
forbedring, der gavner flere, jf. Jones-Lee (1991) og Jones-
Lee (1992). Estimaterne af VSL kan imidlertid blive “skæ-
ve”, hvis man udover andres sikkerhed også bekymrer sig 
for andres betalingsevne for risikoændringen og deres gene-
relle velfærd. Det kan f.eks. ske i et værdisætningsscenarie 
med en risikoreduktion, der gavner alle, og som skal betales 
over skatten. For at undgå at pålægge andre en udgift, kan 
respondenter i denne situation have et incitament til at un-
derdrive deres egen betalingsvilje. Denne form for altruisme 
kan således medføre enten en for høj eller for lav betalings-
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vilje for en risikoreduktion, afhængig af om man over- eller 
undervurderer andres betalingsvilje.14      
 
I afsnit I.5 præsenteres resultaterne af et nyt betinget værdi-
sætningsstudie af VSL for Danmark. I den forbindelse er 
der også en grundigere diskussion af nogle af de ovenfor 
nævnte emner.  
 
Hedonisk værdisætning 
 
I modsætning til hypotetisk værdisætning bygger hedonisk 
værdisætning af VSL på individers faktiske adfærd i et 
marked knyttet til risiko og risikoreduktion. De fleste hedo-
niske værdisætningsstudier af VSL fokuserer på sammen-
hængen mellem løn og risiko for dødsulykker på arbejdet.  
 
Man antager, at arbejdstagere alt andet lige vil kræve en 
højere løn for et arbejde, som medfører en højere risiko for 
at dø i en arbejdsulykke. Ifølge teorien vil arbejdstagere 
acceptere en kombination af løn og risiko, hvor timelønnen 
præcis modsvarer arbejdstagers kompensation for at accep-
tere yderligere ulykkesrisiko, jf. Cropper mfl. (2011). I boks 
I.3 forklares den måde, VSL typisk estimeres ud fra risiko 
og løn i hedoniske studier. 
 

 
14) I litteraturen skelner man mellem “sikkerhedsfokuseret” altruisme 

og “ren” altruisme. Sikkerhedsfokuseret altruisme betegner vær-
dien for en person af en anden persons sikkerhed. Ren altruisme 
betegner værdien for en person af en anden persons generelle vel-
færd, herunder deres sikkerhed og økonomi. Ren altruisme kan 
medføre en “skæv” VSL, jf. Jones-Lee (1991) og Jones-Lee 
(1992). 
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Boks I.3 Hedoniske lønstudier 

VSL bestemmes i hedoniske lønstudier ved at estimere effekten af risiko for døde-
lige arbejdsulykker på løn. Den observerede løn afhænger imidlertid af en lang 
række karakteristika ud over dødsrisikoen i et bestemt arbejde. I et typisk hedo-
nisk lønstudie estimeres følgende ligning, jf. f.eks. Kniesner mfl. (2012): 
 

 ln = +	 +  (1) 	
For hver arbejder i i branche j med stilling k er den afhængige variabel typisk den 
naturlige logaritme af timelønnen ln(w). De forklarende variable omfatter , risi-
koen for at blive udsat for en dødelig arbejdsulykke pr. år, og X, en vektor inde-
holdende både demografiske variable (eksempelvis alder, køn, fagforenings-
medlemskab, uddannelse, erfaring) og jobspecifikke variable (eksempelvis bran-
che og stillingsbetegnelse), og u er fejlleddet.  
 
Hvis	  er dødsrisikoen pr. 100.000 arbejdere pr. år, den gennemsnitlige timeløn er 

 , og der i gennemsnit arbejdes 1.924 timer om året, kan man bruge estimatet  
til at beregne den gennemsnitlige VSL efter følgende formel: 
 

 = ⋅ ⋅ 1.924 ⋅ 100.000 (2) 

 
Risikovariablen er som regel baseret på statistik over dødsulykker indenfor for-
skellige brancher og jobtyper. Det er vigtigt, at risikovariablen i den hedoniske 
ligning i højest mulig grad afspejler den oplevede risiko for den enkelte arbejder, 
da det er denne, som afgør, hvor meget arbejderen vil kræve i kompensation for 
risikoen. I praksis antager man ofte, at den statistiske risiko og den oplevede risi-
ko for en arbejder er den samme. Studier tyder på, at dette er en rimelig antagelse, 
jf. Cropper mfl. (2011). 
 

Det er også vigtigt, at risikovariablen er opgjort så detaljeret som muligt i forhold 
til branche og jobtype. Eksempelvis vil en kontoransat og en stilladsarbejder i den 
samme virksomhed have meget forskellig risiko forbundet med deres arbejde. 
Hvis risikodata kun er tilgængelig på virksomheds- eller brancheniveau, vil de to 
arbejdere få tilskrevet den samme risiko. Det vil føre til en upræcis risikovariabel, 
og dermed et “skævt” VSL-estimat, jf. Kniesner mfl. (2012). 
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Der findes også hedoniske studier, der tager udgangspunkt i 
individers beslutninger på andre områder end arbejds-
markedet. Eksempelvis kan VSL estimeres på baggrund af 
betalingsviljen for sikkerhed i nye biler, køb af ekstra sik-
kerhedsudstyr til biler samt brug af sikkerhedssele eller 
cykelhjelm, jf. Andersson og Treich (2011). Arnberg mfl. 
(2008) finder i en analyse af nyregistrerede biler i Danmark 
fra 1992-2001, at forbrugere har en positiv betalingsvilje for 
sikkerhedsudstyr (airbags og ABS-bremser).15 Ashenfelter 
og Greenstone (2004) benytter indførslen af nye fartgrænser 
på motorveje i USA til at estimere VSL. De værdisætter 
VSL på baggrund af antallet af sparede rejsetimer og stig-
ningen i antal dødsulykker.  
 
Fordele og ulemper ved hedonisk værdisætning 
 
Den største fordel ved hedonisk værdisætning af VSL ligger 
i, at den bygger på observeret adfærd. Hedoniske studier 
kan således afdække virkelige afvejninger mellem risiko for 
at dø og penge, såfremt forholdet mellem de to er rigtig 
identificeret.   
 
En udfordring ved hedoniske lønstudier er at adskille effek-
ten af risikoen for en dødelig arbejdsulykke fra alle andre 
karakteristika ved en stilling, der også påvirker lønnen. Ek-
sempelvis vil en stilladsarbejders løn ikke kun afspejle, at 
han har en højere dødsrisiko end gennemsnittet, men også at 
han arbejder udenfor (også i dårligt vejr), og at han har en 
højere risiko for ikke-dødelige skader på arbejdspladsen. 
Der kan også være ikke-observerbare variable, som er kor-
releret med dødsrisikoen, f.eks. risikoaversion. Dette kan 
påvirke estimatet for risikoen og således medføre et “skævt” 
VSL-estimat. Man forsøger derfor at kontrollere for så 
mange af de faktorer, der forventes at påvirke løn, som mu-
ligt, jf. Cropper mfl. (2011) og Kniesner mfl. (2012). 
 

 
15) Der blev dog ikke i Arnberg mfl. (2008) beregnet VSL på bag-

grund af betalingsviljen for sikkerhedsudstyr. Resultatet tyder 
dog på, at bilkøbere har en positiv betalingsvilje for at reducere 
deres risiko.   

Hedoniske 
studier også 
mulig for andre 
markeder 

Kan afdække 
faktisk afvejning 
mellem risiko og 
penge 

Svært at adskille 
effekten af risiko 
på løn  
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En anden svaghed ved den hedoniske metode er, at den 
anvender et relativt smalt udvalg af befolkningen til at esti-
mere VSL. Det er udbredt at anvende data for såkaldte 
“blue collar workers”, det vil sige beskæftigede indenfor 
manuelt og håndværkspræget arbejde som transport, 
maskin-operatører og monteringsarbejde. Da der er meget få 
kvinder, der dør i arbejdsulykker, vælger man ofte kun at 
fokusere på mænd. VSL estimeret på en sådan smal popula-
tion er ikke repræsentativ for eksempelvis børn, folk uden 
for arbejdsmarkedet, højtuddannede, pensionister eller 
kvinder.     
 
Sammenfatning og diskussion 
 
Både hypotetiske og hedoniske værdisætningsmetoder har 
fordele og ulemper, som påvirker det beregnede VSL-
estimat. Der er således ikke en metode, der er den anden 
overlegen. Overordnet set anvender man ofte den hedoniske 
metode i USA og Canada, mens man i Europa oftest baserer 
VSL på hypotetiske undersøgelser. Generelt finder man, at 
hedoniske studier giver højere VSL-estimater end hypoteti-
ske, jf. Cropper mfl. (2011). Dette diskuteres nærmere i 
afsnit I.4. De vigtigste forskelle mellem de to metoder 
sammenfattes kort i det følgende.  
 
Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at der er en 
væsentlig forskel i, hvad de to metoder værdisætter. I hedo-
niske lønstudier er det den enkelte lønmodtagers kompensa-
tion for en privat risiko, der værdisættes. I hypotetiske vær-
disætningsstudier er man ofte ude efter værdien for den 
enkelte af en risikoændring, der gavner alle. Hvor den he-
doniske metode omhandler et klart privat gode, vil hypoteti-
ske værdisætningsstudier ofte fokusere på offentlige goder. 
I den hedoniske metode må man derfor kunne antage, at 
personer kun vurderer deres egen risiko, mens man i hypo-
tetiske værdisætningsstudier ikke kan være sikker på, at det 
kun er egen risikoændring, der værdisættes. Denne grund-
læggende forskel gør, at man ikke med rimelighed kan for-
vente, at de to metoder giver det samme VSL-estimat.   
 

VSL baseres på 
smalt udvalg af 
befolkningen  

Ingen af de to 
metoder er oplagt 
bedst 

De to metoder 
værdisætter 
forskellige ting 
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Der er også andre årsager til, at man ikke kan forvente at få 
det samme VSL-estimat fra de to metoder. Blandt andet 
bygger den hedoniske metode på observerede handlinger, 
mens den hypotetiske metode bygger på et tænkt scenarie. 
Derudover kan de to metoder basere sig på forskellige dele 
af befolkningen, og værdisætningen foregår i forskellige 
kontekster. Hvor hypotetiske værdisætningsstudier kan gen-
nemføres på et repræsentativt udvalg af befolkningen i den 
ønskede kontekst, er den hedoniske metode begrænset til 
aktive arbejdstagere (ofte i et lille udvalg af brancher) eller 
markedet for sikkerhedsudstyr, jf. Viscusi og Aldy (2003) 
og Cropper mfl. (2011). 

I.4 Oversigt over empiriske analyser og vær-
dier i praksis 

I dette afsnit præsenteres empiriske resultater for værdien af 
statistisk liv (VSL) og for værdien af leveår (VOLY). Den 
empiriske litteratur på VSL-området er meget omfattende. 
For at danne et overblik over litteraturen benyttes meta-
analyser af VSL-studier. På trods af at der internationalt 
findes et meget stort antal empiriske undersøgelser af VSL, 
findes der kun to danske studier på området, som også præ-
senteres i afsnittet. Herudover gives et overblik over nøgle-
tal for VSL, der anvendes i praksis i cost-benefit-analyser i 
Danmark og andre udvalgte lande. Afslutningsvist præsen-
teres empiriske studier, hvori VOLY estimeres direkte, og 
en kort diskussion af anvendelse af VOLY i praksis.  
 
Metaanalyser af VSL-studier 
 
Der er et stort antal empiriske studier, der har til formål at 
estimere VSL. Disse studier omfatter både hypotetiske og 
hedoniske analyser. De empiriske resultater fra litteraturen 
varierer meget. Den store variation skyldes bl.a. den valgte 
estimeringsmetode, og i hvilket land studiet er gennemført. 
Det er derfor svært umiddelbart at danne sig et samlet over-
blik over studierne. Som hjælp til dette kan man benytte 
metaanalyser.  
 

Grundlæggende 
forskelle mellem 
metoderne giver 
forskellige VSL 

Indhold i afsnit 

Metaanalyser kan 
skabe overblik  



I.4 Oversigt over empiriske analyser og værdier i praksis 

 37 

Metaanalyser er et statistisk værktøj, der kan bruges til at 
fremhæve et interval for eller et bud på VSL på baggrund af 
en række værdisætningsstudier. Buddet er typisk medianen 
eller gennemsnittet af estimaterne fra de udvalgte primære 
studier i analysen. Herudover kan man bruge metaanalyser 
til at vise og forklare, hvordan VSL-estimatet varierer med 
forskellige karakteristika for den valgte værdisætnings-
metode, størrelsen af ændringer i risikoen for at dø, socio-
økonomiske karakteristika mv. I metaanalyser udvælges 
studier på baggrund af forskellige kriterier i forhold til antal 
observationer, repræsentativitet mv. Dette gøres for at øge 
kvaliteten af resultaterne i analysen.  
 
Der er lavet flere metaanalyser på VSL-området, og neden-
for gennemgås nogle udvalgte af disse fordelt på, om de 
analyserer resultater af hypotetiske eller hedoniske værdi-
sætningsstudier, jf. tabel I.1. De hypotetiske værdisætnings-
studier stammer generelt fra hele verden. Hultkrantz og 
Svensson (2012) omfatter dog udelukkende svenske værdi-
sætningsstudier. Metaanalyser af hedoniske studier omfatter 
primært amerikanske lønstudier, men der er dog enkelte 
studier i analyserne fra andre højindkomstlande, eksempel-
vis Storbritannien, Canada og Australien.  
 
Resultaterne fra hypotetiske værdisætningsstudier er gene-
relt lavere end for hedoniske. De fremhævede bud på VSL i 
metaanalyserne af hypotetiske studier ligger fra 21 mio. kr. 
til 79 mio. kr.16 Til sammenligning varierer VSL fundet i 
metaanalyser af hedoniske værdisætningsstudier mellem 20 
mio. og 105 mio. kr. Variationen i VSL-estimaterne imel-
lem metaanalyserne kan afspejle forskelle i hvilke primære 
studier, som indgår, og metodevalget i metaanalyserne.  
 
 

 
16) Med mindre andet er oplyst, er alle beløb i dette afsnit omregnet 

til 2015-priser. I omregningen til DKK fra den originale valuta 
benyttes OECD’s købekraftskorrigerede valutakurs for det givne 
år. Herefter fremskrives værdien til 2015-priser ved hjælp af ud-
viklingen i det danske nominelle bruttonationalprodukt (BNP) pr. 
indbygger, jf. Det Økonomiske Råd (2016). 

Metaanalyse kan 
give et bud på 
VSL på tværs af 
studier 

Metaanalyser af 
værdisætnings-
studier 

VSL i hypotetiske 
studier generelt 
lavere end i 
hedoniske 
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Tabel I.1 Metaanalyser af værdisætningsstudier af VSL 

 Metaanalyse Udgivelsesår 
for de under-
søgte studier 

VSL-
estimater  

Fremhævet 
VSL 

 -----  År  ----- --  Antal  -- --  Mio. kr. -- 

Hypotetiske studier:    

Danmark OECD (2012) 1973-2009 405 36-46a) 

Sverige Hultkrantz og 
Svensson 
(2012)b) 

1996-2010 48 21-32 

Højindkomstlande Dekker mfl. 
(2001) 

1983-2008 77 26-79c) 

Højindkomstlande Kochi mfl. 
(2006) 

1988-2002 51 33 

Hedoniske studier:    

Højindkomstlande Bellavance 
mfl. (2009) 

1974-2004 32d) 69 

USA  Kochi mfl. 
(2006) 

1974-2002 30 105 

Højindkomstlande Viscusi og 
Aldy (2003) 

1794-2000 49d) 59-73 

Højindkomstlande Mrozek og 
Taylor (2002) 

1974-1995 203 20-33 

a) De præsenterede værdier er beregnet VSL for Danmark ud fra resultater af VSL for værdi-
sætningsundersøgelser for hhv. OECD- og EU27-lande. Værdierne er beregnet på baggrund 
af en “benefit transfer”-metode, som er nærmere beskrevet i boks I.4. 

b) Omfatter primært hypotetiske, men også enkelte hedoniske værdisætningsstudier fra Sverige.
Det høje estimat angiver gennemsnittet af resultaterne fra de udvalgte svenske studier i meta-
analysen, mens den lave værdi er medianen. 

c) Det lave bud på 26 mio. kr. er fundet ud fra værdisætningsundersøgelser i en trafikkontekst,
mens buddet på en VSL i en luftforureningskontekst er 46 mio. kr. og ikke-defineret kontekst 
er 79 mio. kr. 

d) Antal studier i metaanalysen. 
 
 
Som beskrevet i afsnit I.3 lider de hedoniske lønstudier af 
flere metodiske problemer. Det er især et problem i forhold 
til den ældre litteratur, hvor man ikke i samme grad som ved 
nyere studier har haft fokus på og mulighed for at tage hånd 

Metodeproblemer 
mindsker 
troværdighed af 
ældre studier  
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om de metodiske problemer. Derfor taler Cropper mfl. 
(2011) for helt at udelukke hedoniske studier på VSL-
området fra før 2000. Størstedelen af de medtagne studier i 
metaanalyserne er udført inden 2000, og resultaterne skal 
derfor tolkes forsigtigt.17 
 
OECD (2012) er den mest omfattende metaanalyse, hvad 
angår antallet af medtagne værdisætningsstudier og VSL-
estimater. Der er en betydelig spredning i størrelsen på 
estimaterne af VSL i analysen, jf. figur I.3. OECD foreslår 
et bud på VSL til brug i henholdsvis EU27- og OECD-
området. Det er muligt at beregne en landespecifik VSL ud 
fra disse foreslåede værdier med hjælp af “benefit transfer”-
metoden beskrevet i boks I.4. I beregningen tages højde for 
indkomstforskelle mellem lande. Forskellen bliver vægtet 
med en indkomstelasticitet, som i OECD’s analyse er sat til 
0,8 på baggrund af estimationer af indkomsteffekter på 
VSL.18 Tager man udgangspunkt i EU27-værdien, beregnes 
VSL for Danmark til 46 mio. kr. Hvis man i stedet laver 
beregningen med OECD-værdien, fås den danske VSL til 
36 mio. kr.19 
 
 
 

 
17) Resultaterne i nyere hedoniske studier af VSL varierer imidlertid 

også meget. Kniesner mfl. (2012) finder eksempelvis, at VSL lig-
ger i intervallet 46-116 mio. kr., mens Lee og Taylor (2014) fin-
der et interval på 16-32 mio. kr. 

18) Indkomstelasticiteten angiver i dette tilfælde ændringen i VSL, 
når indkomsten ændres. En positiv værdi betyder, at VSL stiger 
med indkomsten. I det tilfælde, at elasticiteten er én, vil VSL sti-
ge proportionalt med indkomsten. OECD (2012) har estimeret 
indkomstelasticiteten til mellem 0,7 og 0,9 med en central værdi 
på 0,8. Det vil sige, at VSL stiger med 0,8 pct., hvis indkomsten 
steger med 1 pct. De andre værdier i afsnittet fremskrives dog til 
2015-priser med nominel BNP pr. indbygger, hvorfor det implicit 
antages, at indkomstelasticiteten er én. 

19) Værdierne bør ifølge OECD (2012) opdateres, når der laves nye 
primære VSL-studier i EU27- eller OECD-lande. Forskellen mel-
lem de to værdier skyldes dels forskelle i OECD’s anbefalede 
værdi for lande i EU27- og OECD, dels forskelle i de relative for-
skelle i BNP, jf. boks I.4. 

OECD’s bud for 
dansk VSL er  
46 mio. kr. 
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Boks I.4 Beregning af dansk VSL på baggrund af resultater fra OECD 

I denne boks gennemgås en benefit-transfer til et dansk VSL på baggrund af anbe-
faling for VSL i EU27-lande i OECD (2012). Metoden er nærmere beskrevet i 
OECD (2012) og OECD (2014). 
 
Beregningen af landespecifikt VSL sker i tre trin: 
1. En justering for forskelle i indkomst pr. indbygger (BNP pr. indbygger), som 

vægtes med en indkomstelasticitet. Denne justering udleder en værdi i USD 
for det enkelte land for året 2005 

2. En justering for valutakurs. Dette giver VSL i national valuta 
3. En justering for vækst i indkomst samt inflation efter 2005. Væksten i ind-

komst vægtes med en indkomstelasticitet. Denne justering giver VSL for det 
enkelte land i et givet år efter 2005 

 

VSL for Danmark i 2015, , , er givet ved: 

 

, = , ∙ , , ∙ ∙ (1 + ) ∙ (1 + ) 
Hvor: ,  VSL for EU27-lande i 2005-priser. OECD (2012) finder et 

bedste bud på VSL på 3,6 mio. 2005-USD med intervallet 1,8-
5,4 mio. 2005-USD ,  BNP pr. indbygger (købekraftskorrigerede USD) i Danmark 
for 2005 ,  BNP pr. indbygger i EU27-landene (købekraftskorrigerede 
USD) i 2005 

 indkomstelasticitet for VSL. OECD (2012) finder indkomst-
elasticiteten er 0,8 

 købekraftsjusteret valutakurs (DKK pr. købekraftskorrigerede 
USD) i 2005 

 væksten i det danske forbrugerprisindeks fra 2005 til 2015 

 væksten i det danske reale BNP pr. indbygger fra 2005 til 
2015 
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Boks I.4 Beregning af dansk VSL på baggrund af resultater fra OECD, fortsat 

Data for BNP pr. indbygger i Danmark og EU27 i 2005 samt PPP er hentet fra 
OECD, mens udvikling i BNP pr. indbygger og forbrugerprisindeks er beregnet på 
data fra Det Økonomiske Råd (2016) henholdsvis Danmarks Statistik, Statistik-
banken.a)  
 
For Danmark fås: 
 

, = 3,6 ∙ 42.70732.327 , ∙ 8,59 ∙ (1 − 0,01) , ∙ (1 + 0,19) = 45,6	mio. DKK 

 
Hvis der tages udgangspunkt i anbefalingerne for EU27-lande i OECD (2012) fås, 
at VSL i Danmark bør ligge i intervallet 23-68 mio. kr. med en central værdi på 
46 mio. kr. Beregner man VSL for Danmark med udgangspunkt i VSL for 
OECD-lande fås et lavere interval på 18-54 mio. kr. og en central værdi på 36 
mio. kr. 
 

a) OECD har ikke data for EU27, så her benyttes den gennemsnitlige BNP pr. indbygger for 
EU28. 
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Figur I.3 Fordeling af VSL-estimater i OECD (2012) 

Anm.: I figuren vises en intervalfordeling af alle VSL-estimater ind-
samlet af OECD (2012) i 2015-priser. 

Kilde: OECD (2012). 
 
 
Metaanalyserne kan udover at give et bud på VSL bruges til 
at beskrive effekter på VSL af forskellige karakteristika i de 
primære værdisætningsundersøgelser. Det kan eksempelvis 
være indkomst, størrelsen af risikoændringen eller den kon-
tekst, værdisætningsstudiet tager udgangspunkt i.20 Disse 
effekter gennemgås i det følgende. 
  
På tværs af metaanalyserne for både hypotetiske og hedoni-
ske værdisætningsstudier findes der en signifikant effekt af 
indkomst på VSL. Det vil sige, at VSL stiger med størrelsen 
på indkomsten. Derfor anbefaler OECD (2012) også at tage 
højde for indkomstforskelle imellem lande ved benefit 
transfers. 
 
Det er også muligt at undersøge, om resultater fra hypotetiske 
værdisætningsstudier afhænger af risikoreduktionens størrelse 
angivet i studierne. Der er fundet, at VSL stiger signifikant 
mindre end proportionalt med den adspurgte risikoændring, jf. 
OECD (2012). Sagt med andre ord er der en tendens til, at 

 
20) Med kontekst menes der, hvilken forbindelse risikoreduktionen 

foregår i, jf. afsnit I.3. De fleste værdisætningsstudier har enten 
en trafik-, luftforurenings- eller sundhedskontekst. 
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værdisætningsstudier med små risikoændringer vil resultere i 
en relativt højere VSL sammenlignet med studier med større 
risikoændringer. Dette kan tyde på, at respondenterne ikke 
fuldt ud har forstået omfanget af risikoreduktionen. I OECD 
(2012) argumenteres der for, at det ikke er nødvendigt at tage 
højde for reduktionens størrelse, da effekten er meget lille.  
 
Der findes også signifikante effekter af hvilken kontekst, de 
hypotetiske værdisætningsstudier tager udgangspunkt i. 
OECD (2012) finder, at VSL-estimater fra studier, der foku-
serer på risiko i trafikken og miljøet, har en tendens til at 
være højere end VSL i studier, der fokuserer på risiko in-
denfor sundhedsområdet. Dekker mfl. (2011) finder imidler-
tid, at VSL-estimater fra en trafiksikkerhedskontekst er 
lavere end for luftforurening og i ikke-specificerede kontek-
ster. På grund af de varierende resultater er der ikke en kon-
kret anbefaling om at kontrollere for kontekst, hvis en værdi 
overføres fra én kontekst til en anden. 
 
Herudover finder OECD (2012), Hultkrantz og Svensson 
(2012) og Dekker mfl. (2011), at der er en stærk indikation 
af, at respondenterne værdisætter deres egen eller hushold-
ningens risikoreduktion højere end offentlige risikoredukti-
oner. Offentlige risikoreduktioner vil i modsætning til priva-
te risikoreduktioner ikke kun omfatte respondenten og den-
nes familie, men også alle andre i befolkningen. På grund af 
altruisme kan betalingsviljen være højere for offentlige 
risikoreduktioner end for private. Men resultaterne fra me-
taanalyserne tyder ikke på, at det er tilfældet. En forklaring 
herpå er, at risikoreduktioner for individet eller dennes hus-
holdning i spørgeskemaer typisk er mere konkrete og direk-
te sammenlignet med en tilsvarende offentlig risikoæn-
dring.21 En anden forklaring kan være, at respondenter un-
derdriver deres betalingsvilje for offentlige risiko-
reduktioner for ikke at pålægge andre en betalingsbyrde, jf. 
afsnit I.3 
 
 
 
21) Eksempler på private risikoreduktioner er ekstra sikkerhedsudstyr 

i biler eller køb af cykelhjelm, mens en reduktion af risikoen for 
trafikulykker som følge af forbedrede veje eller reduceret luft-
forurening er eksempler på offentlige risikoreduktioner. 

Effekt af kontekst 
på VSL, men den 
er ikke entydig 

Private 
risikoreduktioner 
værdisættes 
generelt højere 
end offentlige 
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Danske studier 
 
Som beskrevet er den empiriske litteratur på VSL-området 
for både hypotetiske og hedoniske analyser meget omfat-
tende. På trods af dette findes der kun to danske studier. I 
begge studier estimeres VSL på baggrund af hypotetiske 
værdisætning. 
 
I Kidholm (1995) estimeres VSL på baggrund af individers 
betalingsvilje for reduktioner i risikoen for at blive dræbt i 
en trafikulykke som følge af forskellige tiltag. Tiltagene 
dækker over diverse risikoreduktioner opnået ved henholds-
vis kørsel i bus med ekstra sikkerhedsudstyr, køb af airbag 
og forbedring af sikkerheden på vejene. I analysen fremstil-
les et konservativt skøn for VSL på 27 mio. kr. svarende til 
individers betalingsvilje for offentlige risikoreduktioner, jf. 
tabel I.2.22 Hvis man i stedet fokuserer på risikoændringer, 
der udelukkende kommer individet til gode – en såkaldt 
privat risikoreduktion – ligger VSL i intervallet 24-36 mio. 
kr. Respondenternes betalingsvilje er dermed højere for den 
private risikoreduktion end den offentlige, hvilket svarer til 
det, der findes i metaanalyserne. 
 
Gyrd-Hansen mfl. (2015) fokuserer ligeledes på værdi-
sætning af ændringer i risiko for at dø i trafikulykker. Un-
dersøgelsen tager udgangspunkt i valgeksperimenter, hvor 
respondenten bliver sat over for ti sæt af valgmuligheder. I 
hvert valg kan respondenten vælge mellem to scenarier, 
som er forskellige i risikoreduktion og ekstra skattebetaling. 
Afhængig af hvem tiltaget omfatter (om det er alle eller kun 
respondenten), finder man i studiet, at VSL ligger i interval-
let fra 21 mio. kr. til 59 mio. kr. med et centralt estimat på 
35 mio. kr. De finder ligeledes, at værdisætningen af offent-
lige risikoreduktioner er mindre end eller den samme som 
værdisætningen af private risikoreduktioner.  

 
22) Værdien her er fremskrevet til nutidsværdi med udviklingen i 

nominel BNP pr. indbygger, hvor det implicit antages, at ind-
komstelasticiteten er én.  

Kun to danske 
studier af VSL 

Det ældste studie 
finder VSL på  
27 mio. kr. 

Et nyt dansk 
studie finder VSL 
på 35 mio. kr. 
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Tabel I.2 Resultater fra danske VSL-studier 

 Interval for 
VSL 

Fremhævet 
VSL 

 -----------  Mio. kr.  ---------- 

Kidholm (1995) 24-36 27 

Gyrd-Hansen mfl. (2015) 21-59 35 

Anm.: Alle værdier er i 2015-priser. 
 
 
Resultaterne fra de danske studier af VSL ligger i omtrent 
samme interval og passer nogenlunde med de resultater, der 
er fundet i metaanalyserne af hypotetiske studier.  
 
Nøgletal for værdien af statistisk liv i Danmark og andre 
lande 
 
Flere danske myndigheder anvender cost-benefit-analyser 
som et hjælpemiddel i afvejninger mellem offentlige inves-
teringer og afledte effekter af tiltagene på risikoen for at dø. 
Transportministeriet (2010) har foreslået nøgletal for VSL 
til brug i cost-benefit-analyser. Denne værdi opgøres til 17 
mio. kr.23 Nøgletallet tager ikke udgangspunkt i tidligere 
danske studier, men er i stedet beregnet på baggrund af et 
tidligere anbefalet nøgletal for EU. 
 
Der er i overførslen ikke korrigeret for forskelle i indkomst 
mellem et generelt EU-land og Danmark. EU’s nøgletal skal 
som sådan afdække en værdi, der er gældende i alle lande i 
EU. Det vil sige, værdien i anbefalingen også omfatter lan-
de med lavere indkomst end Danmark. Da VSL afhænger 
positivt af indkomstens størrelse, bør VSL i Danmark i ud-
gangspunktet være højere end værdien for hele EU. 
 
23) I Transportministeriet (2010) opgøres både velfærdstab og per-

sonrelateret omkostninger, som dækker udgifter til bl.a. udryk-
ning og indlæggelse i forbindelse med trafikulykker. Fokus her er 
udelukkende på størrelsen af velfærdstabet, dvs. VSL. Transport-
ministeriet henviser til to værdier for velfærdstabet i 2007-priser 
hhv. 2009-priser. Fremskrives disse værdier til 2015-priser med 
udvikling i nominel BNP pr. indbygger, fås 16 mio. kr. hhv. 18 
mio. kr. Derfor refereres der i kapitlet til, at nøgletallet for dansk 
VSL er gennemsnittet af de to værdier, dvs. 17 mio. kr.  

Resultaterne 
omtrent som i 
metaanalyser 

Dansk nøgletal 
for VSL på  
17 mio. kr.  

Overført dansk 
værdi er ikke 
korrigeret for 
indkomstforskelle 
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Nøgletallet for Danmark på 17 mio. kr. er også noget lavere, 
end hvad der ellers findes i både danske studier og metaana-
lyser af studier fra hele verden. Sammenlignet med de vær-
dier, der benyttes i USA, EU og Norge, er den danske værdi 
på 17 mio. kr. meget lavt, jf. tabel I.3. Værdien for Norge er 
i modsætning til det danske nøgletal bestemt på baggrund af 
nationale analyser af VSL, og de amerikanske nøgletal tager 
udgangspunkt i metaanalyser af hedoniske værdisætnings-
studier, jf. Mrozek og Taylor (2002) og Viscusi og Aldy 
(2003).24 Nøgletallet for EU er ændret for nyligt og tager nu 
udgangspunkt i resultaterne for metaanalysen af europæiske 
studier i OECD (2012).25 Det danske nøgletal er kun en 
smule lavere end i Sverige og Storbritannien. Det svenske 
nøgletal er anbefalet på baggrund af nationale analyser af 
VSL, og det svarer til medianværdien fra den svenske meta-
analyse, jf. Hultkrantz og Svensson (2012). Det britiske 
nøgletal tager udgangspunkt i en ældre national analyse, jf. 
Department for Transport (2014). 
 
 

 
24) VSL i USA er generelt højere end i europæiske lande. En forkla-

ring på dette er, at de amerikanske nøgletal bygger på hedoniske 
lønstudier, mens værdierne i europæiske lande bygger på hypote-
tiske studier. 

25) Forskellen mellem værdierne for EU i tabel I.3 og for Danmark i 
tabel I.1 skyldes, at der her tages der udgangspunkt i EU, og ikke 
Danmark, som referenceland i benefit transfer af de foreslåede 
værdier. 

Dansk VSL synes 
lavt i forhold til 
empiri og VSL 
anvendt i andre 
lande 
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Tabel I.3 Anvendt VSL i udvalgte lande 

 VSL  

 -------  Mio. kr.  ------- 

Danmark 17 

Sverige 21 

Storbritannien 21 

Norge 27 

EUa) 39 

USAb) 54, 68 og 72 

a) Værdierne for EU er beregnet på baggrund af “benefit trans-
fer”-metoden, jf. boks I.4. Referencelandet er EU. 

b) De amerikanske nøgletal for VSL fra forskellige offentlige 
myndigheder. Værdierne er opgjort af hhv. Office of Manage-
ment and Budget, Environmental Protection Agency og De-
partment of Transportation. 

Anm.: Værdierne er i 2015-priser.  
Kilde: Transportministeriet (2010), Trafikverket (2015), Finans-

departementet (2012), Department for Transport (2014), EU-
Kommissionen (2015), Office of Management and Budget
(2003), Environmental Protection Agency (2010), Department 
of Transportation (2015) og egne beregninger. 

 
 
Direkte værdisætning af værdien af leveår og anvendel-
se i praksis 
 
Der er i litteraturen også gjort forsøg på at estimere værdien 
af leveår (VOLY) direkte. Sammenlignet med den empiri-
ske litteratur for VSL er der dog relativt få studier, hvor 
VOLY bliver estimeret direkte.  
 
VOLY estimeres ved at spørge individer direkte til deres 
værdisætning af en risikoændring, der vil forlænge deres 
forventede levetid med én måned til et halvt år, oftest i en 
luftforureningskontekst, jf. bl.a. Chilton mfl. (2004), Niel-
sen (2010) og Desaigues (2011).  
 
Det første studie, der forsøgte at estimere VOLY direkte, 
var Johannesson og Johansson (1996), som fandt en meget 
lille VOLY, jf. tabel I.4. Chilton mfl. (2004) estimerede 
VOLY for Storbritannien på baggrund af individers beta-

Få studier 
estimerer 
værdien af leveår 
direkte 

Direkte 
værdisætning af 
leveår 

Uvished om 
respondenter 
forstår, hvad de 
skal værdisætte 
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lingsvilje for at forlænge deres liv med hhv. én, tre og seks 
måneder i både godt og dårligt helbred. Der er dog tegn på, 
at individerne i studiet ikke forstod risikoændringerne, de 
skulle værdisætte.26 Engelske cost-benefit-analyser på luft-
forureningsområdet tager alligevel udgangspunkt i dette 
studie, jf. OECD (2012). Desaigues mfl. (2011) estimerede 
VOLY for ni europæiske lande (heriblandt Danmark) og 
anbefaler et VOLY estimat for hele EU. Nielsen (2010) 
estimerede VOLY for Danmark og finder et interval herfor.  
 
Der er i studierne ikke fundet en entydig sammenhæng mellem 
respondenternes alder og VOLY. Nielsen (2010) finder, at 
VOLY stiger med alder, mens andre studier finder, at VOLY 
er aldersuafhængig og dermed kan antages at være konstant for 
alle aldre, jf. Chilton mfl. (2004) og Desaigues mfl. (2011).  
 
 

Tabel I.4 Estimater for direkte værdisætning af leveår 

 Værdien af leveår 

 ---------  Kr.  --------- 

Johannesson og Johansson (1996) 16.000 

Chilton mfl. (2004) 490.000 

Desaigues mfl. (2011) 450.000 
Nielsen (2010) 420.000- 

1.000.000 

Anm.: Alle værdier er i 2015-priser og afrundet. 
 
 

 
26) Helt konkret levede estimaterne for livsforlængelser ikke op til 

den såkaldte scope-test, jf. OECD (2012). Sagt med andre ord be-
tyder det, at individernes gennemsnitlige betalingsvilje ikke stiger 
med længden af forlængelse af den forventede restlevetid. Chil-
ton mfl. (2004) finder, at betalingsviljen for at forlænge indivi-
ders forventede restevetid i dårligt helbred med én måned er høje-
re end for tre måneder. Hvis livsforlængelsen sker i godt helbred, 
er individerne villige til at betale mere for en seks måneders livs-
forlængelse end en måned.  

Alderseffekt på 
VOLY ikke klar 
ud fra empiri 
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Usikkerheden om udviklingen i VOLY for forskellige aldre 
har medført, at der er stor forskel verden over, hvordan risi-
koændringer for enkelte aldersgrupper bliver værdisat. I 
Norge anbefales det eksempelvis udelukkende at benytte 
VSL til værdisætning af ændrede risikoer for at dø i alle 
tilfælde, jf. Finansdepartementet (2012). I Storbritannien er 
det anbefalet kun at anvende VOLY på luftforurenings-
området. Nøgletallet for VOLY tager udgangspunkt i resul-
taterne fra Chilton mfl. (2004). Der er et dansk nøgletal for 
VOLY, der kan anvendes på eksempelvis luftforurenings-
området. Denne værdi er beregnet som en konstant VOLY 
på baggrund af det danske VSL og er ca. 1 mio. kr. pr. leve-
år, jf. Transportministeriet (2010).  
 
Sammenfatning 
 
Sammenlignet med både tidligere danske studier, den om-
fattende empiriske VSL-litteratur fra andre lande samt de 
værdier, der benyttes i praksis i andre lande, synes det dan-
ske VSL-estimat på 17 mio. kr. at være lavt. En beregning 
af dansk VSL på baggrund af anbefalingerne fra OECD 
(2012) antyder, at VSL bør ligge i intervallet 23-68 mio. kr. 
med et centralt bud på 46 mio. kr. Et nyligt dansk studie 
finder, at VSL for Danmark er omkring 35 mio. kr., jf. 
Gyrd-Hansen mfl. (2015). I det næste afsnit præsenteres 
resultaterne af en analyse af VSL for Danmark baseret på en 
ny værdisætningsundersøgelse.  

I.5 Ny undersøgelse af værdien af statistisk liv 
i Danmark  

I dette afsnit beskrives et nyt hypotetisk værdisætnings-
studie af værdien af statistisk liv (VSL) for Danmark. I stu-
diet beregnes VSL på baggrund af værdisætning af små 
ændringer i risikoen for at dø i trafikken. Spørgeundersøgel-
sen, VSL beregnes på baggrund af, beskrives i det følgende. 
Derudover gennemgås centrale følsomhedsanalyser, som 
giver et indtryk af usikkerhedsintervallet for VSL. 
 
 

Konstant dansk 
VOLY beregnet 
på baggrund af 
VSL 

Dansk nøgletal 
for VSL synes at 
være for lavt 

Nyt 
værdisætnings-
studie af VSL 
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Nyt hypotetisk værdisætningsstudie af VSL 
 
Der er gennemført et betinget værdisætningsstudie af VSL 
for Danmark, hvor respondenterne blev bedt om eksplicit at 
udtrykke deres betalingsvilje for små risikoreduktioner. 
Spørgeundersøgelsen blev udformet i samarbejde med pro-
fessor Ståle Navrud.27 Den præsenterede analyse er nærme-
re beskrevet i et dokumentationsnotat, som kan fås ved hen-
vendelse til De Økonomiske Råds Sekretariat.  
 
Undersøgelsen er udformet på baggrund af spørgeskemaer 
udviklet til et norsk værdisætningsstudie af sikkerhed, som 
danner baggrund for en revision af nøgletallet for VSL i 
Norge, jf. Veisten mfl. (2010) og Finansdepartementet 
(2012). Det er en kendt udfordring ved hypotetiske værdi-
sætningsstudier, at mange respondenter har svært ved at 
forstå meget små ændringer i risiko, jf. afsnit I.3. Skemaet 
følger derfor international standard for, hvordan man bedst 
præsenterer små risikoændringer i værdisætningen af VSL, 
jf. Krupnick mfl. (2002). Det indebærer bl.a., at risiko-
ændringerne er formidlet både i tekst og med illustrationer, 
og at man tester respondenternes forståelse af små risici. 
 
Det gennemgående tema i spørgeundersøgelsen er trafik-
sikkerhed. Respondenterne blev først spurgt til deres transport-
vaner og holdninger til trafiksikkerhed. Derefter blev de bedt 
om at sætte værdi på en ændring i risikoen for at dø i trafikken. 
Trafiksikkerhed er en udbredt kontekst i hypotetiske værdi-
sætningsundersøgelser af VSL, fordi alle færdes i trafikken og 
ved, at de har en risiko for uheld. Dette er en fordel, da man 
ønsker, at respondenterne skal opfatte den risikoændring, de 
skal værdisætte, som relevant og plausibel.    
 
Værdisætningsscenariet i undersøgelsen er, at myndig-
hederne kan gennemføre tiltag, der mindsker risikoen for at 
dø i trafikken. Tiltagene skal finansieres via en særlig skat, 
og provenuet fra denne skat er øremærket forbedring af 
trafiksikkerheden. Respondenterne blev bedt om at oplyse, 

 
27) Ståle Navrud er professor i miljøøkonomi ved Norges Miljø- og 

Biovidenskabelige Universitet.  

 

Betinget 
værdisætning af 
VSL 

Spørgeskema 
følger 
international 
standard 

Værdisætning i 
en trafikkontekst 

Tiltag, der kan 
mindske risikoen 
for trafikdød 
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hvor meget de var villige til at betale i en særlig skat pr. år 
for at mindske deres egen risiko for at dø i trafikken.  
 
I undersøgelsen blev hver respondent bedt om at værdisætte to 
forskellige tiltag, hvoraf det ene gav en større årlig reduktion i 
risikoen for at dø end det andet. Dette muliggør en test af, om 
respondenternes betalingsvilje påvirkes af størrelsen på risiko-
reduktionen. Dette kaldes en scope-test i litteraturen og er en 
vigtig indikator for, om respondenterne har forstået omfanget 
af det gode, de bliver bedt om at værdisætte, jf. afsnit I.3.  
 
Skemaet blev besvaret af ca. 2.000 respondenter gennem et 
internetpanel. Centrale fakta om undersøgelsen er sammen-
fattet i boks I.5. Da en del respondenter af forskellig grunde 
blev sorteret fra, forklares også, hvordan den endelige popula-
tion af respondenter blev bestemt.  
 
Der er for nyligt gennemført et andet empirisk studie af VSL i 
Danmark, jf. Gyrd-Hansen mfl. (2015). I studiet beregnes VSL 
ligeledes på baggrund af værdisætning af små risikoændringer 
i en trafikkontekst. Der er imidlertid en metodisk forskel på de 
to undersøgelser. Hvor den her præsenterede undersøgelse er 
udformet som et betinget værdisætningsstudie, har Gyrd-
Hansen mfl. gennemført et valgeksperiment.28 Der er fordele 
og ulemper ved både betinget værdisætning og valgeksperi-
menter, hvilket er redegjort for i afsnit I.3.  

 
28) Forskellen på de to metoder er, at respondenten i et betinget 

værdisætningsstudie direkte bliver spurgt om sin betalingsvilje, 
mens man i valgeksperimenter estimerer betalingsviljen på bag-
grund af en række valg, respondenterne foretager. 

To 
risikoreduktioner 
muliggør  
scopetest 

Besvarelser 
indsamlet 
gennem et 
internetpanel 

Nyere dansk 
studie benytter 
anden metode 
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Boks I.5 Fakta om det hypotetiske værdisætningsstudie 

Det hypotetiske værdisætningsstudie blev gennemført i efteråret 2015. Der blev 
indsamlet 2.009 besvarelser gennem surveyvirksomheden Userneeds’ internetpa-
nel. Stikprøven var repræsentativ for den danske befolkning mellem 18 og 80 år 
målt på aldersgrupper, køn, region og uddannelse.  
 
Respondenterne blev bedt om at oplyse, hvor meget de var villige til at betale i en 
særlig skat for to risikoreduktioner af forskellig størrelse. De fik mulighed for at 
vælge et hvilket som helst beløb ved at markere et punkt på en skala fra 0 til 
12.000 kr. pr. år. Det var også muligt at vælge “ved ikke” eller angive et beløb 
større end 12.000 kr.    
 
Af de 2.009 respondenter blev fire forskellige grupper af respondenter sorteret fra, 
jf. tabel A. Den første gruppe var dem, der svarede “ved ikke” på betalings-
spørgsmålene. Disse besvarelser kunne ikke bruges til at beregne VSL.  
 
Den anden gruppe afgav protestsvar. Protestbesvarelser er i denne sammenhæng 
respondenter, som gennem opfølgningsspørgsmål blev afsløret som at “proteste-
re” mod undersøgelsens præmis. Det drejer sig eksempelvis om respondenter, der 
ikke var villige til at betale for risikoreduktionen, fordi de principielt var imod at 
betale mere i skat. Protestbesvarelserne var i overvejende grad respondenter, der 
ikke var villige til at betale noget for risikoreduktionerne. Der findes imidlertid 
også legitime grunde til at have en betalingsvilje på 0 kr., f.eks. at man ikke har 
råd. Legitime nul-bud blev derfor medtaget i den endelige population.  
 
Den tredje gruppe omfatter respondenter, der enten brugte minimalt med tid på at 
besvare spørgeskemaet eller angav svar, som ikke var indbyrdes konsistente. Der 
var eksempelvis nogle, der havde en højere betalingsvilje for den lille risiko-
reduktion end for den større. Respondenterne fik flere gange oplyst, at den ene 
risiko-reduktion var større end den anden, og de fik også mulighed for at justere 
deres svar. Respondenterne, der alligevel var villige til at betale mere for en min-
dre risikoreduktion, handlede i økonomisk forstand inkonsistent, jf. afsnit I.3. I 
litteraturen finder man, at en betydelig del af deltagere i økonomiske eksperimen-
ter træffer valg, der ikke er konsistente. Dette er således ikke unikt for hypotetiske 
værdisætningsstudier, jf. Starmer (2000). Respondenter, der brugte meget lidt tid 
på undersøgelsen og/eller centrale spørgsmål, blev også udelukket. 
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Boks I.5 Fakta om det hypotetiske værdisætningsstudie, fortsat 

Endelig var der et lille antal respondenter, hvis betalingsvilje udgjorde mere end 5 
pct. af deres disponible indkomst. Grænsen på 5 pct. bruges nogle gange som en 
tommelfingerregel i værdisætningsstudier til at udelukke outliere, jf. Mitchell og 
Carson (1989). Tanken bag reglen er at frasortere useriøse bud. Der er tale om en 
ret lille risikoreduktion, og 5 pct. af den disponible indkomst er derfor et relativt 
stort beløb. 
 
Den endelige population efter disse frasorteringer omfatter 997 besvarelser. Det er 
disse besvarelser, VSL beregnes på baggrund af. 
 

Tabel A Fravalg af respondenter  

 Respondenter 

 -----  Antal  ----- 

Fuldt sample 2.009 

“Ved ikke” 326 

Protestsvar a) 378 

Kort tidsforbrug og indbyrdes inkonsistente svar 297 

Useriøst høje bud 11 

Fravalg totalt 1.012 

Endelig population 997 

a) Definitionen på protestsvar er nærmere gennemgået i et dokumentationsnotat, som er
tilgængelig ved henvendelse til De Økonomiske Råds Sekretariat. Protestbesvarelserne 
omfatter både nul-bud og positive bud. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 
 
Resultater 
 
Værdisætningsspørgsmålene danner grundlaget for bereg-
ningen af VSL og er dermed undersøgelsens vigtigste 
spørgsmål. Her blev respondenterne bedt om at oplyse deres 
betalingsvilje for at mindske deres egen risiko for at dø i 
trafikken. Fordelingen af betalingsviljer for årlige risiko-
reduktioner på henholdsvis 1 ud af 100.000 og 2 ud af 
100.000 viser, at en stor andel af respondenterne kun er 
villige til at betale lidt, det vil sige op til 200 kr., jf. figur 

De fleste er villige 
til at betale for 
risikoreduktioner 
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I.4. Derefter falder andelen, der vil betale, med størrelsen på 
beløbet. Det fremgår, at flere er villige til at betale mere for 
den større risikoreduktion end for den mindre.   
 
 

Figur I.4 Betalingsvilje for risikoreduktioner 

Anm.: Figuren viser fordelingen af betalingsviljer i den endelige popu-
lation på 997 respondenter. Betalingsviljerne er her samlet i in-
tervaller af formidlingsmæssige hensyn. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
 
For at beregne VSL på baggrund af de oplyste betalings-
viljer tages udgangspunkt i den gennemsnitlige betalingsvil-
je i populationen på 997 respondenter, jf. boks I.5. Den 
gennemsnitlige betalingsvilje er 356 kr. for en risikoreduk-
tion på 1 ud af 100.000 og 520 kr. for en reduktion på 2 ud 
af 100.000.29 VSL beregnes som et vægtet gennemsnit af de 
to.30 Den gennemsnitlige betalingsvilje stiger med størrelsen 
på risikoreduktionen, men ikke proportionalt. Dette finder 
man også i litteraturen, jf. afsnit I.4.   

 
29) Medianen for den mindre og større risikoændring er 102 hhv. 292 

kr. Den store forskel på gennemsnit og median antyder, at der er 
en del høje bud. 

30) VSL bliver beregnet efter følgende formel: VSL=WTP/∆R, hvor 
WTP er betalingsviljen for en risikoreduktion svarende til ∆R. 
Betalingsviljerne vægtes med hensyn til risikoreduktionens stør-
relse.  
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Baseret på populationen på 997 respondenter beregnes VSL 
til 31 mio. kr., jf. tabel I.5. Tabellen viser også VSL, når 
man medtager de høje bud, der overstiger 5 pct. af disponi-
bel indkomst, eller hvis man i stedet sætter grænsen ved 2 
pct. af disponibel indkomst. Dette giver et interval for VSL 
på 26-36 mio.kr. 
 
I tabellen ses også VSL beregnet på baggrund af betalingsvil-
jen for de to risikoreduktioner hver for sig. Fordi betalings-
viljen ikke stiger proportionalt med risikoreduktionen, er 
VSL lavere, hvis man tager udgangspunkt i risikoreduktionen 
på 2 ud af 100.000.  
 
 

Tabel I.5 VSL-beregning for forskellige populationer  

 Risikoreduktion Respondenter 

 Gennem-
snit 

1 ud af 
100.000 

2 ud af 
100.000 

 

 ---------------  Mio. kr.  --------------- ----  Antal  ---- 

Endelig populationa) 31 36 26 997 

Høje bud medtagetb) 36 42 30 1.008 

Betalingsvilje er maks. 
2 pct. af disponibel 
indkomstc) 

26 29 22 974 

a) Betaler det samme eller mere for større risikoreduktion, og betalingsviljen er maksimalt 5 pct. 
af disponibel indkomst. 

b) Betaler det samme eller mere for større risikoreduktion. 
c) Betaler det samme eller mere for større risikoreduktion, og betalingsviljen er maksimalt 2 pct. 

af disponibel indkomst. 
Anm.: Gennemsnittet er beregnet som et vægtet gennemsnit af VSL for de to risikoreduktioner. 
Kilde: Egne beregninger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VSL beregnes til 
ca. 31 mio. kr.  

VSL varierer 
med 
risikoreduktionen 
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Følsomhedsanalyser 
 
Der er gennemført en række følsomhedsanalyser af VSL-
beregningerne ovenfor med hensyn til faktorer, der kan 
tænkes at påvirke VSL.31 Fordi VSL er beregnet på bag-
grund af et gennemsnit, er estimatet særligt følsomt for høje 
bud. Det er derfor undersøgt, hvordan VSL-estimatet æn-
dres, når de højeste og laveste bud sorteres fra, jf. tabel I.6. 
 
 

Tabel I.6 Følsomhed af VSL for høje og lave bud 

 Gennemsnit Respondenter 
 --  Mio. kr.  -- ----  Antal  ---- 

Høje bud medtaget a) 36 1.008 

Endelig population b)  31 997 

Uden de 1 pct. højeste bud 27 987 

Uden de 2,5 pct. højeste bud 24 972 

Uden de 2,5 pct. højeste og 
laveste bud 

24 947 

Uden nul-bud c) 36 849 

a) Betaler det samme eller mere for større risikoreduktion. Beta-
lingsviljen kan overstige 5 pct. af disponibel indkomst. 

b) Betaler det samme eller mere for større risikoreduktion, og 
betalingsviljen er maksimalt 5 pct. af disponibel indkomst. 

c) Udelader alle respondenter, der har en betalingsvilje på 0 kr.  
Anm.: Gennemsnittet er beregnet som et vægtet gennemsnit af VSL

for de to risikoreduktioner.  
Kilde: Egne beregninger. 
 
 
Det fremgår af tabellen, at VSL ændrer sig en del, når de 
højeste bud sorteres fra. Eksempelvis falder den gennem-
snitlige VSL med 4 mio. kr., når de 1 pct. højeste bud eks-
kluderes.  
 
Fordi de høje bud har en stærk påvirkning på gennemsnittet, 
er det vigtigt at undersøge, om buddene er legitime. Derfor 
 
31) Følsomhedsanalyser af bl.a. alder, altruisme og tidsforbrug viste, 

at disse faktorer ikke påvirker VSL i betydelig grad.  

Flere faktorer 
kan påvirke VSL 
 

VSL-estimatet er 
følsomt med 
hensyn til høje 
bud 

Betydningen af 
legitime svar 
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blev der opsat en række udvælgelseskriterier til bestem-
melse af den endelig population, der skulle sikre konsistens 
mellem respondenternes betalingsvilje og deres indkomst 
samt mellem betalingsviljerne for de to risikoreduktioner.  
 
Betydningen af indkomst, alder og andre faktorer for beta-
lingsviljen blev undersøgt i en økonometrisk model. Over-
ordnet set bekræfter modellen, at respondenternes svar er 
konsistente med teoretiske forventninger og det, man ellers 
har fundet i empirien, jf. boks I.6. Resultatet viser, at VSL 
stiger med indkomst med en estimeret indkomstelasticitet 
på 0,34.32 Dette er relativt lav sammenlignet med det, man 
finder i OECD (2012).33  
 
Modellen finder også en faldende VSL, hvis man i forvejen 
føler sig tryg ved at færdes i trafikken, eller hvis man pri-
mært rejser med tog kontra bil. Sidstnævnte stemmer 
overens med opfattelsen af, at tog er et sikrere transport-
middel.   
 
Betalingsviljen er signifikant højere for en større risiko-
reduktion. Det betyder, at populationen består en scope-test. 
Modellen finder, at når risikoreduktionen fordobles, stiger 
betalingsviljen med ca. 50 pct., alt andet lige. Taget i be-
tragtning, at populationen på 997 er sat sammen ud fra et 
kriterie om, at betalingsviljen skulle være den samme eller 
større for den større risikoreduktion, er dette resultat imid-
lertid misvisende. Det centrale er, at det samme resultat 
også gælder for populationer, hvor der ikke er stillet krav til 
indbyrdes konsistente betalingsviljer. 
 

 
32) Det er imidlertid svært at estimere en præcis indkomstelasticitet, 

da data for indkomst kun er tilgængelig i intervaller à 100.000 kr.  

33) De to størrelser er dog ikke helt sammenlignelige, da OECD 
(2012) beregner indkomstelasticiteten på tværs af studier, mens 
det er den enkelte respondents betalingsvilje og indkomst, der 
danner grundlag for indkomstelasticiteten i denne undersøgelse.  

Økonometriske 
modeller kan 
validere 
resultater 

VSL falder, jo 
sikrere man føler 
sig i trafikken  

Betalingsviljen 
stiger med 
størrelsen på 
risikoreduktion 
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Boks I.6 Økonometrisk model for betalingsvilje 

Mange faktorer, der kan påvirke VSL, er korreleret med hinanden. For at adskil-
le effekterne af f.eks. indkomst og uddannelse på VSL, er der estimeret en tobit-
model. Modellen har logaritmen af betalingsviljerne som den afhængige varia-
bel. Tobit-modeller er velegnede i tilfælde som dette, hvor en ikke-triviel andel 
af den afhængige variabel tager værdien nul. I sådanne tilfælde vil OLS ofte gi-
ve skæve estimater.   
 
Tabel A sammenfatter de marginale effekter af den estimerede model. Estima-
terne viser forskellige faktorers påvirkning på betalingsviljen i forhold til en 
referenceperson. Referencepersonen i modellen er en kvinde, der er gift eller 
samboende, der ikke har hjemmeboende børn, har uddannelse på grundskoleni-
veau, bor i Region Hovedstaden, og hvis primære transportmiddel er bil. 
 
Med undtagelse af indkomst, alder og alder2, tager de resterende variable enten 
værdien nul eller et. De estimerede parametre skal opfattes som procentvise af-
vigelser fra referencepersonen. Eksempelvis kan parameteren for Hjemme-
boende børn fortolkes som, at hvis referencepersonen havde hjemmeboende 
børn, ville betalingsviljen have været 33 pct. højere. Havde referencepersonen 
været en mand, ville betalingsviljen have været 80 pct. lavere, osv. Alle fortolk-
ninger er “alt andet lige”.  
 
Parameteren for indkomst er signifikant og positiv. Den kan fortolkes som en 
indkomstelasticitet. Parametrene for tog og føler sig sikre i trafikken tyder på, at 
respondenter, som opfatter trafikken som sikker, har en lavere betalingsvilje.  
 
Parameteren for værdisætning af den større risikoreduktion viser, at der er en 
scope-effekt i udvalget. Parameterens størrelse kan fortolkes som, at når risiko-
reduktionen stiger med 100 pct., stiger betalingsviljen med 53 pct. Var der per-
fekt scope, ville parameteren være 1. Sagt med andre ord stiger betalingsviljen 
med risikoreduktionen, men stigningen er ikke proportional. 
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Boks I.6 Økonometrisk model for betalingsvilje, fortsat 

Tabel A  Estimationsresultater fra tobit-model 

Variabel Parameter 
Log(indkomst) a) 0,34 * 
Alder -0,02  
Alder2 0,00  
Hjemmeboende børn 0,33 * 
Mand -0,80 *** 
Enlig -0,44 ** 
Lang videregående uddannelse -0,41  
Mellemlang videregående uddannelse -0,48 ** 
Kort videregående uddannelse -0,39  
Forskeruddannelse -0,60  
Erhvervsuddannelse -0,38 * 
Gymnasial uddannelse -0,42 * 
Kan ikke betale uforudset regning på over 1.000 kr. -0,56 *** 
Region Midtjylland -0,13  
Region Nordjylland -0,47 * 
Region Sjælland -0,49 ** 
Region Syddanmark -0,34 * 
Føler sig sikker i trafikken -0,33 * 
Typisk transportmiddel: gang  -0,10  
Typisk transportmiddel: bus -0,26  
Typisk transportmiddel: cykel 0,10  
Typisk transportmiddel: tog -0,43 ** 
Værdisætning af større risikoreduktion  0,53 *** 

Antal respondenter 997  
a) Indkomsten er beregnet som midtpunktet i det indkomstinterval, respondenten har 

valgt. 
Anm.: I den estimerede model indgår parametre, der ikke er vist i tabellen. De fulde estima-

tionsresultater kan ses i et dokumentationsnotat, som kan fås ved henvendelse til De 
Økonomiske Råds Sekretariat. Referencekategorierne, som parametrene skal fortolkes i 
forhold til er: kvinde, samboende, ingen hjemmeboende børn, uddannelse på grund-
skoleniveau, Region Hovedstaden, typisk transportmiddel: bil. 

 ***, ** og * angiver signifikans på hhv. 0,1, 1 og 5 pct. niveau.   
Kilde: Egne beregninger.  
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Et andet interessant fund er, at der ikke findes nogen signi-
fikant effekt af alder på VSL, når der er kontrolleret for 
indkomst, uddannelse og en række andre forhold. Dette er i 
tråd med, at man i empirien ikke finder en klar sammen-
hæng mellem VSL og alder, jf. afsnit I.2 og I.4.  
 
Endelig er det værd at bemærke, at mænd har lavere beta-
lingsvilje end kvinder, og enlige har lavere betalingsvilje 
end folk, der er gift eller samboer. 
 
Sammenfatning 
 
Der er gennemført et hypotetisk værdisætningsstudie af 
værdien af statistisk liv (VSL) for Danmark, som er præsen-
teret i dette afsnit. Resultatet af analysen er, at VSL ligger i 
intervallet 26-36 mio. kr. med et centralt skøn på 31 mio. kr. 
Følsomhedsanalyser viser, at VSL især er sensitiv overfor 
høje bud. En række andre variable, såsom respondentens 
alder og tidsforbrug i undersøgelsen påvirker ikke VSL-
estimatet i betydelig grad. 
 
Der knytter sig en række metodiske problemer til hypotetisk 
værdisætning, hvilket også gør sig gældende i denne under-
søgelse. Det virker, som om en del respondenter i under-
søgelsen har haft svært ved at værdisætte de små risiko-
reduktioner. Det har enten ført til, at de ikke oplyste en be-
talingsvilje, afgav protestsvar eller havde en betalingsvilje, 
der ikke var indbyrdes konsistent. Disse svar er sorteret fra 
og indgår ikke i analysens resultater.  

I.6 Bud på nye nøgletal for værdien af stati-
stiske liv og leveår 

I de foregående afsnit er der fremlagt empiriske resultater 
fra både udenlandske og danske studier, og der er givet et 
overblik over de værdier, der benyttes i andre lande. Ende-
lig er der præsenteret resultater af et nyt hypotetisk værdi-
sætningsstudie af værdien af statistisk liv (VSL). Konklu-
sionerne i disse afsnit peger alle i retning af, at det nuvæ-
rende danske nøgletal for VSL på 17 mio. kr. er for lavt.  

Ingen effekt på 
VSL af alder 

Mænd har lavere 
betalingsvilje end 
kvinder 

Analysen peger 
på en VSL på  
31 mio. kr.  

Metodiske 
problemer 
håndteret ved 
frasortering af 
svar   

Tidligere afsnit 
antyder, at VSL 
bør opjusteres 
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Formålet med dette afsnit er at diskutere, hvilken størrelse 
en dansk VSL bør have. Afsnittet begynder med en sam-
menligning af den nuværende VSL med en opgørelse af den 
forventede indkomst gennem livet (den såkaldte livs-
indkomst) tillagt en værdi af fritid og hjemmeproduktion. 
Efterfølgende samles hovedresultater fra empiriske studier, 
som er gennemgået i tidligere afsnit. På denne baggrund 
gives et bud på et nyt dansk nøgletal for VSL. Til sidst præ-
senteres beregningen af en værdi af leveår (VOLY) med 
udgangspunkt i en revideret VSL.   
 
Livsindkomst og værdi af fritid  
 
Der er en del metodiske usikkerheder forbundet med opgø-
relsen af VSL, jf. afsnit I.3. Det kan derfor være nyttigt at 
sammenligne VSL med en konkret værdi i form af en opgø-
relse af livsindkomsten tillagt et skøn for værdien af fritid 
og hjemmeproduktion. Sagt med andre ord, en opgørelse af 
værdien af tid. I denne type opgørelse afspejler den bereg-
nede livsindkomst værdien af arbejdstid, mens værdien af 
fritid og den tid, man bruger på huslige opgaver, skønnes.  
 
VSL er opgjort for gennemsnittet af den berørte befolkning. 
Den “gennemsnitlige dansker” er 41 år gammel. Derfor 
opgøres værdien af tid i det følgende også for en 41-årig, 
således at de to størrelser kan sammenlignes. Opgørelsen er 
gennemgået i boks I.7. 
 
I litteraturen argumenteres for, at livsindkomsten medregnet 
en værdi af fritid og hjemmeproduktion kan betragtes som 
et underkantskøn for VSL, jf. bl.a. Andersson og Treich 
(2011), Keeler (2001) samt Murphy og Topel (2006).34 Det-
te skyldes først og fremmest, at nytten af forbruget under-
vurderes i opgørelsen. Helt konkret opgøres det såkaldte 
forbrugeroverskud ikke. Derudover er værdien af fritid og 
hjemmeproduktion for personer over 70 år ikke medregnet i 
opgørelsen for en gennemsnitlig dansker.  

 
34) Lidt mere præcist opgør Murphy og Topel (2006) værdien af et 

leveår for forskellige aldersklasser til at være omkring tre gange 
højere end den årlige indkomst og værdien af fritid på grund af 
forbrugeroverskuddet. 

Indhold i afsnit 

Sammenligning 
af VSL med 
værdi af tid 
nyttigt 

Værdi af tid for 
en 41-årig 

Livsindkomst og 
værdi af tid er et 
underkantsskøn 
for VSL 
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Boks I.7 Den resterende livsindkomst og værdi af tid  

I boksen gennemgås beregningen af den forventede resterende indkomst (livs-
indkomsten) og et skøn for værdien af fritid og hjemmeproduktion. Formålet med 
at opgøre denne størrelse er at sammenligne den med VSL. Alle priser er 2015-
priser.   
 
Den resterende livsindkomst 
For at kunne sammenligne de to størrelser er livsindkomsten beregnet for en per-
son med den gennemsnitlige alder 41 år, da VSL er opgjort for gennemsnittet af 
den danske befolkning. Beregningerne af den resterende livsindkomst er foretaget 
på registerdata og er baseret på indkomstoplysninger i 2013.  

 
Den resterende livsindkomst beregnes som summen af den gennemsnitlige brutto-
indkomst for hvert alderstrin fra 41 til 70 år. Ved beregningen af gennemsnittet ses 
der bort fra de 1 pct. laveste og 1 pct. højeste indkomster for at reducere påvirk-
ningen fra ekstreme observationer. Der er ikke foretaget diskontering af ind-
komsterne, hvorfor der implicit antages, at den forventede reallønsfremgang svarer 
til den forventede reale diskonteringsrente.  
 
Bruttoindkomsten er defineret som erhvervsindkomst inklusive indbetalinger til 
arbejdsmarkedspensioner. Der er ikke medtaget kapitalindkomst, da det kan be-
tragtes som et resultat af, at forbruget i et år ikke svarer til indkomsten i det sam-
me år (det vil sige, at forbruget er blevet udskudt). Fordi livsindkomsten er bereg-
net af bruttolønninger, ses der bort fra overførselsindkomster for at undgå dobbelt-
regning.  
 
Den resterende livsindkomst før skat for en 41-årig dansker er beregnet til ca. 8,0 
mio. kr. under de givne antagelser, jf. tabel A.  
 
Værdien af fritid og hjemmeproduktion 
En dansker har ca. 8 timers fritid på en gennemsnitlig ugedag, jf. Bonke (2014). I 
denne opgørelse defineres fritid som den vågne fritid, hvor en person hverken er 
på arbejde eller arbejder hjemme med huslige gøremål eller børneomsorg. Fritid er 
altså kun den tid, der er tilbage til personen selv, herunder samvær med familien 
og venner. 
 
Hjemmeproduktion dækker bl.a. over indkøb, husligt arbejde (opvask, rengøring, 
madlavning mv.), gør-det-selv-arbejde samt børneomsorg. I Bonke (2012) opgøres 
hjemmeproduktionen til ca. 2 timer og 45 min. på en gennemsnitlig ugedag.  
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Boks I.7 Den resterende livsindkomst og værdi af tid, fortsat 

Til at værdisætte fritid og hjemmearbejde sættes værdien af tid til 83 kr. pr. time, 
som er den værdi, der bliver brugt i cost-benefit-analyser på transportområdet, jf. 
Fosgerau mfl. (2007) og Transportministeriet (2014). Skønnet for værdien af fri-
tid og hjemmeproduktion mellem det 41. og 70. år er 9,8 mio. kr.  
 
Den resterende livsindkomst med et skøn for værdien af fritid og hjemme-
produktion beløber sig således til 17,8 mio. kr. Hvis man også vil medregne vær-
dien af fritid og hjemmeproduktion for dem over 70 år, vil værdien selvsagt være 
højere. 

 
Forbrugeroverskuddet mangler  
Værdien af forbrug er kun delvist medregnet i opgørelsen som værdien af den sidste 
forbrugte (marginale) enhed, mens det såkaldte forbrugeroverskud ikke er medreg-
net. Forbrugeroverskuddet afspejler forskellen mellem den maksimale betalings-
vilje og den faktiske pris af det ikke-marginale forbrug. Udeladelsen af forbruger-
overskuddet betyder, at opgørelsen af livsindkomsten tillagt et skøn for værdien 
af fritid og hjemmeproduktion er et klart underkantsskøn for VSL. 

 
 

Tabel A Resterende livsindkomst og værdi af tid 

 Mio. kr. 

Resterende livsindkomst før skat 8,0 

Værdi af fritid  7,3 

Værdi af hjemmeproduktion  2,5 

Resterende livsindkomst og værdi af tid 17,8 
Anm.:    Livsindkomsten samt værdien af fritid og hjemmeproduktion er opgjort for en 41-årig 

dansker frem til det 70. år. Det antages, at den betragtede person vil komme til at have 
ca. 88.000 fritidstimer og ca. 30.000 hjemmeproduktionstimer frem til fyldte 70. år. 
Disse ganges med værdien af tid, estimeret til 83 kr. pr. time, jf. Fosgerau mfl. (2007) 
og Transportministeriet (2014). I en sammenligning af den opgjorte størrelse med VSL 
bør forbrugeroverskud og værdi af fritid og hjemmeproduktion for dem over 70 år også 
medregnes. Tallene er afrundet til én decimal. 

Kilde:    Egne beregninger baseret på registerdata for 2013, Bonke (2012), Bonke (2014), Fos-
gerau mfl. (2007) og Transportministeriet (2014). 
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Den beregnede resterende livsindkomst for en 41-årig tillagt 
et konservativt skøn for fritid og hjemmeproduktion er op-
gjort til ca. 18 mio. kr. Dette er højere end det nuværende 
nøgletal for VSL. Da den således opgjorte værdi er et klart 
underkantsskøn på VSL, er dette en tydelig indikation på, at 
VSL for Danmark bør opjusteres. 
 
Bud på nyt nøgletal til VSL  
 
Det nuværende danske nøgletal for VSL på 17 mio. kr. er en 
beregnet værdi baseret på et tidligere anbefalet EU-nøgletal, 
jf. Transportministeriet (2010). Der er i de foregående afsnit 
redegjort for, at VSL stiger med indkomsten. Derfor bør en 
gennemsnitlig EU-værdi justeres med hensyn til forskelle i 
indkomstniveau mellem Danmark og EU. Det nuværende 
nøgletal er korrigeret for købekraft og fremskrevet til nu-
tidsværdi, men ikke justeret for forskelle i indkomstniveau. 
En sådan justering vil medføre en højere VSL for Danmark, 
da indkomsten i Danmark ligger over den gennemsnitlige 
indkomst i EU.    
 
EU-Kommissionen har for nyligt anbefalet et nyt nøgletal 
for VSL til anvendelse i cost-benefit-analyser i EU, jf. tabel 
I.7. EU-Kommissionens (2015) nye anbefaling på 39 mio. 
kr. er baseret på OECD (2012) og gælder for EU som hel-
hed. Det anbefales, at værdien korrigeres for forskelle i 
indkomstniveau mellem de enkelte medlemslande og EU-
gennemsnittet.  
 
Baseret på den omfattende metaanalyse af udenlandske værdi-
sætningsstudier udført af OECD (2012) beregnes VSL, justeret 
for det danske indkomstniveau, til 36-46 mio. kr.35 Dette er 
mere end dobbelt så højt som den nuværende danske VSL.  
 
35) Værdierne for VSL er beregnet på baggrund af hypotetiske vær-

disætningsstudier i hhv. OECD- og EU-lande ved brug af en be-
nefit transfer metode, der er præsenteret i afsnit I.4. Kort fortalt 
finder OECD et centralt bud for VSL på baggrund af studier gen-
nemført i hhv. EU- og OECD-lande. Dette bud kan omregnes til 
et nationalt bud på VSL i dag ved at tage højde for indkomst-
forskelle landene imellem, den generelle økonomiske udvikling 
over tid og købekraftskorrigeret valutakurser. Studierne fra 
OECD og EU giver værdier på hhv. 36 og 46 mio. kr. omregnet 
for Danmark.   

Livsindkomst og 
værdi af tid 
opgøres til  
18 mio. kr.  

Nuværende værdi 
afspejler ældre 
EU-gennemsnit 

Ny anbefaling fra 
EU-
Kommissionen   

Nøgletal fra 
OECD beregnes 
til 36-46 mio. kr.  



I.6 Bud på nye nøgletal for værdien af statistiske liv og leveår 

 65 

For at sikre, at VSL afspejler den danske befolknings beta-
lingsvilje for reduktioner i risikoen for at dø, er det oplagt at 
fastsætte VSL med udgangspunkt i danske værdisætnings-
studier. Der er i alt tre værdisætningsstudier af VSL for 
Danmark, inklusive det, der blev præsenteret i afsnit I.5. De 
centrale værdier i studierne ligger meget tæt på hinanden og 
varierer fra 27 til 35 mio. kr. Gennemsnittet af de tre centra-
le bud er 31 mio. kr. Når man tager usikkerheden omkring 
hypotetisk værdisætning i betragtning, er det betryggende, 
at de tre studiers centrale bud og intervaller overlapper i så 
høj grad.  
 
Gennemsnittet af de danske studier på 31 mio. kr. ligger lige 
i overkanten af de værdier, der anvendes i cost-benefit-
analyser i andre europæiske lande. I disse lande anvendes 
nøgletal for VSL i størrelsesordenen 21 til 27 mio. kr. Flere 
af disse værdier baserer sig imidlertid på ældre studier, jf. 
afsnit I.4. I USA anvender man værdier, der er væsentlig 
højere end i Europa.  
 
Hypotetisk bias er en kendt udfordring forbundet med hypo-
tetisk værdisætning. Hypotetisk bias afspejler, at responden-
terne måske ikke er villige til faktisk at betale det beløb, 
som de har angivet i spørgeskemaet. Det kan være et argu-
ment for, at en VSL på 31 mio. kr. baseret på de danske 
hypotetiske værdisætningsstudier er for høj. I modsætning 
til i mange andre miljøkontekster finder man imidlertid, at 
hypotetisk værdisætning af VSL giver betydelige lavere 
værdier end opgørelser baseret på markedsdata, som f.eks. 
hedoniske lønstudier, jf. afsnit I.4.  
 
Der er flere grunde til, at en værdi på 31 mio. kr. er et plau-
sibelt bud på VSL i Danmark. For det første er de værdier, 
man kan beregne for Danmark på baggrund af OECD 
(2012) og EU-Kommissionens nylige anbefaling (noget) 
højere end 31 mio. kr. For det andet tyder opgørelsen af 
livsindkomsten med værdi af fritid og hjemmeproduktion 
på, at det nuværende nøgletal på 17 mio. kr. er et klart un-
derkantsskøn for VSL i Danmark. På baggrund af de over-
stående overvejelser vurderes 31 mio. kr. at være det bedste 
bud på en ny VSL i Danmark. Det gøres dog opmærksom 
på, at denne værdi er forbundet med usikkerhed.  

Gennemsnit af 
danske studier 
antyder, at VSL 
er ca. 31 mio. kr. 

31 mio. kr. er 
højere end VSL i 
sammenlignelige 
lande  

Hypotetisk bias 
kan give for høj 
VSL 

31 mio. kr. det 
bedste bud på ny 
VSL 



Værdien af Statistisk liv. Diskussionsoplæg. Økonomi og Miljø 2016 

 66 

Tabel I.7 Oversigt over estimerede og anvendte værdier af statistisk liv (VSL) 

 Kilde VSL Interval 

  ---  Mio. kr.  --- 

Danmark    

Nuværende værdi Transportministeriet (2010) 17  

    

Danske studier DØR (2016)a) 31  25-36 

 Gyrd-Hansen mfl. (2015) 35  21-59 

 Kidholm (1995) 27  24-36 

    

Udenlandske studier OECD (2012)b) 46 23-68 

    

Anvendte værdier i andre lande   

Sverige Trafikverket (2015) 21  

    

Storbritannien Department for Transport (2014) 21   

    

Norge Finansdepartementet (2012) 27  

    

EU  EU-Kommissionen (2015) 39  20-59 

    

USA Office of Management and Budget (2003) 54  

  Environmental Protection Agency (2010) 68  

 Department of Transportation (2015) 72  

a) Der henvises til det hypotetiske værdisætningsstudie, der er præsenteret i afsnit I.5. Ud-
dybende information om analysen findes i et dokumentationsnotat, som er tilgængelig ved
henvendelse til De Økonomiske Råds Sekretariat.  

b) Værdien for Danmark er beregnet ved hjælp af benefit transfer ud fra estimater af VSL for 
EU27-lande. Tages udgangspunkt i værdisætningsstudier fra OECD-lande, er værdien 36 
mio. kr.  En forklaring på beregningsmetoden i benefit transferen til danske VSL findes i af-
snit I.4. 

Anm.: Alle værdier, undtaget OECD (2012) og EU-Kommissionen (2015), er omregnet til DKK 
med købekraftkorrigerede valutakurser og fremskrevet til nutidsværdi med den nominelle 
BNP-deflator, hvor det implicit antages, at indkomstelasticiteten er én. Værdien for EU-
Kommissionen er beregnet ved benefit transfermetoden, som beskrevet i afsnit I.4. Alle priser 
er 2015-priser 
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Værdien af leveår 
 
I de tilfælde, hvor en risikoreduktion primært gavner en 
bestemt aldersgruppe, kan der argumenteres for, at man ikke 
bør anvende den gennemsnitlige VSL for hele befolkningen. 
Dette gælder f.eks. tiltag på luftforureningsområdet, som i 
især gavner de ældre. I princippet bør man beregne VSL for 
den del af befolkningen, der bliver berørt af et givet tiltag. I 
praksis er dette dog en ressourcekrævende tilgang, og det er 
derfor sjældent en mulighed. En anden måde at tage højde 
for aldersafhængighed i VSL er at benytte værdien af leveår 
(VOLY).  
 
Man kan beregne VOLY på baggrund af den gennemsnit-
lige VSL, jf. afsnit I.2. Det er vigtigt, at der er konsistens 
mellem de to størrelser til enhver alder. Det antages typisk, 
at VOLY er konstant gennem livet, da det hverken fra teore-
tisk eller empirisk side er klart, om VOLY stiger eller falder 
med alderen. 
 
En konsistent værdisætning af statistiske liv og leveår med 
udgangspunkt i en gennemsnitlig VSL på 31 mio. kr. forud-
sætter en konstant VOLY på 1,3 mio. kr. pr. leveår, jf. boks 
I.8. Dette svarer til, at VSL vil aftage, jo ældre den berørte 
befolkningsgruppe er, jf. figur I.5. For en yngre befolknings-
gruppe er VSL dermed højere end for gennemsnittet, hvilket 
skyldes, at VOLY summeres over flere forventede leveår. 
Værdisætning ved brug af VOLY er således helt parallelt til 
en værdisætning ved brug af en alderskorrigeret VSL, hvor 
forskellig VSL anvendes til forskellige aldersgrupper.  
 
 
 
 
 

Værdien af leveår 
fornuftig, hvis 
tiltaget berører 
én aldersgruppe 

Konsistens 
mellem VSL og 
VOLY vigtigt 

VSL på  
31 mio. kr. 
konsistent med 
VOLY på  
1,3 mio. kr.  
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Boks I.8 Beregning af VOLY 

Sammenhængen mellem VSL og VOLY er nærmere gennemgået i boks I.2 i af-
snit I.2. Heri fremgår, hvordan man kan beregne en konstant VOLY på baggrund 
af en gennemsnitlig VSL for befolkningen. En VSL på 31 mio. kr. kan omregnes 
til en konstant VOLY på 1,3 mio. kr., hvis det antages, at den gennemsnitlige 
alder er 41 år, den maksimale levealder er 100 år og diskonteringsrenten er 3 pct. 
 
Valget af diskonteringsrente har stor betydning for den beregnede VOLY. Anvendes 
i stedet en rente på 1 eller 5 pct., omregnes VSL til en konstant VOLY på 0,9 hen-
holdsvis 1,8 mio. kr. En høj diskonteringsrente giver en højere nutidsværdi af leveår, 
fordi leveår mod slutningen af livet samtidigt betragtes som mindre værdifulde.  
 
Nogle tiltag har først en effekt på risikoen for at dø et vist antal år efter ekspone-
ring. Det er i disse tilfælde udbredt praksis at tilbagediskontere VOLY for at tage 
højde for tidsperioden fra eksponering til død. I Kapitel II anvendes eksempelvis 
en model, der antager, at døden i gennemsnit indtræffer ti år efter eksponering 
for luftforurening. I dette tilfælde vil VOLY tilbagediskonteres for de ti år, der 
går, fra eksponering til døden indtræffer. Hvis man antager en diskonteringsrente 
på 3 pct., vil en VOLY på 1,3 mio. kr. tilbagediskonteres til 0,9 mio. kr. pr. leve-
år. Dette kaldes i nogle sammenhænge en “kronisk” VOLY. 

 
 

Figur I.5 Sammenhæng mellem VSL og konstant VOLY 

Anm.: I figuren antages en gennemsnitlig VSL på 31 mio. kr., en 
diskontering på 3 pct. og en maksimal levealder på 100 år. 

Kilde: Overlevelsessandsynligheder fra DREAM og egne beregninger. 
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I.7 Sammenfatning og anbefalinger 

Regulering på transport-, miljø- og sundhedsområdet har ofte 
i større eller mindre grad betydning for befolkningens risiko 
for at dø i en given periode. Det er vigtigt, at beslutnings-
tagere medregner disse ændringer i risikoen for at dø i cost-
benefit-analyser, når de skal beslutte, om et tiltag skal gen-
nemføres. Værdisætning af sådanne risikoændringer kan for 
nogle synes uetisk. Men hvis der ikke er en eksplicit værd-
isætning af liv, er der stor risiko for, at man indirekte an-
vender en uensartet værdisætning af liv fra tiltag til tiltag. 
En eksplicit værdi af liv vil derfor fremme en konsistent og 
gennemsigtig værdisætning på tværs af tiltag indenfor og 
mellem forskellige områder. Dette kan bidrage til, at offent-
lige midler allokeres, så de gør mest gavn.  
 
Den typiske måde at værdisætte liv i cost-benefit-analyser 
er ved at benytte den såkaldte værdi af statistisk liv (VSL). 
VSL er ikke værdien af et bestemt menneskeliv, men en 
opregning baseret på betalingsvilje for små ændringer i 
risikoen for at dø. I praksis opgør man ofte VSL gennem 
hypotetiske værdisætningsstudier.  
 
Flere danske myndigheder anvender en eksplicit værdi af 
liv. Det danske nøgletal for VSL er 17 mio. kr. Denne værdi 
er beregnet ud fra et ældre nøgletal for hele EU, og den 
synes lav sammenlignet med de værdier for VSL, der an-
vendes i andre lande. Formålet med dette kapitel har været 
at undersøge, om den værdi, man har anvendt i en årrække i 
danske cost-benefit-analyser, bør ændres.  
 
For at kunne undersøge dette er der i kapitlet gennemført et 
nyt hypotetisk værdisætningsstudie af VSL i Danmark. Til 
denne analyse er indsamlet svar fra 2.000 danskere fra 18 til 
80 år. De 2.000 respondenter har udtrykt deres betalings-
vilje for en lille reduktion i deres risiko for at dø i trafikken. 
Overordnet tyder analysen på, at VSL for Danmark ligger i 
intervallet 26-36 mio. kr. med et centralt skøn på 31 mio. kr. 
 

En eksplicit 
værdisætning af 
liv er nyttig 

Værdien af 
statistisk liv 
(VSL) 

Kapitlets formål 

Ny dansk analyse 
finder centralt 
bud på VSL på  
31 mio. kr. 
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Hypotetisk værdisætning er behæftet med stor usikkerhed. 
Det gælder ikke mindst i værdisætningen af ændringer i små 
risici, som kan være vanskelige at forstå for respondenterne. 
Resultaterne fra et enkeltstående studie skal derfor tolkes 
med forsigtighed. Troværdigheden af resultatet kan styrkes 
ved at sammenholde analysens resultater med, hvad der er 
fundet i andre empiriske analyser på området. 
 
Der er foruden analysen i dette kapitel tidligere gennemført 
to danske hypotetiske værdisætningsstudier af VSL. På 
trods af usikkerhed ved metoden ligger resultaterne af de 
danske studier tæt på hinanden. De centrale bud på VSL fra 
to andre danske studier er hhv. 27 og 35 mio. kr. Gennem-
snittet af resultaterne fra de tre danske studier er således 31 
mio. kr. 
 
Hypotetiske værdisætningsstudier kan lide under såkaldt 
hypotetisk bias. Hypotetisk bias afspejler, at respondenterne 
måske ikke er villige til faktisk at betale det beløb, de har 
angivet i spørgeskemaet. Dette kan være et argument for, at 
den sande danske VSL er lavere end gennemsnittet af de 
danske studier på 31 mio. kr.  
 
Der findes dog argumenter for, at en VSL på 31 mio. kr. er 
et plausibelt bud på en dansk VSL. For det første beregnes 
VSL for Danmark på baggrund af et studie fra OECD og 
EU-Kommissionens nylige anbefaling til noget højere en 31 
mio. kr. For det andet tyder en sammenligning med en op-
gørelse af livsindkomsten og værdien af fritid på, at det 
nuværende nøgletal på 17 mio. kr. er et klart underskøn for 
VSL i Danmark.  
 
De empiriske resultater taler således entydigt for, at det 
nuværende danske nøgletal for VSL på 17 mio. kr. er for 
lavt. Der er også en tendens til, at VSL anvendt i cost-
benefit-analyser i andre, sammenlignelige lande er noget 
eller en del højere, end nøgletallet for Danmark. På den 
baggrund anbefales det at anvende en ny værdi, der tager 
udgangspunkt i et gennemsnit af de tre danske analyser på 
området, på 31 mio. kr. 
 

Usikkerheder 
taler for at 
underbygge 
resultatet 
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danske  
VSL-studier er  
31 mio. kr. 

Hypotetisk bias 
taler ofte for 
nedjustering af 
resultatet … 

… men empiri 
tyder på endnu 
højere værdi 
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Opjustere dansk 
VSL til  
31 mio. kr. 
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Et højere dansk nøgletal for værdien af statistisk liv vil selv-
sagt påvirke resultaterne i cost-benefit-analyser af tiltag, 
som har effekt på risikoen for at dø. En højere værdi af sta-
tistisk liv betyder, at der bør lægges mere vægt på at gen-
nemføre tiltag, der forebygger dødsfald, sammenlignet med 
i dag.  
 
Det foreslåede nøgletal for VSL på 31 mio. kr. er en gen-
nemsnitlig VSL for hele den danske befolkning. Derfor bør 
værdien anvendes i cost-benefit-analyser af tiltag, der giver 
en ændring risikoen for at dø for hele befolkningen.  
 
Nogle tiltag påvirker imidlertid særligt risikoen for at dø for 
én bestemt aldersgruppe. Det er eksempelvis tilfældet med 
regulering af luftforurening, som især gavner de ældre i 
befolkningen, som har en kortere forventet levetid end be-
folkningen generelt. Her er det hensigtsmæssigt at opgøre 
antallet af reddede leveår værdisat med en værdi af leveår 
(VOLY). En sådan tilgang kan tage højde for, at yngre har 
flere forventede leveår tilbage end ældre.  
 
Det er vigtigt, at der er konsistens mellem VSL og VOLY, 
så der sker en rigtig prioritering mellem tiltag, der påvirker 
henholdsvis hele befolkningen (hvor VSL benyttes) og en 
særlig aldersgruppe (hvor VOLY benyttes). Der anvendes 
typisk en konstant VOLY på tværs af alle aldersgrupper, 
hvilket medfører, at VSL er højere for unge end ældre. Det 
nuværende danske nøgletal for en konstant VOLY er på 
knap 1 mio. kr., men er beregnet ud fra VSL på 17 mio. kr. 
Til beregning af tiltag, der primært berører én aldersgruppe i 
befolkningen, anbefales, at den tidligere værdi erstattes af 
en konstant VOLY svarende til 1,3 mio. kr. pr. leveår uaf-
hængig af alder. Denne værdi er udledt af VSL på 31 mio. 
kr.  

Konsekvenser af 
højere VSL 

VSL skal 
anvendes for hele 
befolkningen … 

… men ikke i 
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