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Samhällsekonomi och trafikprognoser

1. Trafikverkets uppdrag

2. Samhällsekonomiska analysen - CBA

3. Samlad Effektbedömning – SEB

4. Kvalitetsgranskning, Beslut, Tillhandahålla

5. Beslutsunderlag för Planeringen

Extra: Trafik- och transportprognoserna
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Transportpolitikens övergripande mål:

• "Transportpolitikens mål är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet.”

• Det övergripande målet stöds av två huvudmål: Funktionsmålet berör resans eller 
transportens tillgänglighet. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och 
hälsa.

• Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Förordning (2011:1131).
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De 5 transportpolitiska principerna 

Kunderna skall ges stor valfrihet att bestämma hur de vill 

resa och hur en transport skall utföras. 

Beslut om transportproduktion bör ske i decentraliserade 

former. 

Samverkan inom och mellan olika trafikslag skall 

främjas.

Konkurrensen mellan olika trafikutövare och 

transportalternativ skall främjas. 

Trafikens samhällsekonomiska kostnader skall vara 

en utgångspunkt när transportpolitiska styrmedel 

utformas. 
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Hur nå Samhällsekonomisk effektivitet i 

transportsektorn?
Välja rätt Ny eller ombyggd infrastruktur – fånga alla 

samhällets effekter – analys med CBA:

• Genomför lönsamma åtgärder så att nyttorna är större 

än kostnaderna + att det demokratiska 

beslutssystemet anser att den nya 

välfärdsfördelningen blir acceptabel

Effektiv trafikering på befintlig infrastruktur – vid 

transportbeslutet möta och beakta (internalisera) alla externa 

kostnader för en marginellt tillkommande transport/resa.

• Styrmedel så att de transporter genomförs som täcker 

alla sina kortsiktiga marginalkostnader
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Ur Regeringens instruktion för 

Trafikverket

• Trafikverket ska utveckla, förvalta och 

tillämpa metoder och modeller för 

samhällsekonomiska analyser inom 

transportområdet, inklusive 

efterkalkylering och successiv 

kalkylering,

• Trafikverket ska ta fram och 

tillhandahålla aktuella trafikprognoser, 

förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket
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Trafikverkets samhällsekonomiska 

analysverksamhet

• har utarbetats utifrån  helhetssyn, 

kvalitetsgranskning och öppenhet

• och skall utgå från verifierbara fakta, 

vetenskap och beprövad erfarenhet

• samhällsekonomiska kalkyler som görs av 

eller åt Trafikverket ska alltid presenteras 

inom ramen för en bred samlad 

effektbedömning (SEB).
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Varför behov av samhällsekonomisk 

analys?

+   Behövs när ej ”normal” marknad med prissignaler 

pga marknadsmisslyckanden (externa effekter, 

kollektiva varor, ofullständig information)

+   Bra för Rangordning

+   Många parametrar samtidigt  - i jämförbar 

”valuta”. Strukturerat väga nyttor mot kostnader

+   Indikator för Samhällsekonomisk effektivitet  (ej 

likhetstecken)

- Ingen info om andra lönsamma alternativ

- Ingen eller sparsam  info om ”rättvisa”, 

”fördelning” o ”långsiktig hållbarhet”
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Inför inlämning till regeringen……

av år 1-3 och år 4-6 bör det finnas en aktuell 

SEB och kalkyl av namngivna planobjekt som 

regeringen kan ta ställning till, det gäller främst 

det som skall byta grupp dvs kommer in första 

gången i grupp år 4-6 och i grupp år 1-3 från 

planen (eller på annat sätt).
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Tidplan för samhällsekonomiska 

analyser och trafikprognoser

1  Mars (Internt) 
Ny reviderad trafikprognos samt 

uppdaterade planeringsverktyg är klara och 
slutlig kvalitetssäkring och dokumentation 

av prognosen påbörjas

1  April 
Publiceras nya gällande verktygsversioner, 

basprognoser, kalkylvärden, metoder, 
effektsamband. Dessa gäller sedan 

tillsvidare för tillämpning i alla 
samhällsekonomiska analyser och kalkyler 

som genomförs av eller åt Trafikverket  

1 Oktober 
Publiceras beslut om vad som kommer att 
börja gälla från 1 april nästa år. Exvis nya 

effektsamband och prognos- och 
analysförutsättningar. Offentliggörs för 

second opinion.

Håll dig uppdaterad om vad som gäller på: www.trafikverket.se/samhallsekonomiochprognoser

Följ RSS-flödet Aktuellt om samhällsekonomiska analyser och trafikprognoser inom transportområdet

Implementerings-/granskningsfas

3

http://www.trafikverket.se/samhallsekonomiochprognoser
http://www.trafikverket.se/RSS/RSS-floden-pa-amnessidor/Aktuellt-om-samhallsekonomiska-analyser-och-trafikprognoser-inom-transportomradet/
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Persontransportarbete i Sverige 1950 – 2011, miljarder personkilometer 
(www.trafa.se)
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Persontransportarbete med buss, järnväg, tunnelbana och spårväg 1980 –

2011, miljarder personkilometer (www.trafa.se)

9
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Gods Transportarbetets utveckling sedan 1990
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Samhällsekonomi och trafikprognoser

1. Trafikverkets uppdrag

2. Samhällsekonomiska analysen - CBA

3. Samlad Effektbedömning – SEB

4. Kvalitetsgranskning, Beslut, Tillhandahålla

5. Beslutsunderlag för planeringen

Extra: Trafik- och transportprognoserna
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www.trafikverket.se/asek

http://www.trafikverket.se/asek
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Omvärldsförutsättningar

Trafik prognoser
Resande    Gods

Samhälls 
ekonomiska 
kostnader

Samhällsekonomisk effektivitet
Långsiktig hållbarhet 

Miljökvalitet
Fördelning

Kostnadseffektiv Måluppfyllelse
Målkonflikter

Effektsamband
Värderingar

Samhälls 
ekonomisk 

Nytta
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• Konsumentöverskott för resenärer och privatbilister (= nytta av 

konsumtion – kostnad för biljetter, fordon &bränsle, restid, 

förseningstid, brist på komfort etc)

• Producentöverskott för trafikoperatörer 

(= företagsekonomiskt täckningsbidrag för buss- och tågbolag, 

rederier, åkerier etc)

• Kostnad/intäkt för förändringar av externa effekter

(miljöeffekter, trafiksäkerhet)

• Budgeteffekter för staten

Kalkylens beståndsdelar:
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Investerings 
Kostnad

Drift och 
Underhåll

Restids 
effekter

Reskostnader

Trafiksäkerhet

Luft 
föroreningar

CBA  Nettoeffekter

Klimat

Buller

Intrång
Agglomera

tion

-+

Beräknat 

”lönsamt”!

Påverkar andra 

ej beräknade  

effekter?
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Hur värderar man nyttor? 
• Vi gör ständigt privata kostnads-nytto-analyser. 

Exempel: I butiken – Kommer jag att ha så stor nytta av den här 

produkten att det är värt att betala X kr för den? Skulle ju kunna 

köpa något annat istället.

• Jämföra nyttor för olika personer - Finns ingen användbar måttstock 

för nytta och nöjdhet. 

• Individernas verkliga beteenden och den betalningsvilja/värdering 

individerna själva har  - används som approximation för att mäta 

individens nytta.

• Marknadspriser som speglar nyttan för köpare (användare) och 

marginalkostnad för säljare (producent)

• Vissa resurser/effekter saknar pris och vissa har ”fel” pris
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”Samhällsekonomiskt lönsam” ?

Positivt nuvärde av alla 

kostnader och intäkter som är 

förknippade med förbrukning av 

resurser eller effekter som är 

föremål för medborgarnas och 

företagens betalningsvilja.

(Men styrkan är rangordning via den relativa nyttan)
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Beslutskriterier för samhällsekonomisk lönsamhet

NB = Nuvärde av alla framtida positiva nyttoeffekter

NC = Nuvärde av alla framtida negativa nyttoeffekter (kostnader)

I = Investeringskostnaden

NDU= summa nuvärde förändrade kostnader för drift- o underhåll 

under kalkylperioden (i förekommande fall även reinvesteringar)

NNK-i  = Nettonuvärdeskvot avseende investering

NNK-idu = Nettonuvärdeskvot avseende såväl investering som 

drift- underhållskostnad
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Ingår hållbarhet i den 

samhällsekonomiska analysen?

• Ja – CBA omfattar både prissatta och icke-prissatta

resurser, t.ex. klimateffekter och andra miljöeffekter, 

trafiksäkerhet etc

• Nej – traditionell CBA tar ej hänsyn till 

omfördelningseffekter – varken fördelning mellan olika 

grupper i dagens samhälle eller fördelning mellan 

olika generationer

• Viktad CBA - teknik där fördelningseffekter vägs in –

används inte i praktiken

• Traditionell CBA – rekommenderas i internationella 

Guidelines (HEATCO; Brittiska webTag etc)
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Varför utgör miljöeffekter ofta ett en liten andel av 

de samlade effekterna vid investeringsanalys?

• Det skall inte tolkas som att trafik har en försumbar miljöpåverkan 

MEN vid objektsanalys jämförs infrastrukturinvesteringar utan och 

med föreslaget objekt mot ett givet trafikutbud. Många miljöeffekter 

är i större grad trafikrelaterade än vad de är objektrelaterade!

• Investeringsval har en begränsad påverkan på sådana effekter som 

ex bilavgaser medan styrmedel kan ha en stor påverkan.

• Kalkyler skall dessutom bara innehålla sådana variabler som kan 

avvägas mot varandra. Miljöhänsyn som normer för intrång och 

buller som inte får överskridas är av en mer absolut karaktär och 

kommer in som förutsättning vid alternativgenereringen o/e 

kostnadsberäkningen och effekten ställs sålunda inte direkt mot 

tidsvinster eller förbättrad säkerhet. (ex tunnlar eller andra åtgärder)
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Känslighetsanalyser – test av 

kalkylresultatets robusthet

• CO2-värdering på 3,50 kr/kg (grundvärde = dagens 

CO2 skatt på bränsle på 1,08, med tillväxt över tiden 

till 1,45 kr/kg efter 40 år).

• Högre investeringskostnad än huvudkalkylen

• Noll trafiktillväxt och 50% högre trafiktillväxt –

i jämförelse med trafikprognosen.

• Klimatscenario:  För vägtrafik minskning av 

personbilstrafik (-12% till 2030) och oförändrad 

lastbilstrafik utifrån Trafikverkets klimatscenario.
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Varning för dubbelräkning (1)
• Alla ”Nyttor” kan och får inte aggregeras ihop då det kan bli 

dubbelräkning.  

• Tillväxten av nytta i samhället (liksom onytta) som samvarierar med 

eller har koppling till infrastrukturinvesteringar kan liknas vid ringar 

på vattnet eller ett flöde. 

• Om man i det ekonomiska flödet mäter på olika ställen efter en 

infrastrukturåtgärd så är det samma grundläggande nytta man 

mäter men som manifesteras på olika ställen och på olika sätt i 

samhället. 

• Exempel: En person får uppoffra mindre av sin tidsbudget till att resa 

vilket skapar möjlighet att jobba lite mer och/eller ger utrymme till en 

socialt mer berikande fritid. En mätning och värdering av den 

förkortade restidsvinsten och beskrivning av användningen av 

denna vinst är en beskrivning av samma Nytta! 
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Varning för dubbelräkning (2) Var försiktig med att 

aggregera effekter.

• Restidsvinster kan (delvis) realiseras som 

”Bostadsnyttor”, ”Arbetsmarknadsnyttor”, 

”Näringslivsnyttor” eller ”Sociala nyttor”. Men dessa kan 

också överlappa varandra!

• Samhällsekonomiskt relevanta effekter ger sammantaget 

ett nettotillskott eller nettoförlust för affären Sverige.

• Effekter som enbart är regionalekonomiskt relevanta 

visar effekter i en region och kommer att motsvaras av 

effekter med omvänt tecken i en annan region. De bör 

därför redovisas som Fördelningseffekter!
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Samma effekter men olika namn

Sverigeförhandlingen          Trafikverkets modeller

Arbetsmarknadsnyttor

Resenärsnyttor

Näringslivsnyttor

Miljönyttor

Bostadsnyttor

Sociala nyttor 

Bostadsnyttor 

Markvärde

Konsumentöverskott    varav:

Restidsvinster

Ändrade trafikeringskostnader

Producentöverskott      varav:

Ändrade kostnader och intäkter för 

trafikoperatörer

Externa effekter         varav:

Trafiksäkerhet

Luftföroreningar

Klimateffekter

Budgeteffekter

Investeringskostnad och ändrad D&U, 

Inbesparad investeringskostnad i JA
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Effektkedjor  - Värdering av restid för privata resor

Effekt av
infrastrukturinvestering

Effektkedja Konsekvenser som 
värderas

Värdet av inbesparad 
restid, arbetsresor

Större arbetsmarknad - chans till 
bättre jobb med högre lön  - eller 
mer fritid - betalningsvilja för 
kortare restid

Bättre matchning på 
arbetsmarknaden och 
sociala nyttor genom 
mer privat tid och fritid

Värdet av inbesparad
restid, övriga resor

Mer tid över för annat – nytta av 
privata sysslor, sociala aktiviteter 
och fritid – betalningsvilja för 
kortare restid

Sociala nyttor genom 
mer privat tid och fritid

Värdet av minskad 
förseningstid, bytestid 
etc, arbetsresor

Samma som ovan + betalningsvilja 
för minskad stress, irritation och 
besvär med byten av fordon 

Som ovan + ytterligare 
sociala nyttor och 
hälsoeffekter

Värdet av minskad 
förseningstid, bytestid 
etc, övriga resor

Samma som ovan + betalningsvilja 
för minskad stress, irritation, och 
besvär med byten av fordon

Som ovan + ytterligare 
sociala nyttor och 
hälsoeffekter
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Effektkedjor – Övrig tidsvärdering

Effekt av
infrastrukturinvestering

Effektkedja Konsekvenser som 
värderas

Värdet av inbesparad 
restid, tjänsteresor

Kortare restider för tjänsteresor –
högre produktivitet för företaget –
ökad lönsamhet – större 
producentöverskott

Näringslivsnyttor, bättre
lönsamhet för företag

Värdet av inbesparad 
transporttid, gods

Snabbare gods-transporter – lägre 
produktionskostnader – större 
producentöverskott

Näringslivsnyttor, bättre 
lönsamhet för företag

Värdet av minskat 
osäkerhet i transporttid

Pålitligare transporter – mindre 
störningar i produktion – större 
producentöverskott

Näringslivanyttor, bättre 
lönsamhet för företag

Lägre tidsberoende 
trafikerings- och 
transportkostnader

Lägre transportkostnader – ger lägre 
total produktionskostnad – större 
producentöverskott

Näringslivsnyttor, bättre 
lönsamhet för företag
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Hållbarhet och samhällsekonomisk 

analys i planeringsprocessen

• Välja ut och rangordna de samhällsekonomiskt mest 

lönsamma projekten bland de alternativ som vi har 

analyserat.

• – Vi analyserar inte alla tänkbara handlingsalternativ –

vi analyserar ett urval av alternativ. Hur urvalet 

görs är viktigt!

• Ekonomiska lönsamhetskalkyler – metod för att rensa 

bort dåliga alternativ – inte ett kreativt verktyg för att 

skapa nya och bättre lösningar

• Ekonomiska lönsamhetskalkyler (för samhället, 

regionen eller privat) är nödvändiga men inte 

tillräckliga.
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Hjalmar Strömberg – pensionär fd ND o TRV

• ”Trots sin bräcklighet ger kalkylunderlaget besked om 

nyttan i en begränsad mening för ett objekt. Den som 

avviker borde därför motivera varför han/hon avviker. De 

samhällsekonomiska analyserna är inte den slutliga 

prioriteringsgrunden, utan den fond mot vilken de slutliga 

besluten fattas. På detta sätt kan vi erhålla en process 

som utan godtycke vaskar fram åtgärder som har en 

redovisad effekt på transportsystemet och en 

demokratisk politisk förankring”
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Samhällsekonomi och trafikprognoser

1. Trafikverkets uppdrag

2. Samhällsekonomiska analysen - CBA

3. Samlad Effektbedömning – SEB

4. Kvalitetsgranskning, Beslut, Tillhandahålla

5. Beslutsunderlag för planeringen

Extra: Trafik- och transportprognoserna
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TRE beslutsperspektiv i de samlade effektbedömningarna 

– SEB!  Det fjärde kompletterar du själv med inför 

beslutsfattande!

+ + +

Politik Demokrati

Diskussion

Prissatt       CBA ej prissatt fördelning målanalys

- Alla Samhällsekonomiska analyser, Samlade Effektbedömningar inklusive 

känslighets analyser kvalitetsgranskas, beslutas och finns öppet tillgängliga på 

Trafikverkets hemsida!!!
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Trafikverket har utvecklat ett verktyg för en systematisk 

beskrivning och kvantifiering av företagsekonomiska effekter och 

tillgänglighet, kallat FKB. Verktyget består av en excelmall, som 

beskrivs i en tillhörande manual, samt en metodrapport. 

Metoden har därefter testats på ett antal objekt i Nationell plan för 

transportsystemet 2014-2025.

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--

och-analysmetoder/

Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning, 

FKB

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/
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Samhällsekonomi och trafikprognoser

1. Trafikverkets uppdrag

2. Samhällsekonomiska analysen - CBA

3. Samlad Effektbedömning – SEB

4. Kvalitetsgranskning, Beslut, Tillhandahålla

5. Beslutsunderlag för planeringen

Extra: Trafik- och transportprognoserna
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Kvalitetsgranskning och godkännande 

av Samlade effektbedömningar

• Samhällsekonomiska kalkyler som görs av 

eller åt Trafikverket ska alltid presenteras 

inom ramen för metoden samlad 

effektbedömning (SEB). I åtgärdsval och i 

planläggningsprocessen, för samtliga 

alternativ som utvärderas.

• Samlad effektbedömning inklusive ev. 

samhällsekonomisk kalkyl ska 

kvalitetsgranskas, godkännas och publiceras 

på nätet
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Granskning, godkännande, 

presentationer och beslut

• Alla utvecklingsprojekt / FoI projekt som genomförs med 

hjälp av forskare och konsulter inom området ska 

innehålla en second opinion från andra utförare, ofta via 

ett granskningsseminarium. 

• Förslag till nya effektsamband och effektmodeller 

behandlas i styrgruppen för effektsamband.

• Förslag till nya samhällsekonomiska metoder och 

kalkylvärden behandlas i ASEK gruppen – kommande 

vetenskapligt råd.

• Nya förslag till samhällsekonomiska prognos- och 

analysverktyg kvalitetsgranskas.
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Samhällsekonomi och trafikprognoser

1. Trafikverkets uppdrag

2. Samhällsekonomiska analysen - CBA

3. Samlad Effektbedömning – SEB

4. Kvalitetsgranskning, Beslut, Tillhandahålla

5. Beslutsunderlag för Planeringen

Extra: Trafik- och transportprognoserna
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Översikt hemsidorna och nyhetsbrev
www.trafikverket.se/samhallsekonomiochprognoser

http://www.trafikverket.se/samhallsekonomiochprognoser
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Samlad effektbeskrivning planer 

Långsiktig hållbarhet

• Den samlade bedömningen är att förslaget till nationell plan och 

förslagen till länsplaner bidrar till ekonomisk och social hållbarhet men 

har en negativ påverkan på ekologisk hållbarhet. 

Samhällsekonomisk effektivitet

• Genomsnittlig NNK för analyserade objekt i

– Nationell plan 0,6

– Länsplaner 0,8

• Genomsnittlig NNK för nya väg respektive järnvägsobjekt

– Väg nationell plan 1,4

– Väg länsplaner 1,0

– Järnvägsobjekt nationell plan 0,2
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Några exempel från hemsidan

• Förbifart Stockholm: SEB Förbifart Stockholm

• Västlänken med Olskroken: SEB Västlänken med Olskroken

• Effektbeskrivning av planförslaget Drift och Underhåll:

PM planförslaget Drift och Underhåll

• Pott Mötesseparerad väg och höjd hastighetsgräns: 

Mötesseparering

• Trafikslagsövergripande effekter av höjda banavgifter: Höjda 

banavgifter

http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Planera_o_utreda/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/3_Investering/VST001_e4_forbifart_stockholm/vst_001_forbifart_stockholm_seb_130503_g.pdf
http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Planera_o_utreda/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/3_Investering/VVA119_JVA205_vastlanken_planskildhet_olskroken/vva_119_vastlanken_jva205_olskroken_planskildhet_seb_130503_g.pdf
http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Planera_o_utreda/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Regionoverskridande/4_Drift_och_underhall/Effektbeskrivning_DoU/effektbeskrivning_dou.pdf
http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Planera_o_utreda/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Regionoverskridande/6_Potter/asv004_motesseparering/asv004_motesseparering_g.pdf
http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Planera_o_utreda/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Regionoverskridande/7_Ovrigt/Banavgifter_for_okad_kund_och_samhallsnytta/bilaga_3_trafikslagsovergripande_effekter_av_hojda_banavgifter_20130524.pdf
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”Prognosstyrd” eller ”målstyrd” planering ? 

• Trafikprognosernas grundscenario beskriver hur det kan 
förväntas bli utifrån givna förutsättningar som beslutad 
politik och verifierade samband. 

• Detta avvägs mot de mål vi har om önskad utveckling 
(utifrån transportpolitiska och andra samhällsmål).

• Och mot de känslighetsanalyser vi gör om hur det kan bli 
med andra förutsättningar. 

• Vid planering och beslutsfattande kombineras 
beslutsunderlag byggt på deskriptiva effektsamband och 
prognoser, med normativa planeringsunderlag som utgår 
från andra styrmedel eller hur tillståndet bör vara eller 
borde bli. 

• Skillnaden mellan önskade och förväntade utfall ger 
intressant information inför politiska val av olika åtgärder 
och styrmedel. 
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Samhällsekonomisk analys och andra

metoder i planeringsprocessen

Process    Analysmetoder

Visioner för framtiden –

politiska mål och kriterier

Alternativgenerering –

Ta fram förslag på åtgärder

Rangordning av alternativ -

beslut om åtgärder i planen

Åtgärdsvalsstudier – Analys av

Måluppfyllnad, Livscykelanalyser,

Samhälls- och regionalekonomiska

bedömningar

Behov- och Bristanalyser –

kvalitativa och kvantitativa

Samhällsekonomiska analyser av 

det urval av åtgärder som gjorts
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Samhällsekonomi och trafikprognoser

1. Trafikverkets uppdrag

2. Samhällsekonomiska analysen - CBA

3. Samlad Effektbedömning – SEB

4. Kvalitetsgranskning, Beslut, Tillhandahålla

5. Beslutsunderlag för planeringen

Extra: Trafik- och transportprognoserna
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Regeringens förutsättningar för Trafikprognoserna ur 

prop. 2012/13:25

1.Viktig utgångspunkt för planering av utvecklingen av transportsystemet och till grund för beslut om 
prioriteringar. 

2. Utgå från nu beslutade förutsättningar, styrmedel och planer för infrastrukturen.

3.  Beakta arbetet hos andra statliga aktörer.

4. Effekterna av alternativa antaganden studeras genom känslighetsanalyser. Känslighetsanalyser är 
att föredra framför flera olika prognoser.

5. Alternativa tillämpningar/prognoser ska kunna relateras till de framtagna nationella prognoserna

6. Årliga uppdateringar pga nytt planeringssystem. 

7. Samma prognoser i ekonomisk o fysisk planering.

8. Indata/antaganden dokumenteras, motiveras o hålls tillgängliga för granskning/kvalitetssäkring.

9. Prognoserna tas fram kostnadseffektivt.

10. Prognoserna skall hålla hög kvalité.

11. Prognoser tas fram för alla trafik- transportslag.

12. Internationellt arbete inom området ska beaktas.
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Principer för Trafikprognoserna

• Långtidsutredningen och andra etablerade 

prognoser/scenarier

• Statistik och andras modeller/indata – om vetenskapligt 

granskningsbara

• Konsistens  mellan prognoser – CBA/ ASEK

• Av regeringen beslutad eller aviserad politik
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Indata socioekonomi – samverkan med andra

• Framtag av data: SCB, Konjunkturinstitutet, Energimyndigheten, 

Tillväxtanalys, regioner och kommuner etc

• Forskning och utveckling: CTS, Cerum, DTU, TØI etc

• Övrigt: Boverket, Tillväxtverket

Förslag på förbättrade förutsättningar för framtag av denna typ av indata :

Nationell nivå (Finansdep): KI får i uppdrag (i instruktion) att inför varje ny 

mandatperiod ta fram ett nationellt makroekonomiskt basscenario. 

Regional nivå (Näringsdep): Utifrån det framtag för nationell nivå som KI och 

SCB gör, så behöver nedbrytning göras till regional nivå (typ län) resp

inomregional. Om möjligt/lämpligt att Tillväxtanalys och Trafikverket får i 

uppdrag (i instruktion) att inför varje ny mandatperiod ta fram denna typ av 

data till  regionalnivå resp inomregionalt.  Möjligen att detta uppdrag även 

behöver inkludera regionala aktörer, tex i fallet med framtag av viss typ av 

regionala prognoser och analyser.
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Förutsättningar godsprognos 2030

1) Långtidsutredningen: Prognos för Sveriges ekonomi 2005-2030 (Finansdepartementet)

2) Disaggregering av LU 2008:  geografiskt och på fler branscher  (mha modellverktyget rAps-

STRAGO)

3) Utrikeshandel: Fördelning på länder och hur den förändras 2005-2030 (Exportrådet)

4) Transit: Antas förändras i nivå med avsändande och mottagande länders BNP-tillväxt

5) Varuvärden: Varuvärdesförändringen 2006-2030 skattas och används för att omvandla den 

i monetära termer uttryckta prognosen i LU till en prognos i ton per varugrupp och relation

6) Framskrivning 2006-2030: Görs mha ovanstående av basmatriserna, som avspeglar 

efterfrågan 2006

7) Utveckling som ej fångas av LU 2008: Utökad gruvbrytning i Norrbotten, Bergslagen, m.m.



51 2015-03-04

Totala efterfrågevolymer 2006-2030

(miljoner tonkilometer per år).
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Resultat i uppdaterad prognos

Utveckling 2006-2030 per trafikslag (miljarder tonkilometer per år).
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Sampers-modellen, viktiga förutsättningar

Har stor påverkan på personprognosresultatet:

Förutsättning Utveckling 2010-2030 Källa

Ekonomisk tillväxt:

Realinkomstutveckling 46% LU/KI

Befolkning 10% SCB

Förvärvsarbetande 5% SCB

Körkostnad bil kr/km -3% IEA/modell

Antal bilar 23% modell



54 2015-03-04

Sampersprognoser våren 2014 - resultat

Beslutade planer inlagda i infrastrukturen

Resultat 2010-2030: 

• Färdmedel Utveckling  Årlig tillväxt 

• Summa bil 28% 1,2% 

• Summa tåg 48% 2,0% 

Totalt 27% 1,2% 

Transportarbete i Miljoner personkm/år

ADFASDFASDFASDFASDF
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Peak Car – forskning CTS/KTH

No 2014:15: It's the economy, stupid: increasing fuel 

price is enough to explain Peak Car in Sweden, Anne 

Bastian o Maria Börjesson

http://swopec.hhs.se/ctswps/abs/ctswps2014_015.htm

No 2014:13: The causes and effects of declining driver 

license holdings in Sweden, Per Kågeson

http://swopec.hhs.se/ctswps/abs/ctswps2014_013.htm

9

http://swopec.hhs.se/ctswps/abs/ctswps2014_015.htm
http://swopec.hhs.se/ctswps/abs/ctswps2014_013.htm
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Resvaneundersökningar 1978 – 2011 för resor under 10 mil

Bilresandet minskat för vissa grupper och ökat för andra.

- Material från forskaren Anne Bastian KTH.
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2014 ökade pb Trafikarbetet med 2,3 %  - TRAFIKKBAROMETERN

Sista värdet på kurvan är ett

medelvärde för trafikarbetets

förändring under perioden

2014-01-01 – 2014-12-31
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Punktvärden - medelvärde för trafikarbetets för-
ändring under respektive år (procent)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pb -0,9 1,0 -0,7 1,4 -0,6 1,1 2,3

Lb 0,0 -3,9 3,9 2,6 -0,4 0,8 2,1

TOT -0,8 0,2 -0,2 1,5 -0,6 1,1 2,2

Sammanfattning av Trafikverkets Trafikbarometrar –
(statliga vägar)
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Alternativa ansatser till trafikprognoserna

• Back casting scenarion ”Klimatprognoser” – framförallt för annat 

syfte än infrastrukturplaner – ex hur nå givna mål med olika 

styrmedel, (svårt med markanvändning mm men viktigt)

• Tidsserieanalys – viktigt för validering – men val av tidsspann styr 

helt lutningen på trafiktillväxten och ändrade politiska och andra 

förutsättningar påverkar inte alls prognosen!

• Lokala/regionala utvecklingsplaner/ scenarier/ visioner – viktigt för 

lokal/regional målbild och planering – men går inte att summera när 

man skall fördela statliga skattepengar  - framtida befolkning och 

arbetskraft räcker inte till för att realisera alla planer/visioner!
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Kan man summera alla regionala utvecklingsplaner istället för nationella 

trafikprognoser?
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Vad göra om man vill signalera behovet av kraftiga 

ändringar av trafikutvecklingen i framtiden?

• Prognoser visar egentligen hur det blir om inget mer görs!

0.   Tvinga Trafikverket skruva fram prognoser som visar vad vi vill      

ha? 

• Icke-Åtgärd - Vems vision? – Vad skall man ha prognosen till? Ger i 

värsta fall ingen kunskap och kan fel använt leda till att vagga in oss 

i tro att man kraftigt kan förändra trafikarbetet utan uppoffringar för 

någon - så att säga av sig självt och gratis, simsalabim…

• There´s no such thing as a free lunch,…….. 

• Intressantare (och svårare) är att undersöka olika styrmedels 

kostnadseffektivitet. Hur kan man nå olika målparametrar för 

trafikutveckling eller klimatbelastning på ett för folkhushållet så billigt 

sätt som möjligt!

• …………but the taste and price may differ substantially!
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Kontinuerlig utveckling av trafikprognoserna

• Årlig mindre uppdatering (2015)

• Vart 4:e år en större uppdatering och 

översyn av alla förutsättningar (2016)

• Känslighetsanalyser: 
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Trafikverket startar upp ett arbete med att parallellt med 

ordinarie Trafikprognosarbete inför 2016 utifrån 

regeringens riktlinjer om årligt uppdaterade prognoser 

utifrån givna förutsättningar, även söka ta fram en 

”Prognos för marginalkostnadsavgifter 2040/2060”. 

Fiktiv Trafikprognos som är tänkt att kunna användas av 

oss och andra som underlag för samhällsekonomiska 

känslighetsanalyser och jämförande analyser.

Utgår från en tänkt framtid 2040 där allas 

marginalkostnader via styrmedel fullt ut internaliserats i 

beteendena i transportsystemet. 

Känslighetsanalys konsistent med svensk transportpolitik!
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Är framtiden förutbestämd (determinism)?

”Nej ingenting sker mekaniskt det finns inget 

utlagt spår

som gör att man bara kan vänta och se

hur dagarna kommer och går. 

Det krävs…”  Totta Näslund, Nynningen

Enbart fysiska infrastrukturåtgärder  - liten påverkan 

på Trafikarbetet !!
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• Bättre tåg

• Regionala satsningar på nya trafikeringsupplägg och kraftfulla 

subventioner av regional kollektivtrafik. (I Sverige betalar 

resenären/skattebetalarna i genomsnitt 50/50 i Tyskland 75/25).

• Alternativkostnaden för resenären höjts genom internaliserande 

skatter och avgifter (exempelvis energiskatt och co2 skatt på 

bensin/diesel)

• Nya o renoverade banor möter undertryckt efterfrågan – öppnar upp 

för arbetspendling

• Utmaning nu att möta kapacitetsbrist (trängsel) och underhållsinsatser 

på banor som nu nyttjas hårdare än tidigare.

Ökat tågresande – Trafikarbetets utveckling 

gick och går att påverka!
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• För Planen 2010-2021 gjordes analys: De namngivna 

investeringarna i planerna leder till att antalet person-kilometer blir 4,2 

procentenheter högre för spårtrafiken och 1,7 procentenheter högre för 

biltrafiken för HELA PERIODEN!! Totalt ökar persontransportarbetet 

med 1,7 procent på grund av infrastrukturinvesteringarna.

Infrastrukturinvesteringar viktiga - de frigör och 

möter Tillväxten – men de är inte huvudorsaken till 

Trafiktillväxten!
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Transportarbete 1990-2020 mdr personkm

Utan planer

Med planer
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Transportarbete 1990-2020 mdr personkm

Utan planer

Med planer
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www.trafikverket.se/samhallsekonomiochprognoser

http://www.trafikverket.se/samhallsekonomiochprognoser

