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 Trafikverket ska utveckla, förvalta och tillämpa metoder och 

modeller för samhällsekonomiska analyser inom 

transportområdet, inklusive efterkalkylering och 

successivkalkylering

 Trafikverket ska ta fram och tillhandahålla aktuella 

trafikprognoser

Utgångspunkt är Transportpolitikens mål och principer ! 

Trafikverkets ansvar

regeringens 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

• Utgångspunkten är individernas verkliga 

beteende

• samhällsekonomiska kalkyler som görs av 

eller åt Trafikverket ska alltid presenteras 

inom ramen för en bred samlad 

effektbedömning (SEB).
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 Utgångspunkt för planering och vid beslut om prioriteringar. 

 Utgå från nu beslutade förutsättningar, styrmedel och planer för 

infrastrukturen – samt andra statliga aktörer.

 Effekterna av alternativa antaganden studeras genom 

känslighetsanalyser. 

 Alternativa tillämpningar/prognoser ska kunna relateras till de 

framtagna nationella prognoserna

 Årliga uppdateringar och samma prognoser i ekonomisk o fysisk 

planering.

 Indata/antaganden dokumenteras, motiveras o hålls tillgängliga 

för granskning/kvalitetssäkring.

 Ta fram prognoser: Kostnadseffektivt, hög kvalité, alla trafik- och 

transportslag, beakta internationellt arbete.

Regeringens förutsättningar

Prop. 2012/13:251
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• Trafikprognoser spelar en stor roll för beslutsfattande och politiska 

ställningstaganden. Därför måste de kunna granskas och jämföras.

• Granskning och jämförelse kräver tillgång till grunddata, modeller 

och processbeskrivningar.

• Trafikverket kan inte använda prognoser eller prognosmodeller där 

inte oberoende granskning kan ske.

Öppenhet, ordning och reda

TDOK 2011:465 

Framtagande av 

trafikprognoser



6 2015-11-26

Flera utåtriktade arbetsgrupper ofta i samverkan med andra

1. ASEK – arbetsgrupp – Gunnel Bångman

2. Ag samhällsekonomi underhåll – Joel Åkesson

3. Samhällsekonomiska prio kriterier järnväg – Pär Ström

4. Modellanpassad Indata - Gunnar Isacsson 

5. Ag för CBA verktyg – Daniel Sahlgren

6. Sampers arbetsgrupp – Leonid Engelsson

7. Samgods arbetsgrupp – Petter Hill

8. Årlig process 1/10, 1/3 och 1/4 – Sylvia Yngström Wänn 

9. Årliga trafik- o transport prognoserna– Fredric Almkvist 

10. Prognostidtabeller- järnväg – Lena Wieweg 

11. Samhällsekonomi i planeringen – Carsten Sachse/ Lena Wieweg

12. Kvalitetsgranskningsprocessen – Camilla Granholm
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ASEK = Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl och 

analysmetoder inom transportområdet

Ordförande: Gunnel Bångman - Gunnar Isacsson

Övriga interna:  Några av Trafikverkets samhällsekonomier

Övriga externa: Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Trafikanalys, SL 

Vetenskapligt råd: Fredrik Carlsson – Gbg Universitet

Jonas Westin – Handelshögskolan Umeå

Eva Samakovlis –Konjunkturinstitutet

Maria Börjesson – CTS/KTH

Huvudleveranser: Vetenskapligt granskad  samhällsekonomisk 

metodik och kalkylparametrar som kan fastställas och implementeras 

inom transportområdet.

Metodutveckling och avsnitt i utvecklingsplan. Metodförvaltning. 

Översyn tillämpningar. Analyser och kalkylgranskning.
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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

Implementerings-/granskningsfas

Tidplan för samhällsekonomiska analyser och trafikprognoser

http://www.trafikverket.se/samhallsekonomiochprognoser
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Varför Samhällsekonomi och Effektbedömning ?

• Det är skattebetalarnas pengar !!

• Största möjliga Nytta för Medborgarna och 

deras Näringsliv

• Till lägsta möjliga Kostnad
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Varför behov av samhällsekonomisk analys 

inom transportområdet?

+   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)
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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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Hur når vi en Samhällsekonomiskt effektiv 

transportförsörjning? 

Välj 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 i individens/företagens beslut) 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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• 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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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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Trafikprognoser som underlag för analysera sek effekter

Analys av investeringar sker utan och med föreslaget objekt mot ett givet

trafikutbud 

- Infrastrukturinvesteringar är inte huvudorsaken till trafiktillväxten! Litet!

- Stora infrastrukturinvesteringar dimensionerande – mkt var i systemet 

och med vilka transportslag ökningen sker

- ekonomisk utveckling, befolkningsutveckling, handelns utveckling, 

drivmedelskostnadsutvecklingen och politiska styrmedlen avgör hur stort 

trafik- och transportarbetet blir

Samhällsekonomisk analys av hur ekonomiska styrmedel och prisers 

förändringar påverkar trafikutbudet 

- Kan ha stor påverkan på transportefterfrågan och trafiktillväxten!

- många miljöeffekter är i större grad trafikrelaterade än objektrelaterade

- Dimensionerande infrastrukturinvesteringar kan bli 

förutsättningsskapande för att få ut effekterna fullt ut av ekonomiska 

styrmedel

Exempel: Inducerad trafik för nationell plan 2010-2021 - 1,7 procent för hela 

perioden totalt!!
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Planeringen är inte prognosstyrd!

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

• 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 och 
faktiska beteenden ger intressant information inför 
politiska val av olika åtgärder och styrmedel. 
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Tillförlitligheten i trafikprognoser är beroende 

av tillförlitligheten i andra prognosunderlag!

Trafikprognoser ska ses som en 

indikation över vilken utveckling som kan 

förväntas givet att de förutsättningar som 

antagits inträffar!

• Alternativa förutsättningar

– Känslighetsanalyser

Stämmer de? Kan man lita på en prognos?
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1,1% årlig tillväxt bil

2% årlig tillväxt tåg

0,4% årlig tillväxt buss

Prognoser görs för 

persontransporter till år 2030 

och 2050 och de gäller för 

analyser från 1 april 2015 till 

31 mars 2016.
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Utveckling 1966-2006, prognos 2006-2030 per trafikslag (miljarder 

tonkilometer per år). 

1,33 % årlig tillväxt 

godstrafik järnväg

1,99 % årlig tillväxt 

godstrafik sjöfart

1,96 % årlig tillväxt 

godstrafik väg

Prognoser görs för 

godstransporter till år 2030 

och 2050 och de gäller för 

analyser från 1 april 2015 

till 31 mars 2016.

Den relativt kraftiga 

ökningen totalt sett fram till 

2030 beror på Långtids-

utredningens prognos för 

Sveriges ekonomi i 

kombination med 

skattningar av varuvärdets 

förändring.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

1
9

6
6

1
9

7
0

1
9

7
4

1
9

7
8

1
9

8
2

1
9

8
6

1
9

9
0

1
9

9
4

1
9

9
8

2
0

0
2

2
0

0
6

2
0

1
0

2
0

1
4

2
0

1
8

2
0

2
2

2
0

2
6

2
0

3
0

M
d

r 
to

n
km

 p
er

 å
r

Vägtrafik

Bantrafik

Sjöfart

Trafikprognoser 1 april 2015 – resultat godstrafik



22 2015-11-26

FLYG Antal passagerare via Svenska flygplatser
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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 oftast 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.

• Minskad restidsuppoffring (”Tidsvinster mm”) för 

personer och gods kan realiseras som ”Bostadsnyttor”, 

”Arbetsmarknadsnyttor”, ”Näringslivsnyttor” eller ”Sociala 

nyttor”. Och dessa kan i sin tur överlappa varandra!

• För att effekter skall vara relevanta Samhällsekonomiska 

effekter skall de sammantaget ge ett nettotillskott eller 

nettoförlust för ”affären Sverige”.

• Många regionalekonomiskt relevanta effekter är viktiga 

för en aktuell region men kommer att motsvaras av  

effekter med omvänt tecken i en annan region. Sådana 

effekter är därför att betrakta som Fördelningseffekter i 

SEB och skall inte ingå i kalkylen (bara för en region)!
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 Vad är alternativet till att använda trafikprognoser o 

samhällsekonomi?

 generalisera, gissa, önsketänka, tro?

 Men kom ihåg att framtiden är full av överraskningar!

 Det blir sällan som man trodde…

 Det finns förbättringspotential för dagens trafikmodeller, men 

det är ofta (alltför stort?) fokus på fel och brister

 Ge oss tillgång till statistik och data för validering och 

analysändamål !

 Prognoserna är bättre än sitt rykte! Internationellt ligger 

Sverige i framkant

Några slutord
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Peo Nordlöf 

Enhetschef Samhällsekonomi och Trafikprognoser

Expertcenter, Planering, Trafikverket

070-65 751 35

peo.nordlof@trafikverket.se

Samhällsekonomiska analyser och trafikprognoser inom transportområdet:

www.trafikverket.se/samhallsekonomiochprognoser

De samhällsekonomiska beslutsunderlagen:

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-

beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/

Tack för idag! Hör gärna av er!

mailto:peo.nordlof@trafikverket.se
http://www.trafikverket.se/samhallsekonomiochprognoser
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/

