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Förord 
Syftet med detta dokument är att beskriva Trafikverkets arbete med förvaltning och utveckling av vissa typer av 
indata till de nationella analys- och prognosverktygen Samgods och Sampers. Dessa verktyg, och därmed 
tillhörande indata, används bland annat för att ta fram en s.k. nationell basprognos vilken i sin tur används för att 
göra samhällsekonomiska analyser och Trafikverkets övriga prognoser för utredning av olika åtgärdsalternativ med 
mera. Trafikverkets basprognoser är också en viktig referenspunkt för andras relaterade trafikprognoser.  

Denna typ av modellanpassade indata tas fram utifrån scenarier på nationell nivå när det gäller befolkning och 
ekonomisk utveckling. Genom att disaggregera, dvs bryta ner, nationella SCB-prognoser samt långtidsutredningar 
(s.k. LU) till en mera detaljerad nivå får vi efterfrågade  indata. I bilaga 4 finns en mera utförlig beskrivning av 
denna typ av indata, och i modellindatarapporten1 på Trafikverkets webbplats finns mera detaljer under denna länk 
(och mappen REF LU-nedbrytning). 

I detta PM diskuteras även lämplig form för regelbundet återkommande framtagning av denna typ av modellindata 
och kontinuerligt arbete med förvaltning och utveckling. Eftersom införandet av den nya planeringsprocessen 
pågår när detta PM skrivs, så är PM:et att betrakta som preliminära förslag framför allt när det gäller vissa angivna 
datum. 

 

Peo Nordlöf 
Chef för enheten samhällsekonomi och modeller 
Trafikverket 

 
  

1 Modellanpassade indata- och omvärldsförutsättningar 2012, ISBN: 978-91-7467-367-8, Trafikverket 
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Sammanfattning 
Trafikverket kommer att i de årliga uppdateringarna för Trafikverkets bastrafikprognos enbart göra de allra 
nödvändigaste uppdateringarna/revideringarna vad gäller socioekonomiska förutsättningar – detta för att behålla 
konsistens i data samt jämförbarhet mellan samhällsekonomiska analyser som genomförs olika år inom en 
planperiod. Vidare förordar Trafikverket att helt nya nedbrutna socioekonomiska data för basprognosen (typ 
utifrån ett basscenario) tas fram till i början av en mandatperiod, dvs ungefär vart fjärde år. Regional och 
kommunal planering beaktas i basprognosen i den mån som är möjligt/lämpligt och utgångspunkten för nya 
nedbrutna socioekonomiska data är fastställda transportplaner istället för förslag, i de fall detta är möjligt. Vid 
behov kan basprognosens nedbrutna socioekonomisk indata kompletteras med alternativa scenarier inom ramen 
för känslighetsanalyser. 

 

Detta PM utgår från följande utgångspunkter för Trafikverkets arbete med förvaltning och utveckling av vissa data i 
form av nedbrutna socioekonomiska indata. Under rubriken ”Bakgrund” längre fram i detta PM beskrivs dessa 
mera i detalj. 

 
• Nedbrutna socioekonomiska data inkluderar i detta sammanhang förenklat uttryckt en tämligen 

stor datamängd som utifrån vissa nationella ramar och konsistensvillkor för ett nuläge och 
framtid beskriver geografisk/branschvis fördelning av befolkning, sysselsättning, produktion, 
inkomst mm. I vissa delar kan denna typ av data benämnas markanvändning. Denna typ av data 
kan tas fram för olika grader vad gäller detaljering, kvalitet och förankring. I samband med 
Trafikverkets nationella bastrafikprognos görs bedömningen att det behövs (bla för SEK2) hög 
detaljeringsgrad, kvalitet och förankring.3 Hög kvalitet motiveras även av att Trafikverkets 
bastrafikprognos ska vara referenspunkt för andra trafikprognoser.4 Vidare framgår av 
Trafikverkets instruktion att trafikprognoser ska vara aktuella.5 

• Vidare behöver för basprognosen denna typ av data tas fram för två prognosår (tex för 
närvarande 2030 och 2050) förutom för ett nulägesår (för närvarande 2010). I praktiken innebär 
detta bland annat framtag av markanvändningsprognoser för landet i sin helhet, med i den mån 
det är möjligt/lämpligt koppling till regional och kommunal planering6, vilket gör att det är ett 

2 Samhällsekonomiska kalkyler, se vidare Trafikverkets hemsida på denna länk för mera information. 
3 Investeringar för ett starkt och hållbart Transportsystem, Proposition 2012/13:25,s 88-89, utdrag enligt ”…… Det är ytterst 
viktigt för de politiska besluten att de underlag som används vid beslut har tagits fram på ett kostnadseffektivt sätt samt 
med så hög kvalitet som möjligt.” 
4 Investeringar för ett starkt och hållbart Transportsystem, Proposition 2012/13:25,s 88-89, utdrag enligt  ”… För förståelse och 
jämförbarhet ställs krav på att alla typer av trafikprognoser ska kunna relateras till den nationella trafikprognosen som tas fram som 
underlag till den återkommande årliga processen som är en del av den långsiktiga infrastrukturplaneringen.” samt ”…. Då ekonomisk och 
fysisk planering sammanfaller i planeringssystemet är det viktigt att ha samma prognoser i båda processerna.” 
5 Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket (16/9-2013, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2010185-med-inst_sfs-2010-185/),  utdrag enligt ”ta fram och tillhandahålla 
aktuella trafikprognoser” samt ”utveckla, förvalta och tillämpa metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser inom 
transportområdet, inklusive efterkalkylering och successiv kalkylering” 
6 Proposition 2013/14:1, Utgiftsområde 18 (samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik), s 
42, utdrag enligt ”…. I propositionen Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem (prop. 2012/13:25, bet. 2012/13:TU2, rskr. 
2012/13:119) betonar regeringen bl.a. att markanvändning, bebyggelseplanering och samhällsplanering är områden som såväl påverkar 
som påverkas av transport-systemet och dess funktion. Utvecklingen av transportsystemet och planeringen av infrastruktur bör därför i ökad 
utsträckning samordnas med strategierna för länens utveckling, regionalt tillväxtarbete, näringslivsutveckling och kommunernas 
översiktsplanering.….”. 
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omfattande arbete för framtag som motsvarar beslut, framtag, kvalitetssäkring, förankring och 
dokumentation av denna typ av indata till basprognosen. En avvägning mellan kvalitet, aktualitet 
och ekonomi gör gällande att nya data bör tas fram ca vart fjärde år. 

• Det krävs tillräckligt med tid och resurser för framtagning, kvalitetssäkring och förankring av 
denna typ av indata! Ett sätt är att göra detta mera återkommande i början av en mandatperiod. 
Med en färdig databas på lager finns möjligheten att minska tidspressen för framtag av 
trafikprognos, tex i samband med inriktnings- och/eller åtgärdsplanering. 

• Framtagning ca vart 4:e år av denna typ av data för i första hand ett basscenario till Trafikverkets 
bastrafikprognos i kombination med kontinuerligt arbete med förvaltning och utveckling av 
denna typ av indata. Trafikverket kan i början av en mandatperiod överväga att ta fram flera olika 
scenarier parallellt om det finns behov och tillgång till lämpliga alternativa scenarier på 
makroekonomisk nivå. Det scenario som planeras ingå i basprognosen (typ basscenario) kan då 
tas fram med högre krav på detaljeringsgrad, kvalitetssäkring och förankring än vid behov av 
snabbare framtag av alternativa scenarion. 

• Denna typ av data behöver Trafikverket förslagsvis ta fram till preliminärt början av året efter 
skifte av mandatperiod (året efter valår) för att säkerställa uppdaterade förutsättningar så att de 
vid behov finns till hands för tillämpning i början av mandatperioden. Genom att i alla fall för 
basscenariot invänta beslut om nya transportplaner, vilka brukar antas i slutet av en 
mandatperiod, kan denna typ av indata bli mera komplett och förankrad (koppling till regional 
och kommunal planering). 

• I god tid, preliminärt året före skifte av mandatperiod (året innan valår), behöver Trafikverket 
besluta om vilka övergripande förutsättningar som ska gälla för framtagning av denna typ av 
indata. I samband med detta beslut bör Trafikverket enligt riktlinjer för trafikprognoser utgå från 
existerande tillgängliga källor, tex senast officiellt publicerade versioner av befolkningsprognoser 
på nationell nivå från SCB (Prognosinstitutet) och långsiktiga ekonomiska scenarier av 
Konjunkturinstitutet. Tidigare erfarenheter av att utgå från preliminära versioner av dessa källor 
är ej positiva, det kan innebära att hela dataframtaget behöver göras om då det kan finnas 
skillnader mellan den preliminära och slutliga versionen. Det är även negativt att förskjuta 
tidpunkt för när färdiga indata behöver finnas till hands för att invänta kommande publicering av 
relevanta källor (tidsförskjutningen kan påverka framtag av bastrafikprognosen negativt). Extra 
komplicerat blir det om publiceringen av en ny LU planeras ske under andra halvan året innan ett 
valår eller under valåret, då frågan om man kan/bör invänta en ny LU kommer till sin spets 
(vidare kan en ny LU bli försenad i relation till ett tidigare planerat publiceringsdatum). Framtag 
av nationell transportplan och tillhörande inriktningsplanering görs av Trafikverket (en 
myndighet under Näringsdepartementet) i samverkan med andra myndigheter. Denna planering 
har sin tidplan, kopplad bland annat till mandatperioder. LU, som helt eller delvis görs av 
myndigheter under Finansdepartementet, har på motsvarande sätt sin tidplan. Det kan därför 
vara svårt att i praktiken rent tidsmässigt synka dessa två olika processer, så därav förslaget att 
Trafikverket bör utgå från vad som finns publicerat vid tidpunkt då beslut behöver göras om 
vilken LU man ska utgå från.   

• I samband med förberedelser för framtagning av ny nationell transportplan (åtgärdsplanering), 
behöver Trafikverket besluta, utifrån då givna direktiv, om de indata av denna sort som enligt 
ovan för minst ett basscenario redan är framtagna för mandatperioden ska användas, eller om 
den vid behov behöver revideras/uppdateras. Detta beslut behöver då bland annat föregås av en 
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samlad bedömning om/hur partiell uppdatering7 map kostnad, aktualitet, konsistens, 
jämförbarhet etc. Möjligheten att i samband med en åtgärdsplanering ta fram nedbrutna 
socioekonomiska data för ett då tillämpbart alternativt makroekonomiskt scenario, annat än ett 
tidigare i mandatperioden framtaget basscenario, får vid behov bedömas tex utifrån hur det i 
samband med tidspress kan påverka kvalitet och förankring för både motsvarande modellindata 
men även resulterande bastrafikprognos. Ett alternativ kan då vara, om lämpligt/möjligt, att ett 
alternativt scenario klassas som känslighetsanalys istället för basprognos, och därmed inte ha lika 
höga krav på kvalitet som basprognosen och därmed tidsåtgång för framtag. Klassning som 
känslighetsanalys kan kanske också tillämpas i samband med inriktningsplanering vid behov av 
ett alternativt scenario i fallet med nedbrutna socioekonomisk data. 

• Vid behov (i undantagsfall) bör Trafikverket årligen göra nödvändiga, praktiskt möjliga och 
lämpliga (med avseende på aktualitet, konsistens, jämförbarhet etc) punktvisa8 revideringar 
(eventuellt även partiella uppdateringar) av denna typ av indata till den nationella basprognosen 
som ska användas för SEK efterföljande år. Observera att denna typ av indata, pga konsistens, 
kan vara tämligen komplicerad att revidera punktvis beroende på behovet av följdrevideringar. 
Detta innebär att det finns, i fallet att en för landet sammanhållen och konsistent databas för 
basprognosen värderas högt, begränsade möjligheter att göra punktvisa revideringar. I fallet att 
tex en viss näringsverksamhet i en kommun upphört eller tillkommit, och som bedöms icke 
försumbart kunna påverka utfallet i de SEK som ska göras det året, föreslås därför hantering via 
känslighetsanalyser som komplement till basprognosen i de fall det inte är möjligt/lämpligt att 
revidera/uppdatera indata till basprognosen.9  

• Önskvärt med en flexibel och kostnadseffektiv hantering av i vid mening känslighetsanalyser för 
denna typ av indata.10 

• Tillämpad forskning och metodutveckling viktiga för kvalitetssäkring samt kompetensförsörjning. 
• Samverkan med externa aktörer för informationsutbyte med mera.11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 En sådan partiell uppdatering kan tex vara nyare socioekonomisk statistik på detaljerad nivå från SCB vad gäller 
befolkning mm (sk SAMS-statistik till Sampers) men att den ekonomiska utvecklingen enligt styrande LU är oförändrad. 
8 En sådan punktvis revidering kan tex vara fördelning av befolkning inom en kommun, däremot är fördelning mellan 
kommuner tex inom en region/län svårare att hantera map konsistens (kan påverka tex produktion och bilinnehav). 
9 Investeringar för ett starkt och hållbart Transportsystem, Proposition 2012/13:25,s 88-89, utdrag enligt ”…särskild vikt att 
prognoser uppdateras årligen och att de underbyggs med god kvalitet. ….”. 
10Investeringar för ett starkt och hållbart Transportsystem, Proposition 2012/13:25,s 88-89, utdrag enligt ”… Effekterna av 
alternativa antaganden ska studeras genom känslighetsanalyser. Känslighetsanalyser är ett viktigt verktyg för att hantera olika dilemman, 
förutsättningar och antaganden. Känslighetsanalyser av ett prognosresultat är att föredra framför flera olika prognoser. …”.   
11 Investeringar för ett starkt och hållbart Transportsystem, Proposition 2012/13:25,s 88-89, utdrag enligt ”… Det är viktigt att 
ett systematiskt och målmedvetet erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete sker tillsammans med andra länder med likartade förutsättningar 
inom trafikområdet i syfte att bibehålla ett dynamiskt och kvalitativt utvecklingsarbete. …” 
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Förslag på process för förvaltning och utveckling av nedbrutna socioekonomiska indata  
Nedan ges ett schematiskt förslag på regelbundet återkommande framtagning av denna typ av modellindata med 
tillhörande kontinuerlig förvaltning och utveckling.  Vid praktisk tillämpning kan tex olika delmoment förskjutas 
mellan olika år samt smälta samman (tex om det i samband med årlig översyn hösten år 1 beslutas  senast 1/10 att 
då redan framtagna nya socek-data ska tillämpas i basprognosen from 1/4 år 2, därefter om möjligt/lämpligt fatta 
beslut om att denna nya socek-data även kan användas inom ramen för en åtgärdsplanering). Nedbruten 
socioekonomisk data förkortas i fortsättningen ibland med socek-data, samt Trafikverket med TRV. 

 

Skifte av mandatperiod år 0: 

                  Framtagning påbörjas av nya socek-data (komplett LU-nedbrytning) för framtida tillämpning 
• Prel i början av året12 påbörjas framtag av nedbrutna socioekonomiska data 

Årlig översyn av socek-data till nationell basprognos (SEK) 
• Senast prel 15/9 i undantagsfall punktvisa/partiella revideringar och uppdateringar 

genomförda, kvalitetssäkrade och dokumenterade. 
• Senast 1/10 formellt TRV-beslut om i undantagsfall vilka revideringar och uppdateringar 

som ska gälla from 1/4 år 1.  
 

Mandatperiod år 1:  

                   Framtag av nya socek-data (komplett LU-nedbrytning) för framtida tillämpning 
• Prel våren/hösten13 nedbrutna socioekonomiska data framtagna, kvalitetssäkrade, 

dokumenterade (inkl tabeller och kartmaterial) för basår, prognosår samt prognosår på 
lång sikt för ett basscenario.    

                 Framtagning av kompletterande socek-data för annat än basprognos 
• Vid behov framtag, tillämpning och publicering av alternativa socek-data för i vid mening 

känslighetsanalyser och/eller andra typer av analyser inom ramen för tex 
inriktningsplanering.         

Årlig översyn av socek-data till nationell basprognos (SEK) 
• Vid behov senast prel 15/9 i undantagsfall punktvisa/partiella revideringar och 

uppdateringar genomförda, kvalitetssäkrade och dokumenterade. 
• Senast 1/10 formellt TRV-beslut om revideringar och uppdateringar som ska gälla from 1/4 

år 2.14  

Uppföljning mm 
• Beslut om inriktning och former för uppföljning av framtagning av de socek-data som togs 

fram till år 1 samt hantering i samband med årlig översyn, liksom uppföljning av inriktning 
och former för pågående metodutveckling och tillämpad forskning. 

 

12 Införandet av ett nytt planeringssystem gör bland annat att det i dagsläget är svårt att med säkerhet kunna avgöra 
optimalt datum, därav enbart preliminärt så länge (bla kan hantering av beslut om ny(a) transportplan(er) påverka så att 
nya data på delkommunal nivå (för tex prognosår 2) först kan vara klara preliminärt sommaren/hösten år 1). 
13 Införandet av ett nytt planeringssystem gör bland annat att det i dagsläget är svårt att mera precist ange tidpunkt. 
14 Här finns möjlighet att besluta om helt nya socek-data för tillämpning i basprognosen from 1/4 år 2. 
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Mandatperiod år 2:  

                 Framtagning av kompletterande socek-data för annat än basprognos  
• Vid behov framtag, tillämpning och publicering av alternativa socek-data för i vid mening 

känslighetsanalyser och/eller andra typer av analyser inom ramen för tex 
inriktningsplanering.     

Årlig översyn av socek-data till nationell basprognos (SEK) 
• Senast prel 15/9 i undanstagsfall punktvisa/partiella revideringar och uppdateringar 

genomförda, kvalitetssäkrade och dokumenterade. 
• Senast 1/10 formellt TRV-beslut om vilka i undantagsfall punktvisa/partiella revideringar 

och uppdateringar som ska gälla from 1/4 år 3. 

Uppföljning mm 
• Uppföljning av kunskapsläget inför kommande avropsförfrågan (vid behov 

utvecklingsinsatser på kort sikt (typ ett år) för att implementera pågående forskning och 
långsiktig metodutveckling etc). 

• Uppföljning av behov och framtida inriktning för på lång sikt metodutveckling och tillämpad 
forskning, med siktet inställt på vad som kan behövas vid kommande avropsförfrågan för 
nästkommande år 3/0 (typ fyra år fram i tiden).  
 

Mandatperiod år 3:  

                 Framtagning av nya socek-data påbörjas  
• Inriktningsbeslut för framtagning av nya nedbrutna socioekonomiska indata för kommande 

år 1 samt tillhörande kvalitetssäkring. 
• Efterföljande beslut om process, metod och tidplan i samband med godkännande av 

avropsförfrågan. Process kan handla om former för extern förankring av delresultat samt 
Trafikverksintern hantering av nya data vad gäller förankring, justeringar, delbeslut mm. 
Metod avser den generella metod i olika delsteg som ska användas för LU-nedbrytningen 
mm. 

• Prel i slutet av året utskick av avropsförfrågan och tillhörande formella procedur 
 

 Framtagning av kompletterande socek-data för annat än basprognos  
• Vid behov framtag, tillämpning och publicering av alternativa socek-data för i vid mening 

känslighetsanalyser och/eller andra typer av analyser.  
  

Årlig översyn av socek-data till nationell basprognos (SEK) 
• Senast prel 15/9 i undantagsfall punktvisa/partiella revideringar och uppdateringar 

genomförda, kvalitetssäkrade och dokumenterade. 
• Senast 1/10 formellt TRV-beslut om i undantagsfall punktvisa/partiella revideringar och 

uppdateringar som ska gälla from 1/4 år 0. 
 

Skifte av mandatperiod år 0: 

                Enligt ovan osv    
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Ett framtag av nedbrutna socioekonomiska data för ett basscenario på detaljerad nivå föreslås per mandatperiod, 
vilket vid behov och om möjligt/lämpligt kan kompletteras med framtag av alternativa nedbrutna scenarier för tex 
olika typer av känslighetsanalyser. En revidering/uppdatering tex i form av känslighetsanalys kan vid behov bli 
aktuell i mandatperioden i samband med framtag av en ny nationell transportplan. Förutom detta (i undantagsfall) 
vid behov årliga punktvisa/partiella revideringar och uppdateringar i samband med översyn av den nationella 
bastrafikprognosen som används för SEK, dessa årliga översyner kan resultera i en om möjligt/lämpligt uppdaterad 
basprognos och/eller alternativa databaser klassade som känslighetsanalyser. I fallet med dessa alternativa 
databaser så har punktvisa/partiella revideringar och uppdateringar gjorts i den mån som varit möjligt men som 
inte fullt ut uppfyller kraven på konsistens för en för hela landet sammanhållen och konsistent databas. Detta 
innebär att i vissa fall kan en alternativ databasuppsättning vara mera aktuell än motsvarande databasuppsättning 
hörande till aktuell basprognos. 

Motivering till förslaget om regelbundet återkommande framtagning av denna typ av indata, i kombination med 
kontinuerlig förvaltning och utveckling, är dels enligt Trafikverkets instruktion behovet av aktuella trafikprognoser, 
dels ökade möjligheter för kvalitet och förankring av denna typ av indata. 

Begreppet känslighetsanalyser kan enligt den senaste infrastrukturpropositionens formulering få en bred betydelse.  
En tolkning kan vara att begreppet inkluderar både förändring av tex indata eller metod vid användning av samma 
verktyg och upplägg i övrigt som i fallet med den nationella bastrafikprognosen, men det skulle även möjligen 
kunna inkludera en årlig (punktvis) revidering där viss näringsverksamhet förändras och som då kan påverka viss 
indata.15 Förutom detta skulle begreppet känslighetsanalyser kunna inkludera analyser utifrån alternativa 
framtidsscenarier, tex ett klimatdito, med tillämpning för vid behov och lämpligt annan detaljeringsgrad och/eller 
verktygsuppsättning än den som används för framtagning av de nationella bastrafikprognoserna.  Förutom 
känslighetsanalyser map nedbruten socioekonomisk data, vilket inte är en enkel uppgift om det ska göras 
konsekvent på olika aggregeringsnivåer och även beakta internationella handelsmönster, kan sådana göras mera 
begränsat kopplat till transportsystemet. Trafikverket har för avsikt att i en förstudie se över vad som krävs för att 
ta fram en prognos, att användas för känslighetsanalyser, där full marginalkostnadsprissättning införts för alla 
trafikslag (troligen 2030/2050). Parallellt med denna regelbundet återkommande process för framtagning av 
indata pågår tillämpad forskning och metodutveckling på lång och kort sikt. 

I fallet med nedbruten socioekonomisk data så tas den översiktligt beskrivet fram enligt följande nivåer: nationell-
regional, regional-kommunal samt kommunal-delkommunal. Detta innebär att en basprognos inkluderar denna 
typ av indata på olika detaljeringsnivåer, vilket i sin tur i viss utsträckning möjliggör att alternativa scenarier map 
denna typ av indata för känslighetsanalyser etc vid behov kan relateras till aktuell basprognos. 

Det bör noteras att socek-data bara är en av flera olika delar som ingår i en komplett trafikprognos. De olika 
delarna behöver ofta samverka vid framtag av en trafikprognos, tex i fallet med framtag av sk efterfrågematriser till 
Samgods (PWC16-matriser) och Sampers (OD17-matriser) utgående från bland annat den typ av nedbrutna socek-
data som detta PM behandlar.  

15 Även årliga revideringar av den nationella basprognosen kan kanske med denna terminologi ses som känslighetsanalyser 
16 Production-Wholesale-Consumption (efterfrågan i vikt av godstransporter av olika typer av varor mellan olika geografiska 
zoner) 
17 Origin-Destination (efterfrågan tex på antal arbetsresande, fritidsresor etc mellan olika geografiska zoner)  
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Bakgrund 

Regelbundet återkommande framtagning av nedbrutna socioekonomiska indata, 
kombinerat med kontinuerlig förvaltning och utveckling 
Att ta fram nedbrutna socioekonomiska indata är både en komplex och tidskrävande process (inkluderar bland 
annat detaljerad markanvändningsprognos för två olika prognosår). Erfarenheten i praktiken hittills är att denna 
typ av data ofta tas fram under mycket stor tidspress, med allt vad det kan innebära för kvalitet och förankring. 
Skälet till tidspressen är i huvudsak att denna typ av indata inte har tagits fram regelbundet och kombinerat med 
kontinuerligt arbete, utan snarast med kort varsel på ”specifik uppdragsbasis”, tex i samband med 
regeringsuppdrag i början av mandatperioder (som i fallet med Kapacitetsuppdraget18) och mitt i dessa (som i fallet 
med förberedelser inför Åtgärdsplaneringen 2014-2025). Andra komplicerande faktorer har för fd myndigheter 
varit användningen av preliminära versioner av kommande LU, vilket resulterat i kostsamma omtag och tidspress 
eftersom den officiella slutversionen skilt sig från den preliminära. Likaså har inväntandet av kommande LU 
orsakat problem med tidspress i samband med framtag av trafikprognos mm.   

I bland annat Trafikverksutredningen19, kap 8.3.5, lyfts behovet av kontinuerligt arbete med förvaltning och 
utveckling av trafikprognoser och tillhörande indata fram. Detta betonas också i den nyss nämnda rapporten från 
Riksrevisionen (RiR 2012:21 s 85-95), samt i rapport av myndigheten Trafikanalys20 (tex s 7, tredje punkten). I 
Medfinansieringsutredningen21 föreslås bland annat att indata till trafikprognoser bör tas fram inför ny 
mandatperiod. I infrastrukturpropositionen, framgår att en prognos i kombination med känslighetsanalyser bör 
vara att föredra jämfört med flera prognoser. Utifrån den Trafikverksinterna uppföljning som gjorts, se bilaga 2 i 
detta PM, betonas särskilt behovet av tillräckligt med tid för framtagning av denna typ av indata. Detta betonas 
även i expertrapporten22 i bilaga 1 hörande till detta PM. 

Ytterligare en faktor att beakta i detta sammanhang är publiceringsdatum för nya LU och om dessa 
publiceringsdatum istället för mandatperioder ska vara utgångspunkt för framtagning av ny indatauppsättning. 
Nya LU publicerats ibland inte regelbundet, vilket i dagsläget gör publiceringsdatum av nya LU mindre lämpliga att 
utgå från (trafikprognoser inklusive indata mm inom ramen för infrastrukturplanering under 
Näringsdepartementet och LU under Finansdepartementet23). Det kan även noteras att ibland inkluderar LU ett 
basscenario, som i fallet med LU11, medan även alternativa scenarier ingår ibland, som i fallet med LU200824. 

Andra myndigheter som gör prognoser på lång sikt, gör detta ofta regelbundet, tex Energimyndigheten och SCB 
(Prognosinstitutet) i fallet med prognosresultat på nationell nivå. I fallet med prognosresultat på regional nivå så 
har myndigheten Tillväxtanalys ambitionen att göra detta mera regelbundet. 

18 Statens satsning på transportinfrastruktur – valuta för pengarna? RiR 2012:21, Riksrevisionen   (s 76 ”…. Riksrevisionen kan 
också konstatera att Trafikverket har genomfört ett omfattande utredningsarbete under kort tid.”) 

19 Effektivare transporter och samhällsbyggande – en ny struktur för sjö, luft, väg och järnväg, SOU 2009:31  ( s 183 ”För 
framtiden är det viktigt med en förvaltande myndighet som tar det långsiktiga ansvaret för kontinuitet, relevans och transparens vad gäller 
de styrkor och svagheter som alltid måste beaktas vid analysverktygens användning och utveckling. Inte minst behovet av kontinuerlig 
indatauppdatering gör det mycket svårt att se en effektiv förvaltning som inte är myndighetsbaserad.”) 

 
20 Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser – statusrapport 2012, rapport 2012:11, Trafikanalys 
21 Medfinansiering av transportinfrastruktur – ett nytt system för den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur 
samt riktlinjer och processer för medfinansiering, SOU 2011:49, (s 138-142) 
 
22 Indata till trafikmodeller, från nationella scenarier till fördelning på områdesnivå – metoder och erfarenheter TRV 
2013/3395, Christer Anderstig WSP på uppdrag av Trafikverket 
 
23 Det bör i detta sammanhang noteras att bostadspolitiken ligger under Socialdepartementet. 
 
24 Information om LU2008 mm finns på denna länk. 
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I Trafikverkets instruktion ingår att ta fram och tillhandahålla aktuella trafikprognoser, vilket behöver balanseras 
mot ekonomiska och praktiska aspekter. Genom att vart fjärde år, till i början av ny mandatperiod, ta fram denna 
typ av detaljerade modellindata på regional, kommunal samt delkommunal nivå mm, säkerställs så aktuella indata 
som möjligt för vid behov olika tillämpningar (trafikprognos, samhällsekonomiska kalkyler mm). Vid behov kan 
dessa indata eventuellt behöva uppdateras (helt, delvis eller inte alls) i samband med åtgärdsplanering under 
mandatperioden, men då under de förutsättningar som gäller vid det tillfället (tex vad gäller styrande tidsplaner).  

 
Hantering av basprognos och känslighetsanalyser beskrivs ytterligare i Trafikverkets riktlinjer för 
trafikprognoser25. Där framgår bland annat på s. 21 (kap 4.1) följande: ”Det är den ekonomiska planeringen som i 
dag styr när de nationella prognoserna tas fram. Här behövs prognoser,  för det första för att visa hur det 
framtida resandet och godstransporterna väntas se ut (vilket behövs när åtgärdsförslag tas fram), för det andra 
för samhällsekonomiska kalkyler av olika styrmedel (t.ex. bränsleskatt, vägavgifter eller biljettsubventioner) och 
för det tredje för kalkyler av investeringsobjekt. Analyserna görs i såväl en nationell som regional process.” 
Slutsats enligt prognosriktlinjerna är ”Kraven från den strategiska planeringen ska styra hur nationella 
prognoser 26  tas fram. Detta är ska-krav på Trafikverket.”  
 
Dessutom framgår i kap 4.5 bland annat följande ”Analyser av såväl investeringsåtgärder som styrmedel görs 
också oberoende av planeringsomgångarna. Kraven för dessa analyser liknar dem i den ordinarie planeringen. 
Analyserna kan dock behöva göras när som helst och då är det ofta bråttom. Ett krav är därför att det alltid finns 
aktuella prognosförutsättningar (samt modellversioner och riggningar) framme. Samtidigt är jämförbarhet med 
kalkyler gjorda i senaste planeringsomgång ett krav. Uppenbarligen kan dessa krav vara motstridiga. Hur detta 
dilemma har lösts måste dokumenteras och motiveras. Om det finns behov av att göra analyser baserade på 
förutsättningar som avviker från de nationellt fastställda, ska avvikelserna redovisas.”  
 
Vidare framgår ”Andra strategiska analyser ska vara jämförbara med kalkyler gjorda i senaste 
planeringsomgång. Detta är ett ska-krav för Trafikverket och prognosutgivare med stat och kommun som 
uppdragsgivare.  Med strategiska analyser avses analyser som avser mer omfattande strukturförändringar i 
samhället nationellt och regionalt.”  
 
Följande framgår också i riktlinjerna (kap 7.7 s. 33) för prognoser vad gäller uppdatering av indata ”Ju mer av 
politiskt känsliga styrmedel som antas, desto kortare blir hållbarheten hos prognosen. För exempelvis 
utsläppsprognoser spelar relativt kortsiktiga politiska beslut stor roll. Det finns alltså skäl till täta 
uppdateringar. Samtidigt är det ett omfattande och kostnadskrävande arbete. Därför bör nya 
prognosförutsättningar för de nationella trafikprognoserna tas fram vid behov, dock normal minst ca vart fjärde 
år. Mindre justeringar och uppdateringar kan behövas oftare. Omkalibrering av modeller bör göras med samma 
intervall (och det är viktigt den görs noggrant). Omestimering kan göras mer sällan.”  Slutsatsen enligt 
riktlinjerna är ” Nya prognosförutsättningar bör tas fram vid behov. Detta är ett bör-krav för alla 
prognosutgivare.”  
 

Utifrån fastställda transportplaner, vilket vanligtvis görs i slutet av en mandatperiod, föreslås nya socek-data tas 
fram till i början av efterföljande mandatperiod. Den nationella basprognosen behöver under en planperiod (dvs 
tiden mellan beslut om fastställda nya transportplaner) delvis uppdateras för att vara aktuell samtidigt som den kan 
behöva revideras ”så lite som möjligt” under en planperiod på grund av behovet av konsistens och jämförbarhet. 
Processen med framtagning av ny plan (”åtgärdsplanering”) är politisk, vilket kan innebära viss osäkerhet när det 
gäller om, när och hur, som i sin tur kan resultera i kort tid för själva genomförandet. Det kan därför behövas viss 
beredskap för flexibel hantering av socek-data när vid behov en ny/uppdaterad nationell bastrafikprognos tas fram 
i samband med framtagning av ny nationell transportplan. Det snabbaste alternativet kan vara att utgå från de 
socek-data som redan är framtagna vid år 1 (dvs till året efter ett val). Detta alternativ för den nationella 
basprognosen kan innebära att det blir fyra år mellan framtag av helt nya socek-data, men vid behov och 

25 Riktlinjer för framtagande av trafikprognoser, Publikationsnummer: 2012:045, Trafikverket (finns tillgänglig på 
Trafikverkets webbplats på denna länk.) 
 
26 Motsvarar i stort begreppet nationella bastrafikprognoser (alt basprognoser) nämnda tidigare i detta PM 
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möjligt/lämpligt kan partiella uppdateringar och/eller punktvisa revideringar göras. För- och nackdelar med detta 
är svårt att bedöma idag eftersom det bland annat råder viss osäkerhet om/hur rangordningen av åtgärder i 
samband med SEK kan påverkas av förändrade socek-data (det pågår dock forskning som så småningom ska kunna 
ge mera underlag om detta). Likaså gäller graden av önskad jämförbarhet, tex om det i första hand gäller årsvis 
(map årliga revideringar) eller under en hel planperiod. Slutligen finns vid behov av flexibilitet från den politiska 
nivån alternativet att ta fram helt nya socek-data i samband med framtag av ny transportplanplan, vilket kan gå 
snabbare om man har lägre krav på kvalitet och förankring. En aspekt som kan behöva beaktas i detta sammanhang 
är om det är lämpligt att byta socek-data mellan inriktningsplanering och åtgärdsplanering, som tex i fallet med 
mandatperiod 2010-2014 och Kapacitetsuppdraget respektive Åtgärdsplaneringen 2014-2025. 

 

Sammanfattningsvis utifrån i dag tillgänglig information om det pågående införandet av nytt planeringssystem, 
tidigare gjorda praktiska erfarenheter och officiella skrivningar, riktlinjer för trafikprognoser mm, kan det vara 
lämpligt att, pga kvalitet, ekonomi och jämförbarhet, denna typ av detaljerad modellindata för ett basscenario tas 
fram av Trafikverket till i början av en mandatperiod. Regelbundenhet i framtagning av denna typ av indata vid 
denna tidpunkt kan ha en positiv påverkan på möjligheterna att säkerställa kvalitet och förankring.  

 

Det finns då i början av en mandatperiod på lager en nyare indatauppsättning för ett basscenario, som vid behov 
kan användas för känslighetsanalyser27 etc i början av en mandatperiod (för att spara tid i samband med 
tillämpning så att inte denna typ av nya indata ska tas fram samtidigt som en ny trafikprognos).  I samband med (i 
vid mening) känslighetsanalyser behöver göras i början av en mandatperiod, så behöver dessa (utifrån en tolkning 
av riktlinjerna för trafikprognoser) både kunna relateras och jämföras med för tillfället aktuella nationella 
basprognosen för SEK. Att den nationella basprognosen bör utgöra en viktig referenspunkt framgår även av 
tidigare nämnd infrastrukturproposition.  

 

Metodutveckling 
Trafikverket har en utvecklingsplan28 där bland annat metodutveckling för nedbrutna socioekonomiska indata på 
lång och kort sikt lyfts fram. För att säkerställa kvalitet inför implementering av ny metod görs så kallad second 
opinion (annan expertis än den som utvecklat den nya metoden bedömer dess kvalitet). 

Hög kvalitet på metod och verktyg för framtagning av den detaljerade nationella basprognosens basscenario är ett 
viktigt fokus i Trafikverkets metodutveckling. Inriktning på kort och lång sikt diskuteras mera i expertrapporten i 
bilaga 1. 

Här nedan sammanfattas inriktning på Trafikverkets metodutveckling på kort sikt vad gäller framtag av nedbruten 
socioekonomisk indata29. 

 

Nationell nivå:  
• Nedbrytning av scenariodata på aggregerad branschnivå till finare branschnivå och 

varugrupper. 

Nedbrytning från nationell nivå till regional nivå:  
• Analys av regionala flyttmönster med ledning av flyttfrekvenser per ålder och kön, samt 

flyttmatriser. 
• Ordningsföljd vid nedbrytning från befolkning till sysselsättning. 

27 Motsvarar i stort begreppet strategiska analyser i TRV:s riktlinjer för trafikprognoser 
28 Utveckling av samhällsekonomiska metoder och verktyg, effektsamband och effektmodeller inom transportområdet – 
Trafikslagsövergripande plan, 28/9-2012, Trafikverket (finns tillgänglig på Trafikverkets webbplats på denna länk.) 
 
29 Pga av tidigare under lång tid eftersatt forskning och metodutveckling så blir det mycket som behöver göras under 2013.  
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• Arbetspendling över riksgräns  

Nedbrytning från regional nivå till kommunal nivå:  
• Översyn av generell metod 
• Fördelning av varuproduktion mm på kommuner 

 

Nedbrytning från kommuner till SAMS-områden:  
• Statistisk analys av rumsliga samband mellan sysselsatta i olika branscher och 

befolkningstäthet, tillgänglighet mm 

I fallet med metodutveckling på lång sikt görs förstudier med fokus på utveckling av nedbrytning från nationell nivå 
till regional med avseende på modellramverket STRAGO-rAps samt förutsättningarna för en modellbaserad metod 
vid nedbrytning från regional till kommunal nivå och från kommunal nivå till SAMS-områden. Se vidare 
expertrapport i bilaga 1. 

Den nationella basprognosens basscenario kan under mandatperioden behöva kompletteras med 
känslighetsanalyser, både på detaljerad nivå och på en mera aggregerad nivå. I fallet med känslighetsanalyser på 
detaljerad nivå kan det handla om alternativ indatauppsättning till Samgods och Sampers tex vad gäller andra 
antaganden om energi- och råvarupriser, ekonomiska styrmedel, förändrat beteende etc jämfört med 
basprognosen. Denna typ av alternativa antaganden kan i olika grad påverka nedbrutna socioekonomiska indata, 
tex lokalisering av näringsverksamhet och bostäder liksom produktionsinriktning och nivåer på export och import 
etc. Denna typ av förutsättningar kan vara mer eller mindre kontroversiella, tex när det gäller nivån på framtida 
transportkostnader och geografisk fördelning av befolkning.  

Att i praktiken på ett någorlunda enkelt och snabbt sätt göra känslighetsanalyser i fallet med nedbrutna 
socioekonomiska indata är en stor utmaning på grund av stor komplexitet. Nedbrutna socioekonomiska indata är i 
sig en framtagning av ett framtidsscenario på detaljerad geografisk och branschvis nivå, vad gäller befolkning, 
sysselsättning, produktion etc, villkorat med nationella ramar och konsistensvillkor (vid ändring av tex en 
kommuns totalbefolkning så resulterar det i ytterligare ett antal mer eller mindre komplicerade ändringar för att 
upprätthålla konsistens). På samma sätt är det inte trivialt att vid behov göra partiella uppdateringar och/eller 
årliga punktvisa revideringar. På kort sikt inkluderar Trafikverkets metodutveckling därför metod utgående från 
existerande verktyg för hantering av känslighetsanalyser och partiella uppdateringar mm. På lång sikt görs 
exempelvis förstudier om och hur nya förbättrade metoder och verktyg för i vid mening känslighetsanalyser.  

Samverkan med externa aktörer 
Inom ramen för förvaltning och utveckling av nedbrutna socioekonomiska data samverkar Trafikverket med andra 
parter i samband med framtagning av denna typ av indata. I bilaga 2 appendix C (sista sidan i appendix) ges en 
översiktlig beskrivning av den process som tillämpades för framtagning av de nedbrutna socioekonomiska data som 
används i Åtgärdsplaneringen 2014-2025. Via bland annat Trafikverkets sex regioner inhämtas vid behov 
information och synpunkter från kommuner, regionala planupprättare mm, tex om det framtida planerade 
bostadsbyggandet. Det gäller också eventuella synpunkter på delresultat under framtagningsprocessen av socek-
data. En generell metod kan inte fånga alla specifika (planerade och/eller beslutade) förutsättningar på lokal och 
eller regional nivå, och därför behövs informationsutbyte med externa parter. Informationsutbyte är viktigt även 
med andra myndigheter som tar fram prognoser, tex Energimyndigheten, Konjunkturinstitutet, SCB, 
Tillväxtanalys, men även Boverket, Tillväxtverket och Trafikanalys. Vid behov anordnas möten och eller 
seminarier30. Samverkan med forskningsmiljöer och experter sker tex inom ramen för tillämpad forskning och 
metodutveckling och vid behov av olika typer av expertutlåtanden. 

 

30 I bilaga 3 finns information om ett gemensamt seminarium under 2012. 
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Aktuell mandatperiod 2010-2014 
Trafikverket har kommit en bra bit på väg i arbetet med förvaltning och utveckling av bland annat trafikprognoser 
och tillhörande indata. Det som präglat de senaste åren är bildandet av Trafikverket, vilket inte gått obemärkt förbi 
för den nya myndigheten och tidigare myndigheter. En stor utmaning i början av mandatperioden var i samband 
med Kapacitetsuppdraget att på mycket kort tid ta fram så bra data som möjligt för 2050, under de förutsättningar 
som då gällde. Ytterligare ett framtag av denna typ av indata gjordes under tidspress i mitten av mandatperioden 
för användning i Åtgärdsplaneringen 2014-2025. Det som påverkar i slutet av mandatperioden är bland annat 
införandet av ett nytt planeringssystem.  

Här följer en grov översikt över dåtid, nutid samt preliminär nära framtid. 

 

 

2010 (skifte av mandatperiod år 0): 
• Överföring av vissa funktioner från SIKA31 till Trafikverket (tex förvaltning, utveckling och 

framtagning av trafikprognoser och tillhörande modellindata).  
• November - påbörja kvalitetssäkring mm av nedbrutna socioekonomiska indata för 2006 och 

2030 som tidigare myndigheter tagit fram. 
 

2011 (mandatperiod år 1): 
• April - avropsprocess för framtagning av nedbrutna socioekonomiska data för 2050 till 

Kapacitetsuppdraget. (På grund av tidsskäl utgå från redan av andra myndigheter framtaget  
basår (2006) samt prognosår (2030), den påbörjade kvalitetssäkringen av dessa data indikerar 
inte några allvarliga tveksamheter så långt.)  

• Augusti -  2050-data färdiga (Vissa tveksamheter uppmärksammas i tidigare framtagna 2030-
data under framtagning av indata till Kapacitetsuppdraget och hanteras på bästa sätt.) 

• November -  avropsprocess för framtagning av nya socioekonomiska data för Åtgärdsplanering 
2014-2025 (Detta motiveras bla av viss nyare SCB-statistik samt nationell SCB-prognos för 
befolkning men inget byte till nyare LU då ingen vid tillfället sådan finns att tillgå). Det 
praktiska arbetet med framtagning påbörjas av konsulter i mitten av januari 2012. 
 

2012 (mandatperiod år 2): 
• Juni - nedbrutna socioekonomiska data klara, kvalitetssäkrade och formellt beslutade för 

prognosår (2030) samt prognosår på lång sikt (2050). Detsamma gäller viss socioekonomisk 
statistik på delkommunal nivå för år 2010 (SAMS-statistik till Sampers). 

• Augusti - slutversion för viss teknisk och pedagogisk dokumentation klar, liksom visst 
kartmaterial och tabeller. 

• September-januari - uppföljning av LU-nedbrytning mm 
- översyn av den senast använda processen och metoden  
- översyn av behov och inriktning för start av metodutveckling och tillämpad forskning på 

både kort och lång sikt, eftersom det inte pågår någon sådan sedan tidigare. 

 

 

31 Fd Statens institut för kommunikationsanalys 
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2013 (mandatperiod år 3): 
• Införande av nytt planeringssystem   
• Start av metodutveckling på kort och lång sikt (kort sikt avser tillämpning 2014/2015, lång sikt 

avser tillämpning preliminärt 2017/2018).  
• Inriktningsbeslut om att nya socek-data, med kompletterande kvalitetssäkring, ska tas fram till  

preliminärt hösten 2015. Detta motiveras bland annat av att enligt instruktion så ska TRV 
tillhandahålla aktuella trafikprognoser. Nuvarande socek-data utgår från LU2008 (men med 
nyare befolkningsprognos) och det finns nyare långsiktigt ekonomiskt basscenario (men inga 
alternativa scenarier) publicerat från Konjunkturinstitutet inom ramen för LU1132. Vidare är en 
ny LU (med tillhörande långsiktigt ekonomiskt scenario) under framtagande, men det är i 
dagsläget oklart om/hur den kan beaktas i samband med framtag av nya socek-data. 

Årlig översyn av socek-data till nationell basprognos (SEK) 
• Senast prel 15/9 i undantagsfall punktvisa/partiella revideringar och uppdateringar 

genomförda, kvalitetssäkrade och publicerade. 
• Senast prel 1/10 formellt TRV-beslut om revideringar och uppdateringar som ska gälla from 

1/4-2014 (inga revideringar/uppdateringar i fallet med socek-data). 
 

2014 (skifte av mandatperiod år 0): 

                   Framtagning av nya socek-data  
• Beslut inför avropsförfrågan när det gäller process, metod samt tidplan, tex vad gäller 

tidplan för olika moment för framtagning av nya nedbrutna socioekonomiska indata samt 
tillhörande kvalitetssäkring, liksom beslut om former för Trafikverksintern hantering av nya 
data när det gäller förankring, justeringar, delbeslut etc. Även slutligt beslut om vilken LU 
och SCB-prognos33 som ska vara utgångspunkt, liksom utgångsår för framtag av viss SCB-
statistik och prognosår mm ingår i detta beslut.  
 

• Prel i början av året34  påbörjas i praktiken (efter avslutad avropsprocess) arbetet med 
framtag av nedbrutna socioekonomiska data, kvalitetssäkring och dokumentation (inklusive 
tabeller och kartmaterial) för basår och prognosår samt prognosår på lång sikt för minst ett 
basscenario. 

                  Årlig översyn av socek-data till nationell basprognos (SEK) 
• Senast prel 15/9 i undantagsfall punktvisa/partiella revideringar och uppdateringar 

genomförda, kvalitetssäkrade och publicerade. 
• Senast 1/10 formellt TRV-beslut om i undantagsfall revideringar och uppdateringar som sk 

gälla from 1/4-2015.  

32 Sveriges ekonomi – ett långsiktsscenario fram till 2035, specialstudie nr 30, Konjunkturinstitutet på uppdrag av 
Finansdepartementet (länk finns här. på regeringens hemsida) 
33 Om det i samband med framtag av nya socek-data i början av en mandatperiod inte finns en ny LU, så kan det övervägas 
att göra en LU-nedbrytning utifrån den tidigare använda LU men för en nyare nationell SCB-prognos (på detta sätt har man 
i alla fall kunnat få mera aktuella indata genom en nyare befolkningsprognos).  
34 Möjligen att socek-data för prognosår 2 inte kan vara klara förrän sommaren/hösten 2015 (införandet av ett nytt 
planeringssystem gör bland annat att det i dagsläget är svårt att med säkerhet kunna avgöra om prognosår 2 kan vara helt 
klart till sommaren 2015 bland annat utifrån när prognosår 1 kan vara klart om utgångspunkten i möjligaste mån är 
beslutade nya transportplaner för 2014-2025 ).  
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Rapport med titel ” Indata till trafikmodeller, från nationella scenarier till fördelning på 

områdesnivå – metoder och erfarenheter, TRV 2013/3395”. 

Skriven av expert Christer Anderstig på uppdrag av Trafikverket. 
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Konsulter inom samhällsutveckling 
 

WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsut-

veckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisat-

ioner för att bidra till ett samhälle anpassat för samtiden såväl som 

framtiden. Vi förstår de utmaningar som våra uppdragsgivare ställs in-

för, och bistår med kunskap som hjälper dem hantera det komplexa 

förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö.   



 
 Analys & Strategi 

 

 

Innehåll 

 

SAMMANFATTNING ............................................................................. 5 

1 INLEDNING ................................................................................... 6 

2 INDATA I ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV ....................... 7 

2.1 Avgränsningar och begränsningar ................................................. 8 

2.2 Hur genereras indata i andra länder? ............................................ 9 

2.3 Avslutande kommentarer ..............................................................14 

3 METOD OCH TILLÄMPNING I SVERIGE ....................................15 

3.1 Bakgrund ......................................................................................15 

3.2 Regional nivå, erfarenheter av STRAGO-rAps .............................17 

3.3 Estimat för Kapacitetsuppdraget ...................................................20 

3.4 Uppdaterade estimat ....................................................................22 

3.5 Nedbrytning till kommun och SAMS-områden ..............................23 

3.6 Synpunkter från Trafikverket och Trafikanalys ..............................28 

4 METODUTVECKLING PÅ KORT SIKT ........................................32 

5 MODELLUTVECKLING PÅ LÅNG SIKT .......................................32 

REFERENSER .....................................................................................33 

 

 

 

 

 

 

  



 

Analys & Strategi 5 
 

 

Sammanfattning 

För att ta fram indata till de nationella trafikmodellerna används metoder som stäl-

ler större krav på modellstöd och indata än i andra jämförbara länder. En förklaring 

kan vara att trafikmodellerna i Sverige har högre målsättningar och är mer kom-

plexa. På central nivå ifrågasätts möjligheten att, t ex i samband med Långtidsut-

redningen, göra detaljerade prognoser för utvecklingen inom olika delar av ekono-

min. Samtidigt ställs krav på sådana prognoser, för att förse transportplaneringen 

med nödvändiga, detaljerade, socioekonomiska indata av hög kvalitet. 

Nationella scenarier ger ramarna för befolkning, ekonomi och arbetsmarknad. Vid 

nedbrytningen till detaljerade områden används en modellbaserad beräkning från 

nationell till regional nivå, och en mer schablonmässig nedbrytning från regional 

nivå till kommuner och SAMS-områden. Modellverktyget på regional nivå består 

av två samverkande modeller, STRAGO och rAps. Styrkan med STRAGO är att 

den beskriver hur produktion och förbrukning påverkas av förändrade priser, trans-

portkostnader och agglomerationseffekter. rAps styrka är att ge detaljer för flera re-

gioner och branscher. En första version av detta modellverktyg var nyligen utveck-

lad när det 2009/2010 tillämpades för att ge indata till trafikmodellerna. I samband 

med Kapacitetsuppdraget år 2011 användes dock en enklare metod, pga. tidsskäl. 

Så skedde också när befintliga estimat uppdaterades år 2012, och av samma skäl.   

På två områden finns det skäl att överväga mer långsiktiga utvecklingsinsatser. Det 

första området gäller en fortsatt utveckling av modellramverket STRAGO-rAps. 

Nuvarande version är resultatet av ett inledande utvecklingsarbete och en fortsatt 

utveckling är motiverad i flera avseenden. Det andra området rör förutsättningarna 

för en modellbaserad metod vid nedbrytning från regional till kommunal nivå och 

från kommunal nivå till SAMS-områden. I nuvarande metodik tillämpas en mer 

eller mindre schablonmässig nedbrytning från regional nivå till kommuner och från 

kommuner till SAMS-områden, och frågan är i vilken utsträckning denna metodik 

kan och bör ersättas med en modellbaserad metod. På båda dessa områden kan ett 

utvecklingsarbete vara mer eller mindre långsiktigt och ambitiöst, men frågan vil-

ken inriktning och omfattning som är mest ändamålsenlig och kostnadseffektiv är 

svår att besvara på förhand. Detta motiverar att en inledande förstudie genomförs.  

På kort sikt finns motiv för ett utvecklingsarbete avseende alla steg i processen att 

bryta ned nationella scenarier till detaljerade SAMS-områden. På nationell nivå 

finns det t ex skäl att bryta ned scenariodata på aggregerad branschnivå till finare 

branschnivå och varugrupper; nedbrytningen av befolkningsprognosen till regional 

nivå bör baseras på grundlig analys av regionala flyttmönster; vid nedbrytning från 

regioner till kommuner och från kommuner till SAMS-områden bör den generella 

metodiken ses över i flera avseenden. Det gäller t ex metoder och dataunderlag vid 

fördelning av varuproduktion på kommuner, och att utveckla alternativ till den 

konservativa metod som hittills tillämpats vid nedbrytning till SAMS-områden.  



 
 Analys & Strategi 

 

1 Inledning  

I den aktuella Infrastrukturpropositionen
1
 har kapitel 7 rubriken ”Optimerad plane-

ring av transportinfrastruktur”, och avsnitt 7.2 rubriken ”Prognosutveckling – ett 

successivt, kontinuerligt arbete med årlig uppföljning”. Här skriver regeringen 

bland annat:  

”För framtagande av prognoser för person- och godstrafik krävs information om 

infrastruktur, trafik, transporter och kostnader, men också om faktorer utanför 

transportområdet. Det gäller framför allt information om hur ekonomin och sam-

hället i sin helhet ser ut i dag och hur utvecklingen kan tänkas bli i framtiden. Både 

person- och godstransporter påverkas av befolkningsutvecklingen och förändring-

ar i lokaliseringen av bostäder, arbetsplatser och servicefunktioner”. 

Det är givetvis ingen nyhet att information om ”faktorer utanför transportområdet” 

krävs för att ta fram trafikprognoser. Men det kan sägas vara en nyhet att lyfta fram 

detta på ett tydligt sätt; det har inte varit vanligt i tidigare dokument av motsva-

rande slag. Det skulle kunna tyda på en fördjupad insikt om dessa faktorers bety-

delse för trafikprognoser, och följande samhällsekonomiska kalkyler. För det talar 

även regeringens uppdrag
2
 åt Trafikanalys att analysera i vilken utsträckning de 

samhällsekonomiska kalkylerna är beroende av antaganden om befolkningsut-

veckling och var tillkommande bebyggelse lokaliseras. 

Mot denna bakgrund är det av intresse att beskriva på vilket sätt dessa data för 

”faktorer utanför transportområdet” tas fram och vilka styrkor och svagheter som 

är förknippade med de metoder som tillämpas, vid en värdering utifrån både teore-

tiska och praktiska utgångspunkter. Det ger en grund för att peka ut inom vilka om-

råden det är angeläget att förbättra process och metod för att ta fram dessa data. 

Syftet med denna rapport är att försöka ge en helhetsbild i dessa avseenden utan att 

gå in på tekniska detaljfrågor.
3
  

I avsnitt 2 görs en utblick över de metoder som används för att ta fram motsva-

rande information för trafikprognoser i andra jämförbara länder. En slutsats av 

denna genomgång är att den metodik som tillämpas i Sverige förefaller vara mer 

ambitiös än i andra jämförbara länder.  

I avsnitt 3 beskrivs bakgrunden till den metod som tillämpas i Sverige, och erfa-

renheter av dessa tillämpningar. I detta avsnitt redovisas och kommenteras även 

synpunkter från Trafikverket och Trafikanalys, med anledning av de estimat som 

tagits fram vid nedbrytning av nationella scenarier. I flera fall ligger dessa syn-

punkter till grund för förslag till insatser för att utveckla metodiken. Förslag till 

metodutveckling beskrivs kortfattad i avsnitt 4 och avsnitt 5.   

                                                      
1
 Prop. 2012/13:25 

2
 Regeringsbeslut IV:10 

3
 Rapporten är framtagen på uppdrag av Trafikverket. Författaren står själv för innehåll och 

slutsatser i rapporten. 
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2 Indata i ett internationellt perspektiv 

I Sverige tillämpas en stegvis process för att generera nödvändiga indata till trafik-

prognoser med de nationella trafikmodellerna Sampers och Samgods. Processen 

utgår från vedertagna nationella scenarier, t ex SCB:s befolkningsprognos och 

Långtidsutredningens makroekonomiska scenario. I det första steget bryts natio-

nella scenarier ned på regional nivå. I det andra steget sker en fortsatt nedbrytning 

till kommunnivå, och i det avslutande tredje steget sker en fördelning på detalje-

rade SAMS-områden. Denna detaljerade fördelning används som indata till Sam-

pers (befolk-ning, sysselsättning och inkomster) medan Samgods använder data 

fördelade på kommunnivå (produktion, export, import och förbrukning per va-

rugrupp). Även Sampers använder viss data på kommunnivå (årlig befolkning per 

ålder och kön som indata till beräkning av bilinnehav). Figur 1ger en översikt.  

Figur 1 

Figur 1 Nedbrytning av nationella data till indata för transportmodeller i Sverige 

 

 

Ett övergripande syfte är att alla indata till Sampers och Samgods ska vara inbördes 

konsistenta och konsistenta med givna nationella scenarier. För att uppnå detta 

syfte används en modellbaserad metodik. En ansats som prövats i det första steget 

är att använda en flerregional allmänjämviktsmodell (STRAGO), av liknande slag 

som den modell som används i Långtidsutredningen för att ta fram makroekono-

miska scenarier. Avsikten är att ge en konsistent beskrivning av alla ekonomiska 

flöden i ekonomin, på samma sätt som på nationell nivå.  

Detta är huvuddragen för den nedbrytningsmetodik som används idag. I denna rap-

port diskuteras styrkor och svagheter med den använda metodiken, och vilka insat-

ser på kort och lång sikt som kan vara motiverade för att i olika avseenden förbättra 

metodiken. I detta sammanhang är det naturligt att inleda diskussionen med en 

översikt av de metoder som används i andra länder för att på motsvarande sätt ge-

nerera indata till trafikmodeller.  

Sveriges ekonomi
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SCGE (STRAGO), 

I-O (rAps)
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[SCB]
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2.1 Avgränsningar och begränsningar 

Översikten av internationella erfarenheter inom detta område begränsas till ett litet 

urval länder, delvis som en följd av att översikten också begränsas till metoder som 

faktiskt tillämpas för att ge indata till trafikmodeller. Den akademiska forskning 

som bedrivs internationellt, och som eventuellt skulle kunna vara relevant för frå-

geställningen, inkluderas inte. Det finns flera skäl för detta. Ett skäl är att det är 

svårt att finna att det överhuvudtaget bedrivs någon forskning med motsvarande 

syfte, dvs. att successivt fördela befolkning och sysselsättning ned på detaljerad 

områdesnivå, givet motsvarande restriktioner på nationell nivå.  

I en nyutkommen bok i Springer-förlagets serie ”Advances in Spatial Science” re-

dovisas forskningsfronten ifråga om modeller, metoder och tillämpningar för loka-

lisering av sysselsättning, med anknytning till transportmodellering/-planering
4
. 

Där presenteras bland annat den flerregionala allmänjämviktsmodell som nämndes 

ovan, Anderstig och Sundberg (2013), där befolkning och sysselsättning modelle-

ras på regional nivå, givet motsvarande restriktioner på nationell nivå.  

De övriga studier som presenteras i denna forskningsvolym handlar däremot om att 

modellera sysselsättningens inomregionala lokalisering, medan sysselsättningen på 

regional nivå antas vara exogent given. I en föregående volym i samma serie redo-

visas på motsvarande sätt forskningsfronten avseende lokalisering av bostäder och 

befolkning, med anknytning till transportsystemet, se Pagliara et al. (2010). Också i 

detta fall är det fråga om modellering i ett inomregionalt perspektiv, dvs. befolk-

ningen på regional nivå är exogent given.  

Att forskningsfronten rör modeller med ett inomregionalt perspektiv är inte förvå-

nande. Den stegvisa process som tillämpas för att ta fram områdesdata i Sverige 

handlar om att (top-down) länka modeller och metoder på nationell, regional och 

inomregional nivå. Den forskning som äger rum rör däremot separata modeller på 

respektive nivå, medan kopplingen mellan modeller på olika geografisk nivå inte 

förefaller vara någon forskningsfråga.  

I vilken utsträckning det finns publicerade forskningsresultat som skulle kunna 

vara av intresse för en jämförelse med, och en eventuell utveckling av, de metoder 

som tillämpas i Sverige är därför en fråga som rör de modeller och metoder som 

tillämpas på respektive geografisk nivå; dvs. nationell, regional och inomregional 

nivå. Den modell som tillämpas på nationell nivå måste betraktas som exogent gi-

ven, även om den nationella modellens egenskaper inte är optimala för de ändamål 

som är aktuella.  

Den forskning som rör modeller i det regionala och inomregionala perspektivet är i 

detta sammanhang mer relevant och av stort intresse vid en diskussion kring den 

utveckling och forskning som är motiverad vid insatser på längre sikt.  

                                                      
4
 Pagliara et al. (2013) 
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2.2 Hur genereras indata i andra länder? 

I en aktuell rapport från myndigheten Trafikanalys, Trafikanalys (2011), och tillhö-

rande underlagsrapport från VTI, Vierth (2011), redovisas en översikt avseende 

transportmodeller i Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och Tyskland. Rap-

porten är koncentrerad på frågor om behov och organisation, modellsystem och 

modellhantering, samt aktuella utvecklingsfrågor och tillämpningsområden.  

Frågor om modellernas försörjning med indata berörs mycket kortfattat. Vidare är 

rapporten fokuserad på godsmodeller. För att få en bild av hur transportmodeller i 

andra länder försörjs med indata behöver vi därför komplettera med andra källor. 

Vid en översikt av internationella erfarenheter är det viktigt att tänka på att det 

finns skillnader mellan länder ifråga om transportplaneringens organisation och 

förutsättningar. Det är rimligt att anta att dessa skillnader påverkar metodiken för 

att ta fram indata till transportplaneringen, och vilka indata som är relevanta.  

Det är en anledning till att den översikt som presenteras här endast berör ett litet 

urval länder. Urvalet påverkas även av möjligheten att via en web-baserad sökning 

få önskad information om datakällor och metoder för indata till transportplanering-

en. Av dessa skäl begränsas översikten till våra nordiska grannländer, dvs. Norge, 

Danmark och Finland, samt Tyskland.   

Norge 

Det är av flera skäl motiverat att först beskriva datakällor och metoder för indata i 

Norges transportplanering, och att göra denna beskrivning något utförligare än för 

övriga länder. Vi utgår från de två TØI-rapporter från januari 2011 som redovisar 

aktuella grundprognoser för persontransporter 2010-2060, Madslien et al (2011), 

respektive prognoser för godstransporter 2014-2023, Hovi et al (2011).  

Beskrivningen börjar med indata till persontransportmodellerna. Det norska mo-

dellsystemet för persontransporter består av den nationella modellen NTM5 (resor 

längre än 10 mil, 1428 områden) och den regionala modellen RTM (resor kortare 

än 10 mil, ca 13500 områden).  

Metoder vid framskrivning av befolkning  

För grundprognosen hämtas befolkningsdata från de prognoser som Statistisk Sent-

ralbyrå (SSB) publicerade juni 2010. Dessa officiella prognoser redovisas ned på 

kommunnivå (#429) och kommundelar i Oslo (#18).  

Metoden för den stegvisa regionala befolkningsprognosen beskrivs i Brunborg et al 

(2012). I det första steget görs prognosen för prognosregioner (#108), som utgår 

från indelningen av Norge i ekonomiska regioner (#89), definierade med ledning 
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av ekonomiska förhållanden, t ex arbetspendling
5
. Vid beräkningen av inrikes 

flyttningar tillämpar SSB numera en metod som baseras på data för riktade flytt-

strömmar, flyttmatriser. För att få robusta estimat av dessa flyttmatriser används 

aggregerade utflyttningsregioner (#19), dvs. matrisen är inte symmetrisk. Även vid 

skattning av den regionala fördelningen av rikets in- och utvandring används ag-

gregat av prognosregioner. 

I nästa steg fördelas regionens befolkningsdata på kommuner i respektive region. 

Denna fördelning görs med ledning av observerad befolkningsförändring per 

(grövre) åldersgrupp för varje kommun. Observerade (historiska) data avser samma 

period som används för att skatta flyttningsförutsättningarna. Resultaten summeras 

till länsnivå (fylken) och riksnivå, och slutligen görs en skaljustering för att få årlig 

överensstämmelse, per ålder och kön, med befolkningsprognosen för hela riket. 

Enligt vår kännedom tillämpas inte någon enhetlig metod för att fördela fram-

skrivna befolkningsdata per kommun ned på detaljerad områdesnivå (= ”grunn-

krets”). I de fall det finns planer (eller andra framtidsbilder) för den framtida mar-

kanvändningen finns det exempel på att sådana planer tillämpas. Ett exempel redo-

visas i en ny rapport från SINTEF Transportforskning, SINTEF (2012), där en del-

områdemodell till RTM används för att genomföra trafikprognoser fram till år 

2043 för ett modellområde Jæren, som omfattar 19 kommuner i Rogaland fylke.  

I detta fall används ett redan befintligt alternativ för markanvändningen (”Koncen-

trerad”) i detta modellområde, utvecklat i en tidigare fylkesdelplan för Jæren, för 

att fördela befolkningen enligt SSB:s kommunprognos
6
 ned på detaljerad områdes-

nivå, dvs. grunnkretsnivå. I övriga fall, dvs. när det saknas aktuella planer för fram-

tida markanvändning, används basårets fördelning även för prognosåret. Vad gäller 

den nationella persontransportmodellen NTM5 utarbetas indata till modellen av ett 

privat konsultföretag (Tom Hamre, Numerika as), givet SSB:s kommunprognoser 

för befolkningen, och prognoser för ekonomisk utveckling (se nedan).  

Metoder vid framskrivning av sysselsättning  

Enligt SINTEF (2012, sid.15) föreligger det inga officiella prognoser för antalet 

arbetsplatser (läs: antal sysselsatta, förvärvsarbetande dagbefolkning), ”..og mo-

dellen benytter heller ikke de absolute tallene for antall arbeidsplasser. I RTM-

systemet, som denne delområdemodellen er en del av, er det den relative geogra-

fiske fordelningen på grunnkrets-nivå som benyttes i beregningerne”.
7
  

I SINTEF-rapporten antas en omfördelning av arbetsplatser inom modellområdet 

jämfört med basåret 2010, och omfördelningen förefaller vara kopplad till det be-

                                                      
5
 Motsvarar Sveriges indelning i arbetsmarknadsregioner, t ex LA-regioner (SCB) eller 

indelningen i FA-regioner (Tillväxtanalys, f.d. Nutek) som används i rAps. 
6
 Här kan observeras att beräkningarna utgår från SSB:s befolkningsprognos från år 2011, 

dvs. inte den prognos från år 2010 som används för de aktuella grundprognoserna.   
7
 Detta gäller även för den nationella modellen NTM5. 
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fintliga alternativ för markanvändning som används. Samtidigt antas att sysselsätt-

ningens relativa förändring är densamma för alla näringsgrenar inom ett grund-

kretsområde.  

Antaganden om ekonomisk tillväxt och indata till godsprognoser 

De aktuella grundprognoserna för både person- och godstransporter använder pro-

gnoser för BNP och privat konsumtion baserade på de långsiktiga framskrivningar 

som Finansdepartementet redovisar i ”Perspektivmeldingen 2009”, Det kongelige 

Finansdepartement (2009). Finansdepartementets långsiktiga framskrivning utarbe-

tas med hjälp av SSB:s allmänjämviktsmodell, MSG6, som ger information om 

bruttoproduktion, import, export och förbrukning per sektor
8
.  

Regionaliseringen av dessa variabler genomförs med hjälp av den rumsliga allmän-

jämviktsmodellen (SCGE) PINGO, som i detta fall fördelar varuströmmar för 32 

varugrupper på 12 delregioner i Norge. För grundprognosen genomförs först en 

modellkörning med uppdaterad befolkningstillväxt, enligt SSB:s prognos från 

2010. Baserat på dessa beräkningar sker därefter en modellering av gods-

efterfrågan, genom en fördelning av leveranser per varugrupp mellan fylken (län) 

och mellan fylken och utlandet.  

Figur 2 ger en översikt av den metodik som används i Norge för att ta fram indata 

till transportmodellerna. Det kan noteras att det inte förekommer någon koppling 

mellan de indata som genereras till gods- respektive persontransportmodellerna. 

 

Figur 2 Nedbrytning av nationella data till indata för transportmodeller i Norge 

 

 

                                                      
8
 http://www.ssb.no/emner/09/90/rapp_200418/ 
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Danmark 

Den information som finns tillgänglig om indataförsörjningen för Danmarks trans-

portplanering är betydligt mer knapphändig än för Norge
9
. På samma sätt som i 

Norge baseras befolkningsframskrivningen på de officiella befolkningsprognoser 

per kommun som genomförs av Danmarks Statistik
10

. Angående den metod som 

används vid framskrivning av flyttningar framgår följande av den kortfattade ”va-

rudeklaration” som redovisas
11

: Utflyttningen beräknas med ett genomsnitt av de 

fyra senaste årens utflyttningsfrekvenser per ålder och kön; Inflyttningen beräknas 

med ett genomsnitt av kommunens andel av samtliga inflyttningar till kommuner i 

Danmark de senaste fyra åren
12

. Varken ut- eller inflyttning gör någon åtskillnad 

mellan inrikes och utrikes flyttströmmar.  

Befolkningsprognoser på detaljerad områdesnivå genomförs av regioner/kommu-

ner, dvs. det föreligger inte några sådana officiella prognoser. Enligt vår kännedom 

genomförs inga sysselsättningsprognoser som indata till transportplaneringen. 

Möjligen kan det vara så att man på samma sätt som i Norge använder basårets 

fördelning av antalet sysselsatta. Prognoser för BNP, produktion i olika sektorer 

och andra makroekonomiska variabler hämtas från de aktuella prognoser som ge-

nomförs av Danmarks finansministerium. Av tillgänglig information förefaller det 

som att dessa variabler används ograverade i transportplaneringen. 

Beskrivningen av metoder och datakällor för indata till transportplaneringen i 

Danmark är således ganska fragmentarisk. Svårigheten att finna mer detaljerad och 

relevant information kan möjligen sammanhänga med att de transportmodeller som 

används idag är ”interimistiska”. För närvarande pågår ett större forsknings-

program vid Danmarks Tekniska Universitet (DTU) med sikte att ta fram ett nytt 

nationellt modellsystem för transportplaneringen i Danmark. Beslut om detta fatta-

des 2009 och en budget på 60 miljoner DDK per år har avsatts för perioden 2010-

2020. Enligt uppgifter i Trafikanalys (2011) planeras en modell för godstransporter 

vara utvecklad under år 2012. Modellen kommer att utnyttja ett liknande system 

för transportlogistik som finns i de svenska och norska modellsystemen. Av till-

gänglig information idag framgår dock inte vilka metoder eller datakällor som mo-

dellen kommer att använda för att generera indata vid efterfrågeprognoser. 

                                                      
9
 Beskrivningen bygger i huvudsak på mejl-information från Ole Kveiborg, numera COWI, 

och till viss del på uppgifter i Trafikanalys (2011).  
10

På statistikbyråns hemsida framgår att den senaste prognosen är daterad juni 2012, se 

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Varedeklarationer/regionale-

befolkningsfremskrivninger.aspx#section2 
11

 Till skillnad från SSB i Norge redovisar Danmarks Statistik ingen detaljerad metodbe-

skrivning: ”Der findes på nuværende tidspunkt ingen offentligt tilgængelig dokumentation 

af de regionale fremskrivninger ud over beskrivelsen i denne varedeklaration”. 
12

 Enligt uppgift från Danmarks Statistik används även data för riktade flyttströmmar mel-

lan kommuner (flyttmatriser). Det har dock inte i detta sammanhang varit möjligt att klar-

göra hur dessa data används i framskrivningsmetoden. 

http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Varedeklarationer/regionale-befolkningsfremskrivninger.aspx#section2
http://www.dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Varedeklarationer/regionale-befolkningsfremskrivninger.aspx#section2
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Finland 

För Finland är det svårt att överhuvudtaget få någon bild av vilka metoder och da-

takällor som används för att försörja transportplaneringen med indata. Detta skulle 

kunna hänga samman med att transportplaneringen är annorlunda organiserad och 

bedrivs med andra förutsättningar än i t ex Sverige och Norge.  

Enligt Vierth (2011) kan situationen beskrivas enligt följande: ”Trafikministeriet, 

Trafikverket, Statens tekniska forskningscentral (VTT, motsvarande VTI i Sverige) 

m.fl. tar fram aggregerade nationella transport- och trafikprognoser som används 

bl.a. i uppföljningen av CO2 -utsläppen och andra växthusgaser. I Finland tas dock 

inte fram officiella dissaggregerade trafikprognoser på O-D nivå. Inom ramen för 

infrastrukturplaneringen på nationell nivå genomförs kostnadsnyttoanalyser, det 

görs dock inte någon systematiskt rangordning av de olika infrastrukturprojekten 

där transportmodeller och kostnadsnyttoanalyser används på ett systematiskt sätt 

som i Sverige. Trafikministeriet och Trafikverket tar för närvarande fram riktlinjer 

för hur nyttorna för samhället bör uppskattas
13

” (vår kursiv). 

Tyskland 

Även för Tyskland är det svårt att finna någon dokumentation som ger en översikt 

av vilka metoder och datakällor som används för att ta fram indata till transportpla-

neringen. Det finns skäl att tro att detta problem sammanhänger med den organisa-

toriska splittringen, där transportministeriet (motsvarande) är formell ägare av 

transportmodellerna medan dessa förvaltas av privata konsultföretag; samma upp-

delning tillämpas också i Finland.  

Det förefaller inte heller finnas någon sammanhållen metodik för att ta fram indata. 

Enligt den beskrivning som ges av Vierth (2011) inhämtas indata från olika källor; 

regionala demografiska prognoser hämtas från Bundesamt für Bauwesen und 

Raumordnung (BBR) medan regionala ekonomiska prognoser per bransch tas fram 

av Institut für Wirtschaftsforschung i Halle (IWH).  

Vierth (2011) refererar till ett aktuellt forskningsprojekt
14

 som analyserat de pro-

gnosverktyg som används i infrastrukturplaneringen. Slutsatsen av denna gransk-

ning är att det …”är viktigt att höja transparensen i arbetet med den federala infra-

strukturplanen genom att visa använda data, modeller och parametrar; både för att 

kontrollera kvaliteten, för att möjliggöra en diskussion och öppna för konstruktiv 

kritik i fackvärlden och för att säkerställa en fungerande konkurrens när det gäller 

upphandlingen av olika delar.”  

                                                      
13

 Angående godsmodeller kommenterar Vierth (2011) att en sådan modell (FRISBEE, Fre-

ight Transport Model in Europe and Russia) har utvecklats på uppdrag av Trafikministeriet 

med start år 2000. Godstransportmodellen används dock ”inte systematiskt i en övergri-

pande nationell systemplanering utan mera “ad-hoc” till exempel i studier av effekter av 

prissättningsstrategier, effekter av stora infrastrukturprojekt, strategier för att utveckla 

transportkorridorer i Nordeuropa och Ryssland”. 
14

 BMVBS (2010). 
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2.3 Avslutande kommentarer 

Den översikt som presenterats tyder på att den metodik som tillämpas i Sverige 

ställer högre krav på modellstöd och indata och är mer komplex än den metodik 

som används i andra jämförbara länder. Hur kan det i så fall förklaras? Har andra 

länder lägre kvalitetskrav? Eller bedöms frågan om kvaliteten på socioekonomiska 

indata mindre relevant? Därför att nyttan av att göra förutsägelser om hur befolk-

ning, sysselsättning i olika verksamheter och produktion av olika varor kommer att 

vara fördelade på detaljerad områdesnivå om 20, 30 år … bedöms vara mycket li-

ten i förhållande till kostnaden för att göra sådana förutsägelser? 

Det finns andra förklaringar. Som framgått ovan finns det skillnader mellan länder 

ifråga om transportplaneringens organisation och förutsättningar, skillnader som 

kan påverka kraven på och metodiken för att ta fram indata. En annan förklaring 

kan vara att det i planeringssystemet saknas en länk mellan nationella scenarier 

som rör demografi och makroekonomi, och de prognoser och planer som rör trans-

portsystemet, och annan rumslig samhällsplanering. En sådan länk saknas i och för 

sig även i Sverige, såtillvida att det inte planmässigt tas fram några officiella reg-

ionala nedbrytningar (regionala framtidsbilder) utifrån nationella demografiska och 

ekonomiska scenarier. Den senaste gången det inträffade var i samband med Lång-

tidsutredningen 2003/04, se SOU 2004:34. Bakgrunden är att Långtidsutredningar-

na (LU) över åren har förändrats, som framgår av skrivningarna i SOU 2000:7:  

”Efterhand blev behovet av att kunna använda långtidsutredningen som ett red-

skap för indikativ planering allt mindre relevant. Vidare ifrågasattes möjligheterna 

att göra detaljerade prognoser för utvecklingen inom olika delar av ekonomin. 

Samtidigt ökade intresset för att analysera strukturella problem i ekonomin. 

Tyngdpunkten i långtidsutredningarna har sedan slutet av 1980-talet förskjutits 

från detaljerade beskrivningar av tänkbara utvecklingsbanor för ekonomin mot ett 

större utrymme för analyser av strukturella problem”. 

Men i avsaknad av officiella regionala framtidsbilder och nedbrytningar har statliga 

myndigheter själva tagit initiativ till att sådana har tagits fram. I samband med LU 

2003/04 genomfördes på uppdrag av dåvarande SIKA en fortsatt nedbrytning av 

det nationella basscenariot, som indata till de nationella trafikmodellerna. Dåva-

rande Institutet för Tillväxtpolitiska studier (ITPS) tog 2008 initiativ till regionala 

framtidsbilder utgående från scenarier i LU 2008. Dessa regionala framtidsbilder 

har därefter legat till grund för fortsatta nedbrytningar på uppdrag av dåvarande 

SIKA/trafikverken och därefter Trafikverket, se kapitel 3.   

Alltså, på central nivå ifrågasätts (på goda grunder) möjligheten att göra detaljerade 

prognoser för utvecklingen inom olika delar av ekonomin. På central nivå framförs 

samtidigt krav på regionala framtidsbilder av hög kvalitet för att förse transportpla-

neringen med nödvändiga, detaljerade, socioekonomiska indata
15

.  

                                                      
15

 Se Prop. 2012/13:25, sid 88-89. 
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3 Metod och tillämpning i Sverige 

3.1 Bakgrund  

Vid föregående nationella trafikplanering utgick dåvarande SIKA och trafikverken 

i sina trafikprognoser från förutsättningar om demografisk och ekonomisk utveck-

ling enligt LU 2003/04, med beräknad utveckling på sektorsnivå (aggregat av 

branscher) enligt Konjunkturinstitutets (KI) CGE-modell EMEC. Med dessa förut-

sättningar på nationell nivå användes rAps flerregionala modell för att generera 

indata för fortsatt nedbrytning till trafikprognosmodellerna Sampers och Samgods. 

De båda trafikprognosmodellerna utvecklas kontinuerligt. Det största behovet av 

fortsatt utvecklingsarbete avser modellsystemet för godstransporter, Samgods, och 

underlaget för denna modell. För ungefär tio år sedan påbörjades därför ett mer 

omfattande arbete med sikte att ta fram ett nytt modellsystem för godstransporter. 

Ett antal idé- och förstudier togs fram år 2002, varav en ”feasibility study” rekom-

menderade att analyser av godstransportefterfrågan, åtminstone på längre sikt, bör 

baseras på rumsliga allmänjämviktsmodeller, SCGE-modeller
16

. En utvärdering av 

dessa förstudier utmynnade i ett antal slutsatser och förslag för det fortsatta ut-

vecklingsarbetet. En högt prioriterad uppgift formulerades som att åstadkomma en 

förbättring av de efterfrågematriser som beskriver flöden mellan produktion och 

förbrukning för ett basår (P/C-matriser). Denna uppgift har även följts upp i det 

fortsatta arbetet. Angående hanteringen av godsflödenas känslighet för transport-

kostnader formulerades i utvärderingen följande slutsats och förslag: 

“Transport cost sensitivity of matrices over time should be handled at a fairly ag-

gregate level and possibly also in some interaction with the rAps models. No full 

scale detailed spatial I/O and/or SCGE is recommended. What seems possible, 

however, is to integrate at an aggregate level certain general influences of 

transport cost on the production system and hence on the flow matrices. However, 

the effects of such changes need to be carried forward to the spatial structure to 

become useful for a revised SAMGODS model”.    

Ett viktigt skäl för utvärderingens försiktiga hållning angående en implementering 

av SCGE i modellsystemet handlar om att detta arbetar på en detaljerad geografisk 

nivå, samtidigt som erfarenheter från befintliga och operationella SCGE-modeller 

är hämtade från modeller som arbetar på en tämligen grov geografisk nivå. Den 

naturliga tanken att börja med att införa SCGE på en mer aggregerad nivå, i enlig-

het med utvärderingens förslag, framfördes av Lundqvist et al (2004):   

“Tanken är att föra in en modell som kan hållas konsistent mot övergripande na-

tionella modeller, i detta fall EMEC… Det naturliga valet av gränssnitt mellan den 

icke rumsliga nationella CGE-modellen EMEC och en rumslig PC-modell… är en 

SCGE-modell. De faller inom samma klass av allmänna jämviktsmodeller 

                                                      
16

 SCGE = Spatial Computable General Equilibrium 
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(CGE/SCGE). På så sätt kan transportberoendet föras in i modellsystemet på ett 

tidigt stadium i modellhierarkin. Detta ger en högre grad av konsistens mot den 

nationella modellen samtidigt som det ger en mer detaljerad information nedåt i 

modellsystemet, som är konsistent uppåt. För vidare disaggregering kan man an-

vända sig av befintliga modeller, rAps … Med tiden kan SCGE-modellens struktur 

förfinas i syfte att uppnå en alltmer detaljerad beskrivning rumsligt och/eller 

branschmässigt.”  

Vid denna tidpunkt bedrevs vid KTH ett utvecklingsarbete av en SCGE -modell för 

Sverige, inom ramen för forskningsprojektet ”Analys av godstransportefterfrågan 

med rumsliga allmänna jämviktsmodeller”. Detta arbete resulterade inom något år 

därefter i den operationella modellen STRAGO
17

, som sålunda utvecklades med 

huvudsyftet att användas för analys av godstransportefterfrågan.    

På uppdrag av ITPS
18

 tog WSP år 2007 fram modellberäknade bilder av den re-

gionala utvecklingen i Sverige fram till år 2030, med stöd av rAps flerregionala 

modell, baserad på nationella förutsättningar enligt scenarier från KI. Vid samma 

tid hade ITPS kännedom om konceptet EMEC-STRAGO-rAps. Detta utvecklades 

närmare i en PM
19

 till ITPS, med förslag på ett inledande utvecklingsarbete som 

skulle kunna redovisas inom ett år.  

Ett sådant utvecklingsarbete genomfördes under perioden april – december 2008, 

dvs. på kortare tid än ett år. Två scenarier för den regionala utvecklingen fram till 

år 2030 presenterades; ett basscenario och ett alternativscenario med antaganden 

om ett högre arbetskraftsdeltagande. Båda scenarierna utgick från nationella förut-

sättningar enligt motsvarande scenarier i LU 2008
20

. Det forcerade tidsschemat var 

förorsakat av att resultatet skulle presenteras i ITPS årsbok
21

. En mer detaljerad 

beskrivning av modellsystemet, nationella förutsättningar och resultat presentera-

des i en separat rapport, publicerad i mars 2009
22

. 

En kort tid därefter (2009-06-04) meddelade Statens Institut för Kommunika-

tionsanalys (SIKA) att de tillsammans med trafikverken (Vägverket, Banverket, 

Sjöfartsverket och Transportstyrelsen) avsåg att  

”upphandla tjänster för att ta fram ett nytt basprognosår till modellsystemen Sam-

gods och Sampers. En naturlig utgångspunkt för detta arbete är den långtidsutred-

                                                      
17

 Sundberg (2009). STRAGO är en förkortning av Swedish Trade of Goods. 

18
 ITPS (2008) 

19
 Anderstig och Sundberg (2008) 

20
 Se SOU 2008:108. Det bör dock nämnas att basscenariot utgick från en preliminär vers-

ion av basscenariot i LU 2008, då beräkningsarbetet genomfördes innan det slutliga bassce-

nariot hade publicerats.     
21

 ITPS (2009) 

22
 ITPS A2009:004, se Anderstig och Sundberg (2009) 
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ning (LU) som presenterades i slutet av 2008 och som beskriver den ekonomiska 

utvecklingen fram till år 2030 (SOU 2008:15)”. 

I Bilaga 3 till anbudsförfrågan (Dnr Sty 2009/7) redovisades krav och förutsätt-

ningar för uppdraget, med hänvisning till föregående arbete på uppdrag av ITPS: 

”Till modellsystemen Sampers och Samgods krävs indata för prognosår 2030 på 

en finare detaljerad nivå än vad som presenteras i Långtidsutredningen (LU), SOU 

2008:15. Detta gäller såväl fördelning på branschnivå som regionalisering av data 

på små geografiska områden. Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS), numera 

Tillväxtanalys, har under 2008 haft i uppdrag att genomföra modellbaserade be-

räkningar av utvecklingen av befolkning, sysselsättning och ekonomi på regional 

nivå. Arbetet har resulterat i en kvantitativ multiregional modell som beaktar bero-

endeförhållanden mellan olika regioner, marknader och sektorer och som kan an-

vändas för att ta fram tillväxtprognoser på regional nivå i Sverige. De resultat som 

tagits fram är konsistenta med resultaten från Långtidsutredningen och finns sam-

manställda för Sveriges funktionella arbetsmarknadsregioner. Resultat och metod 

finns redovisade i rapport ITPS A2009:004. När det gäller basscenariot enligt 

denna anbudsförfrågans uppdrag är det möjligt att utgå från ITPS estimat gällan-

de funktionella arbetsmarknadsregioner”.  

Med dessa förutsättningar fick WSP i slutet av augusti 2009 uppdraget att genom-

föra nedbrytning av LU:s prognoser för 2030 för basscenario och alternativt kli-

matscenario; uppdraget slutredovisades i maj/juni 2010. Förutsättningar, metoder, 

granskningar mm. finns dokumenterade i en PM
23

 från Trafikanalys i juli 2010. 

3.2 Regional nivå, erfarenheter av STRAGO-rAps   

Uppgiften att från långtidsutredningens scenarier på nationell nivå åstadkomma en 

konsistent fördelning av befolkning, produktion, sysselsättning mm. på detaljerad 

områdesnivå måste i praktiken hanteras med flera modeller. Vid denna fördelning 

är befolkning, ekonomi och arbetsmarknad på nationell nivå givna exogena förut-

sättningar vid fördelningen på regional nivå. På motsvarande sätt är befolkning, 

ekonomi och arbetsmarknad på regional nivå givna exogena förutsättningar vid den 

slutliga fördelningen på detaljerad områdesnivå. Modellramverket STRAGO-rAps 

bygger däremot på samverkan mellan modeller på regional nivå.  

Styrkan med den rumsliga allmänjämviktsmodellen STRAGO är att den beskriver 

ekonomiska aktörers beslutsfattande. Producenter och konsumenter substituerar 

olika varor till följd av en förändrad prisbild, och produktionens regionala fördel-

ning påverkas av transportkostnader och agglomerationseffekter. Men STRAGO är 

med nödvändighet aggregerad, har ett relativt litet antal varugrupper/branscher 

(#14) och en indelning av Sverige i större regioner (#9). Vidare måste STRAGO 

förses med data om arbetskraftens (sysselsättningens) storlek i respektive region. 

                                                      
23

 Trafikanalys (2010) 



 
 Analys & Strategi 

 

Styrkan med den flerregionala input-outputmodellen rAps är att den arbetar med ett 

relativt stort antal branscher (#49) och med en indelning av Sverige i funktionella 

arbetsmarknadsregioner (#72). Men i rAps modelleras en efterfrågedriven ekono-

misk utveckling, i princip utan priser.  Det innebär att modellen inte kan ta explicit 

hänsyn till hur transportkostnader, eller andra kostnader, påverkar produktionens 

regionala fördelning; inte heller kan agglomerationseffekter modelleras explicit. 

Genom att länka de båda modellerna kan deras respektive styrkor bibehållas
24

. Fi-

gur 3 ger en översiktlig bild av denna länkning.  

Figur 3  Länkning mellan STRAGO och rAps vid nedbrytning av nationella data 

       

 (1) Först förser den nationella modellen rAps med resultat avseende befolkning, 

produktivitet och exogen efterfrågan. Givet dessa restriktioner på nationell nivå ger 

rAps modellberäknad arbetskraft (sysselsättning) per region, som summeras till re-

gional nivå i STRAGO. (2) Givet denna regionala tillgång på arbetskraft används 

STRAGO för en regional nedbrytning av resultat från den nationella modellen, 

bland annat produktion per bransch. (3) Därefter görs en ny körning med rAps, 

denna gång med STRAGO:s resultat (produktion per bransch och region) som re-

striktioner. Om arbetskraftens regionala fördelning avviker från föregående resultat 

kan (bör) dessa reviderade data användas i en förnyad beräkning med STRAGO, 

och med reviderade restriktioner från STRAGO genomförs därefter ytterligare en 

körning med rAps. Hitintills har dock ett sådant iterativt förfarande inte tillämpats.    

Konsekvenserna av denna länkning kan beskrivas enligt följande. Sysselsättning-

ens regionala fördelning enligt den första körningen med rAps drivs huvudsakligen 

av regionernas branschstruktur för basåret, samt av förändringen i exogen efterfrå-

gan och produktivitetstillväxt per bransch, enligt resultat och förutsättningar från 

den nationella modellen.  

                                                      
24

 Ahlgren et al. (2012) presenterar ett likartat exempel på länkning mellan modeller, i detta 

fall mellan energisystemmodellen TIMES-Sweden och allmänjämviktsmodellen EMEC. 

Också här är syftet att få modellerna att samverka på ett transparent sätt samtidigt som re-

spektive modells styrkor bibehålls. EMEC:s styrka är bland annat att den erbjuder en konsi-

stent beskrivning av hur ekonomins olika sektorer interagerar med varandra medan TIMES 

styrka ligger i den tekniska beskrivningen av energisystemet och de viktiga interaktionerna 

inom energisystemet. 
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Agglomerationsfördelarna i storstadsregioner och regioner med stora arbetsmark-

nader kommer endast till uttryck via regionens branschstruktur; exempelvis är 

snabbväxande branscher i riket enligt den nationella modellen, t ex kunskapsinten-

siva företagstjänster, koncentrerade till Stockholm och övriga storstadsregioner. 

Marknadens storlek påverkar även de regionala multiplikatorerna, vilket tenderar 

ge större multiplikatorer i de större regionerna. Men, resultaten från rAps i den 

första körningen är inte genererade av en modell som explicit tar hänsyn till trans-

portkostnader, eller andra kostnader, och inte heller modelleras några agglomera-

tionseffekter. Produktionens regionala fördelning enligt STRAGO i det andra ste-

get kan ses som ett korrektiv i dessa avseenden.  

Givet produktionens ändrade regionala fördelning i STRAGO, medan regionernas 

arbetskraft (sysselsättning) är bestämd av indata från rAps i det första steget, kom-

mer den resulterande produktivitetstillväxten per bransch att avvika från förutsätt-

ningarna enligt den nationella modellen. Det kan finnas skäl varför branschernas 

produktivitetstillväxt uppvisar viss regional variation. Det är dock rimligare att se 

denna variation främst som en indikator på ”flyttmotiv”, dvs. motiv för en regional 

omfördelning av arbetskraften. Flyttningar modelleras inte i STRAGO, men i rAps.  

I det tredje steget, dvs. i den andra körningen med rAps, bestäms sysselsättningens 

regionala fördelning av produktionens regionala fördelning enligt STRAGO, och 

av branschernas produktivitetstillväxt enligt de nationella förutsättningarna på 

samma sätt som i den första körningen. Som resultat av att sysselsättningens re-

gionala fördelning förändras modellberäknas en regional omfördelning av befolk-

ning och arbetskraft.  

Tabell 1 illustrerar utfallet på sysselsättningens fördelning, enligt det första steget 

utan restriktion, och enligt det tredje steget där sysselsättningen har beräknats med 

STRAGO:s restriktion för produktionens regionala fördelning (NUTS 2 regioner).   

Tabell 1 Årlig förändring av förvärvsarbetande nattbefolkning, skillnad mot riket. 
Faktisk förändring 1985-2009 och framskrivning 2005-2030 med rAps, 
utan respektive med restriktion från STRAGO   

                                         Årlig förändring av förvärvsarbetande nattbefolkning, %  

NUTS 2 region 1985-2009    2005-2030 
 

  
Utan restriktion  Med restriktion 

________________________________________________________________________ 
Stockholm 0.54 0.38 0.54 

 Östra Mellansverige 0.08 0.00 0.20 
 Småland -0.22 -0.49 -0.43 
 Sydsverige 0.07 -0.01 -0.03 
 Västsverige 0.13 -0.10 0.10 
 Norra Mellansverige  -0.61 -0.29 -0.58 
 Mellersta Norrland -0.67 -0.11 -0.43 
 Övre Norrland -0.43 0.11 -0.52 
 Örebro + Västmanland -0.49 0.02 -0.49 
 ________________________________________________________________________ 

Källa: Anderstig och Sundberg (2013) 
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Eftersom det totala antalet sysselsatta i riket stort sett var detsamma år 2009 som år 

1985, medan sysselsättningen förväntas öka med drygt 0,3 procent per år mellan år 

2005 och 2030, redovisas den årliga förändringen för regionernas sysselsättning 

som avvikelse mot det nationella genomsnittet. 

Resultatet enligt Tabell 1 indikerar att sysselsättningens årliga förändring 2005-

2030 beräknad med STRAGO:s restriktion för produktionens regionala fördelning 

ligger avsevärt närmare den historiska förändringen 1985-2009 än när förändringen 

beräknas utan denna restriktion. Detta tyder på att de länkade modellerna bättre 

förmår återge de faktiska drivkrafterna bakom omvandlingen i den ekonomiska 

geografin, än vad rAps förmår utan länkning med STRAGO. 

Som framgått ovan är dock den nuvarande länkningen mellan STRAGO och rAps 

resultatet av ett inledande utvecklingsarbete som genomförts på kort tid, och det 

bör understrykas att modellramverket inte är färdigutvecklat. Här kan några punk-

ter nämnas angående förslag på fortsatta insatser för att utveckla modellramverket:  

a. I de tillämpningar som genomförts hittills har länkningen endast genom-

förts i de tre steg som redovisats ovan. Resultatet i Tabell 1 pekar på att det 

finns skäl att genomföra ytterligare iterationer.  

b. STRAGO har primärt utvecklats för analys av varuproduktion och gods-

transportefterfrågan, där hela tjänstsektorn ingår i ett aggregat ”Övrigt” 

tillsammans med byggnadsindustrin. Modellen bör därför kompletteras 

med en lämplig uppdelning av tjänstesektorn. 

c. För närvarande är rumsligt fixerade naturtillgångar, t ex järnmalm, inte re-

presenterade i STRAGO. Detta är en faktor att beakta vid en vidareutveck-

ling av modellen.  

I viss utsträckning har dessa punkter aktualiserats i samband med granskningen av 

de estimat som redovisades år 2010, se Trafikanalys (2010), och i samband med de 

fortsatta tillämpningar som kommenteras i följande avsnitt 3.3 och 3.4 

3.3 Estimat för Kapacitetsuppdraget  

Trafikverket fick i mars 2011 regeringens uppdrag att utreda behovet av ökad ka-

pacitet i det svenska järnvägssystemet för perioden 2012–2021 och att föreslå åt-

gärder. Med anledning av att Kapacitetsuppdraget också omfattade en analys av 

utvecklingen av transportbehovet fram till 2050 gick Trafikverket ut med en av-

ropsförfrågan angående ett uppdrag för att ta fram estimat för indata till Sampers 

och Samgods för prognosår 2050. 

Uppdraget förutsatte att estimaten för år 2050 skulle vara konsistenta med LU 2008 

och redan framtagna estimat för basscenario och klimatscenario år 2030. Vidare 

skulle estimaten för år 2050 vara av samma omfattning och redovisas på samma 

form som estimaten för år 2030, samtidigt som det förutsattes att uppdraget skulle 

genomföras på mycket kort tid – från början av juni till mitten av september 2011. 
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Med dessa förutsättningar var det inte möjligt att i alla delar använda samma meto-

dik som för att ta fram estimaten för år 2030. De modellberäkningar på regional 

nivå som beskrivits i avsnitt 3.2 ersattes därför med en enklare och mindre tidskrä-

vande metod. Denna metod baserades på en framskrivning av befolkning per län 

för perioden 2030-2050, konsistent med den nationella befolkningsprognos som 

användes för prognosår 2030, och konsistent med LU 2008. Från denna befolk-

ningsframskrivning per län antogs länens sysselsättning, inkomst, produktion mm. 

kunna härledas med stöd av en uppsättning relativt enkla samband
25

.  

Vid befolkningsframskrivningen 2030-2050 baserades länens flyttnetto på länens 

historiska andel av rikets totala flyttnetto för perioden 1990-2010. Detta innebar 

bland annat att Stockholms län antogs få en högre andel, och Västra Götalands län 

en lägre andel av rikets flyttnetto, jämfört med motsvarande modellberäknade an-

delar för perioden 2005-2030. Ett speciellt motiv för detta antagande var att den 

modellberäknade tillväxten för Stockholms län var klart lägre än vad som kunde 

förväntas med ledning av regionens tillväxt under senare år. Framskrivningen 

2030-2050 innebar därmed att Stockholmsregionens befolkningstillväxt, relativt 

rikets befolkningstillväxt, uppjusterades jämfört med perioden 2005-2030.  

Det finns skäl att anta att modellberäknad befolkningstillväxt för Stockholmsre-

gionen 2005-2030 är för låg. Detta kommenteras även i den underlagsrapport till 

Kapacitetsuppdraget som publicerades i april 2012
26

: ”Utvecklingen i Stockholms 

län avviker kraftigt från prognosen. Sedan prognosen togs fram har Stockholms län 

vuxit med ungefär 200 000 personer mellan 2005och 2011. Tillväxten var alltså i 

verkligheten mer än dubbelt så snabb som i prognosen, under dessa sex år. 30 pro-

cent av den prognostiserade tillväxten till 2050 har redan skett. En befolkning på 

2,5 miljoner invånare torde därför kunna uppnås redan år 2030”.  

Eftersom den regionala framskrivningen är en nedrytning av prognosen på natio-

nell nivå kan Stockholmsregionens tillväxt underskattas av två möjliga orsaker. 

Den första är modellberäkningen medför att länets andel av rikets befolkningstill-

växt underskattas. Enligt ovan tyder en jämförelse mellan historiskt och modellbe-

räknat flyttnetto för Stockholmsregionen på att detta är en bidragande orsak
27

.  

Den andra orsaken är att rikets befolkningstillväxt enligt SCB:s prognos år 2008 

(LU 2008) har underskattats. En jämförelse mellan 2008 års prognos och senare 

prognoser, t ex 2011 års prognos, tyder på att detta är en viktigare orsak. Enligt 

2008 års prognos kommer rikets befolkning år 2050 att uppgå till drygt 10,3 miljo-

ner. Enligt 2011 års prognos kommer denna folkmängd att uppnås redan år 2030.  

                                                      
25

 Se WSP (2011) för en teknisk dokumentation. 
26

 Trafikverket (2012) 
27

 Av Tabell 1 framgår att modellberäknad tillväxt av förvärvsarbetande nattbefolkning i 

Stockholms län 2005-2030 följer den historiska tillväxten 1985-2009. Vi har dock pekat på 

behovet av fortsatt utveckling av modellramverket, bland annat genom ytterligare iteration-

er mellan STRAGO och rAps.  
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3.4 Uppdaterade estimat  

Kapacitetsuppdraget måste således (på grund av regeringsuppdragets villkor) ge-

nomföras med inaktuella antaganden om den framtida befolkningsutvecklingen. 

Detta gäller i första hand prognosen på nationell nivå, men även den prognoserade 

befolkningstillväxtens regionala fördelning; exempelvis var Stockholms läns andel 

sannolikt underskattad.  

Mot denna bakgrund påbörjade Trafikverket hösten 2011 processen för att uppda-

tera befintliga estimat för prognosår 2030, och de nyss framtagna estimaten för 

prognosår 2050 (avropsförfrågan i början av december). Avsikten var att med upp-

daterade indata göra Sampers och Samgods klara för körning i september 2012, för 

den aktuella åtgärdsplaneringen. Därför måste uppdraget att uppdatera estimaten 

genomföras på mycket kort tid – från början av januari till slutet av april (estimat 

för år 2030), respektive början av juni (estimat för år 2050). Av samma skäl som 

för Kapacitetsuppdraget var det därför nödvändigt att tillämpa en förenklad metod 

vid beräkningarna på regional nivå
28

.   

Mycket kort baseras uppdateringen på framskrivning av befolkning per län för pe-

rioderna 2010-2030 och 2030-2050, konsistent med SCB:s nya nationella befolk-

ningsprognos från år 2011 (som vid tidpunkten för uppdateringen var den senast 

tillgängliga nationella prognosen). Vid framskrivningen till 2030 antas länens andel 

av rikets flyttnetto vara ett vägt genomsnitt av länens andel av historiskt flyttnetto 

och flyttnettot enligt befintliga, modellberäknade estimat. Den historiska andelen 

antas väga mer än dubbelt så tungt som den modellberäknade andelen
29

.  

Med ledning av den nya befolkningsprognosen uppdateras LU 2008 avseende 

BNP, produktion, inkomster och sysselsättning. Vid uppdateringen har också 

sysselsättningens branschfördelning justerats för att överensstämma med LU 2008. 

I jämförelse med föregående estimat medför denna justering en lägre minskning av 

antalet sysselsatta inom varuproducerande branscher, och en lägre ökning av anta-

let sysselsatta inom tjänsteproducerande branscher. Med oförändrade antaganden 

om produktivitetstillväxt per bransch beräknas varuproduktionen därmed bli något 

högre jämfört med föregående estimat. Vid uppdateringen har även varuexportens 

och varuimportens tillväxt justerats för att få överensstämmelse med LU 2008.  

Med detta underlag antas länens sysselsättning, inkomst, produktion mm. kunna 

härledas med stöd av en uppsättning relativt enkla samband, på liknande sätt som 

för de estimat som togs fram för Kapacitetsuppdraget. Vid nedbrytningen från re-

gional nivå till kommunal nivå, och vid den fortsatta nedbrytningen från kommunal 

nivå till områdesnivå, gjordes i respektive steg avstämningar och justeringar med 

                                                      
28

 Den metodik som tillämpades beskrivs i två dokument på Trafikverkets hemsida under 

rubriken Referenser till "Modellanpassade indata- och omvärldsförutsättningar 2012", REF 

LU-Nedbrytning. Se WSP (2012a) och WSP (2012b). 
29

 Detta antagande förklaras i WSP (2012a), Bilaga 6: ”Frågor och svar”   
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företrädare för Trafikverkets regioner. I övrigt tillämpades i huvudsak samma me-

tod som när föregående estimat för 2030 och 2050 togs fram.  

3.5 Nedbrytning till kommun och SAMS-områden 

De estimat som togs fram i samband med Kapacitetsuppdraget, och de estimat som 

nyligen uppdaterats, har av redovisade och förklarliga skäl tagits fram med en för-

enklad metod vid beräkningar på regional nivå – jämfört med de modellbaserade 

beräkningar som beskrivs i avsnitt 3.2. Som framgått har det i dessa sammanhang 

också varit motiverat att korrigera den modellberäknade fördelningen av befolk-

ningens regionala fördelning. Men, den metod som används vid nedbrytning av 

nationella scenarier (SCB:s befolkningsprognos och Långtidsutredningens scena-

rio) till detaljerad områdesnivå kan generellt beskrivas som bestående av två hu-

vudmoment; A) en modellbaserad (STRAGO-rAps) beräkning vid nedbrytning 

från nationell nivå till regional nivå, och B) en mer eller mindre schablonmässig 

nedbrytning från regional nivå till kommuner och från kommuner till SAMS-

områden. Metoden i moment B) har i huvudsak varit densamma vid alla nedbryt-

ningar som berörts ovan, inklusive tidigare nedbrytning av LU 2003/04
30

.  

Det grundläggande skälet till att nedbrytningen är uppdelad på en modellbaserad 

del, från nationell till regional nivå, och en mer schablonmässig nedbrytning, från 

regional nivå ned till SAMS-områden, kan belysas med en betraktelse över olika 

typer av flyttningar, se exempel i Figur 4.     

Figur 4 Flyttfrekvenser (andel flyttare per capita) med avseende på typ av flytt-
ning inom Sverige 2007 

 

Källa: SCB 

Att flytta från en plats till en annan betyder att flytta över en fastighetsgräns. Flytt-

ningar avser alltså både kortväga och långväga flyttningar, och huvuddelen av de 

                                                      
30

 Se Anderstig och Schéele (2004) 
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nästan 15 procent av befolkningen som var flyttare år 2007 flyttade inom samma 

kommun. Knappt 5 procent var flyttare över kommungräns, varav mindre än hälf-

ten också var flyttare över länsgräns. 

Huvuddelen av alla flyttningar över länsgräns görs av unga människor. I korthet 

kan dessa flyttningar teoretiskt förklaras med att deras förväntade nytta/intäkt av en 

flyttning (för utbildning och/eller bättre jobb) är relativt hög, samtidigt som deras 

flyttkostnad generellt är relativt låg, bland annat därför att de ännu inte bildat familj 

och hunnit rota sig på samma sätt som de äldre. På dessa grunder och med tillgång 

på nödvändiga data kan långväga flyttningar (t ex över länsgräns) modelleras på ett 

teoretiskt rimligt sätt. 

Flyttningar mellan kommuner inom ett län är svårare att modellera, och det gäller i 

än högre grad för flyttningar mellan områden inom en kommun. Det är inte minst 

den stora mängden potentiella (och svåröverblickbara) flyttmotiv som gör att det i 

praktiken inte är möjligt att modellera individers kortväga flyttbeteende.  

Av detta skäl utgår befolkningsprognosen för små områden (SAMS-områden) istäl-

let från sambandet mellan markanvändning (bostäder) och lokalisering (befolk-

ning). Motivet är att sambandet mellan bostäder indelade efter hustyp och bygg-

nadsperiod och befolkningen indelad efter ålder är relativt stabilt. Prognosen 

(framskrivningen) för kommunens befolkning per ålder, och bostadsstocken per 

hustyp och byggnadsperiod per SAMS-område, inklusive planerade/prognoserade 

förändringar av bostadsstocken, ger underlag för att fördela kommunens befolkning 

på SAMS-områden. Givet förvärvsfrekvensen per åldersklass och kön i kommunen 

för prognosåret, och givet motsvarande statistik per SAMS-område för basåret, kan 

kommunens förvärvsarbetande nattbefolkning (dvs. sysselsatta efter bostadens be-

lägenhet) fördelas på SAMS-områden på ett rimligt sätt. 

När det gäller fördelningen på SAMS-områden av kommunens förvärvsarbetande 

dagbefolkning (dvs. sysselsatta efter arbetsställets belägenhet) skulle man kunna 

tänka sig att det på motsvarande sätt som vid befolkningsprognosen är möjligt att 

utgå från ett samband mellan markanvändning (arbetsplatser/lokalyta) och lokali-

sering (sysselsatta). Problemet är dock att det är svårt att finna något sådant stabilt 

samband och att relevanta bebyggelsedata saknas eller är svårtillgängliga.  

Detta är bakgrunden till att den valda metoden för att fördela kommunens förvärvs-

arbetande dagbefolkning (sysselsättning) på SAMS-områden har varit konservativ; 

för respektive bransch i kommunen antas oförändrad fördelning på SAMS-

områden, dvs. för en given bransch antas antalet sysselsatta i SAMS-området öka 

eller minska i samma takt som antalet sysselsatta ökar eller minskar i kommunen.  

För att belysa förutsättningarna för och konsekvenserna av de tillämpade metoder-

na vid fördelningen av befolkning och sysselsättning kan vi undersöka den faktiska 

omfördelningen, och börja med att se på omfördelningen av bostäder, befolkning 

och sysselsättning mellan kommuner i Sverige för en historisk 20-årsperiod, 1990-

2010, se Figur 5.   
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Figur 5 Omfördelning mellan kommuner 1990-2010 

 
Källa: SCB.  

Anm. Måttet på omfördelning bygger på en summering över alla kommuner av skillnaden (i absoluta tal) mellan 

kommunens andel av rikets bostäder, befolkning etc. år 1990 och år 2010. 

Mindre än 4 procent av bostäderna har omfördelats på 20 år, vilket speglar att bo-

stadsstocken förändras relativt långsamt. Drivkraften för denna förändring är den 

omfördelning av befolkning som ägt rum, som är drygt 2 procentenheter större. 

Detta innebär att den genomsnittliga boendetätheten har sjunkit i vissa kommuner 

och ökat i andra kommuner. Det faktum att tillgången på bostäder av förklarliga 

skäl förändras relativt långsamt sätter gränser för hur stor befolkningens omfördel-

ning kan bli för en given tidsperiod.  

Omfördelningen av förvärvsarbetande nattbefolkning följer omfördelningen av be-

folkning 20-64 år relativt väl, vilket tyder på att variationen i förvärvsgrad inte för-

ändras speciellt mycket. Omfördelningen av förvärvsarbetande dagbefolkning är 

marginellt större, vilket kan tyda på att det mellankommunala pendlingsmönstret 

också är tämligen stabilt. Omfördelningen av sysselsatta inom tillverkningsindu-

strin är betydligt större, nästan 12 procent, och omfördelningen av sysselsatta inom 

verkstadsindustrin är ännu större, 16 procent. Detta speglar att industrins struktur-

omvandling sker med mycket varierande förutsättningar i olika kommuner. Den 

mellankommunala omfördelningen av sysselsättningen inom tillverkningsindustrin 

och inom verkstadsindustrin är således förhållandevis stor i ett 20-årsperspektiv.  

Men, i detta sammanhang är det av större intresse att sätta den historiska omfördel-

ningen av sysselsatta inom olika branscher i relation till motsvarande beräknade 

framtida omfördelning, enligt den metod för nedbrytning av det nationella scena-

riot som tillämpats. Sådana jämförelser redovisas i Figur 6, Figur 7 och Figur 8, 

med historiska data för perioden 2000-2010 och enligt den metod för nedbrytning 

av det nationella scenariot som tillämpats vid uppdaterade estimat som beskrivits i 

avsnitt 3.4.      
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Figur 6 Omfördelning mellan län, statistik 2000-2010 och enligt nedbrytning 
2010-2030 

 

Figur 7 Omfördelning mellan kommuner inom respektive län, statistik 2000-2010 
och enligt nedbrytning 2010-2030 

 

Figur 8 Omfördelning mellan SAMS-områden inom respektive kommun, statistik 
2000-2010 och enligt nedbrytning 2010-2030 
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Den beräknade omfördelningen mellan kommuner inom respektive län har viktats 

med länens andel av riket, och omfördelningen mellan SAMS-områden i respektive 

kommun har viktats med kommunens andel av riket. 

Enligt statistiken för åren 2000 och 2010 är omfördelningen av sysselsatta inom 

industribranscherna större än inom tjänstebranscherna; detta gäller på alla nivåer. 

Även den beräknade framtida omfördelningen mellan 2010 och 2030 uppvisar ett 

sådant mönster. Den beräknade nedbrytningen på länsnivå genererar dock en avse-

värt större omfördelning av industribranschernas sysselsättning än vad som obser-

verats under den senaste 10-årsperioden; exempelvis beräknas 23 procent av for-

donsindustrins sysselsättning omfördelas mellan län 2010-2030, jämfört med mot-

svarande observerade omfördelning på 7 procent 2000-2010. För tjänstebranscher-

na är skillnaden mellan beräknad framtida omfördelning och historiskt observerad 

omfördelning betydligt mindre. Huruvida nedbrytningen på länsnivå genererar en 

osannolikt stor regional omfördelning av industribranschernas sysselsättning är 

svårt att bedöma. I nedbrytningen antas en fortsatt regional koncentration av den 

krympande sysselsättningen inom flera industribranscher. 

Den beräknade omfördelningen mellan kommuner inom respektive län är däremot 

lägre än vad som observerats historiskt, och den beräknade omfördelningen mellan 

SAMS-områden är avsevärt lägre än vad som observerats historiskt; exempelvis 

beräknas i genomsnitt en inomkommunal omfördelning på endast 0,3 procent av 

sysselsättningen inom maskinindustrin, vilket kan jämföras med motsvarande fak-

tiska omfördelning på i genomsnitt 9 procent 2000-2010. Således innebär den kon-

servativa metod som tillämpas vid nedbrytning på SAMS-områden att den inom-

kommunala fördelningen av branschernas sysselsättning avviker kraftigt från vad 

som kan förväntas utifrån historiska data. Den omfördelning av industrisysselsätt-

ningen inom kommuner som kan observeras handlar i praktiken om förändringar 

för enskilda företag/arbetsställen, t ex nedläggning av enskilda arbetsställen.  

Men, det är viktigt att konstatera att skillnaden i inomkommunal omfördelning 

mellan statistik och beräkning är större för industribranscher, med krympande och 

förhållandevis liten sysselsättning, än för tjänstebranscher, med växande och betyd-

ligt större sysselsättning. Skillnaden i inomkommunal omfördelning med avseende 

på total sysselsatt dagbefolkning, dvs. summa sysselsatta över alla branscher, kan i 

genomsnitt antas uppgå till vad de redovisade tjänstebranscherna uppvisar, dvs. 

runt 2 procentenheter.  

Slutsatsen av denna genomgång är att det finns starka skäl att göra en översyn av 

den konservativa metod som hittills tillämpats vid nedbrytning av sysselsättningen 

till SAMS-områden. Men oavsett vilken generell metod som tillämpas är det moti-

verat att inhämta information från företrädare som kan antas ha relevant kunskap 

och information om förutsättningar på lokal nivå. När preliminära resultat för de 

uppdaterade estimaten var framme genomfördes justeringar och avstämningar med 

företrädare för Trafikverkets regioner. Detta moment bör vidareutvecklas.  
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3.6 Synpunkter från Trafikverket och Trafikanalys 

I följande Bilaga 2 i denna PM redovisas en sammanställning av synpunkter från 

Trafikverket och Trafikanalys med anledning av de estimat som tagits fram vid 

nedbrytning av nationella scenarier. I detta avsnitt kommenteras dessa synpunkter, 

huvudsakligen med avseende på de synpunkter som berör uppdaterade estimat för 

2030 och 2050.  Kommentarerna sker i anslutning till de rubriker under vilka Tra-

fikverket och Trafikanalys har redovisat sina synpunkter.  

Trafikverket, Metodrelaterat 

1a Växlande utvecklingstrender, flyttnetto mm 

Här hänvisas först till Vecturas granskning av såväl de estimat som inte är uppdate-

rade (dvs. de ursprungliga 2030-estimaten och 2050-estimaten för Kapacitetsupp-

draget) som de uppdaterade estimaten.  Här ställs bland annat frågan varför kom-

munernas befolkningsutveckling ”svänger”, dvs. varför kommunens befolknings-

förändring över en 5-årsperiod ändrar tecken mer än en gång.  

En första kommentar till denna fråga är att inom Kapacitetsuppdraget gjordes en 

justering av antaganden om länens flyttnetto, jämfört med modellberäknat flytt-

netto för perioden 2005-2030, vilket har förklarats i avsnitt 3.3. En upp- eller ned-

justering av länens flyttnetto kan bidra till observerade ”svängningar”. En andra 

och mer principiell kommentar är att befolkningsförändringar är nettotal som be-

stäms av födelsenetto plus flyttnetto, som i sin tur påverkas av en föränderlig ål-

dersstruktur, och att det därför inte är anmärkningsvärt att befolkningsförändringen 

byter tecken över tid. Befolkningsförändringen är linjär endast i undantagsfall. 

Under denna rubrik görs även en jämförelse med den rAps-baserade prognos som 

TMR (Tillväxt, Miljö och Regionplanering, Stockholms läns landsting) nyligen sett 

till att ta fram, med en folkmängd för Stockholms län år 2030 som ligger betydligt 

högre än enligt uppdaterade estimat. Skillnaden är att denna prognos fram till år 

2020 i Bas-alternativet utgår från TMR:s (Stockholms läns landstings) egen be-

folkningsprognos med ett betydligt större flyttnetto (i genomsnitt ett totalt flyttnetto 

på 14 200 per år under perioden 2011-2030) än vad följer av länets historiska andel 

av rikets flyttnetto. Det är således i huvudsak skillnader i antaganden om Stock-

holms läns flyttnetto som förklarar den stora skillnaden i folkmängd år 2030.  

1b Helhet vad gäller vissa makroekonomiska antaganden samt SNI-versioner 

Under denna rubrik framförs önskemål om utredningar angående ett antal punkter 

på nationell nivå: 
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 En kartläggning och analys av den inbördes konsistensen mellan de mak-

roekonomiska antaganden som ligger till grund för socioekonomiska in-

data, respektive de parametervärden som tillämpas i trafik-prognoserna.  

 Hanteringen av olika SNI-koder, huruvida det finns inkonsistenser mellan 

olika SNI-koder i olika verktyg, och om det måste göras någon uppdatering 

på kort sikt. 

 Överlag önskas en ”översiktsbild vad gäller framtag av nationella officiella 

scenarier – nedbrytning – trafikprognos – samhällsekonomisk kalkyl,..,” 

som belyser frågan om konsistens med avseende på indata, SNI-koder, 

verktyg, antaganden. 

 

Dessa punkter, med närmare precisering i Bilaga 2, föreslås ingå i utredningar till-

sammans med övriga punkter i följande avsnitt 4, ”Metodutveckling på kort sikt”.  

1c Graden av agglomerationseffekter 

Under denna rubrik lämnas synpunkter av blandad karaktär, varav huvuddelen inte 

har någon direkt koppling till rubriken.  

Till frågan varför det behövs en ”extra” NUTS2-region i STRAGO är svaret att 

denna regionindelning befanns vara lämplig i samband med att STRAGO utveck-

lades för att bland annat belysa konsekvenserna av en införd kilometerskatt. Som 

framgått av avsnitt 3.1 och 3.2 har STRAGO, med avseende på dess länkning till 

rAps, i huvudsak samma modellformulering som den ursprungliga.    

1d Helhet varu- samt tjänsteproduktion 

Här ställs frågan om för- och nackdelar med att använda ramverket STRAGO-

rAps, att använda enbart rAps, eller att använda enbart framskrivning av historiska 

trender. 

Som generell kommentar till dessa frågor/synpunkter hänvisas till föregående av-

snitt 3.2, där motiveringen för ramverket STRAGO-rAps diskuteras relativt ingå-

ende. I fallet med en analys av (regionala) effekter av exempelvis höjda energipri-

ser eller ekonomiska styrmedel är det helt nödvändigt att använda en rumslig all-

mänjämviktsmodell, om syftet är att faktiskt modellera (”förutsäga”) effekter på 

ekonomiska aktörers beteende. 

Föreställningen att framskrivning av historiska trender skulle kunna vara ett alter-

nativ till modellbaserade framskrivningar är rimlig i partiella delar, dvs. de delar 

där modellbaserade (endogent bestämda) framskrivningar inte låter sig göras – där-

för att den teoretiska uppgiften är alltför komplex och/eller empiriska mätvariabler 

är otillräckliga/saknas. Av detta skäl arbetar man exempelvis på nationell nivå med 

exogen trendframskrivning av produktivitetsutvecklingen per bransch.  
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Ett annat alternativ som berörts ovan är att använda exogena antaganden vid trend-

framskrivning av regioners flyttnetto, istället för att använda modellberäknad flytt-

ning. (Vid nedbrytning på SAMS-områdesnivå kan det också övervägas om trend-

framskrivning i vissa avseenden kan vara ett alternativ till en konservativ ansats 

med oförändrad fördelning.)    

Men, föreställningen att låta stora delar eller alla delar av framskrivningarna vara 

baserade på trendframskrivningar skulle innebära att man inte längre kan upprätt-

hålla elementära krav på en konsistent framskrivning vid generering av nödvändiga 

estimat till Sampers och Samgods.   

Under denna rubrik ställs också frågan om det är möjligt att för tjänsteproduktionen 

ta fram samma information som för varuproduktionen, dvs. information om pro-

duktion, import, export och förbrukning. Kommentaren är dels att det är förenat 

med stora problem att ta fram denna information, dels att denna information inte 

behövs för ändamålet att förse Sampers och Samgods med nödvändiga indata.    

1e Arbetspendling över riksgräns mm 

De punkter och frågor som tas upp under denna rubrik föreslås ingå i utredningar 

tillsammans med övriga punkter i följande avsnitt 4, ”Metodutveckling på kort 

sikt”.  

1f Metodik på SAMS-nivå för boendetäthet mm 

De punkter och frågor som tas upp under denna rubrik föreslås ingå i utredningar 

tillsammans med övriga punkter i följande avsnitt 4, ”Metodutveckling på kort 

sikt”, och avsnitt 5, ”Metodutveckling på lång sikt”.  

1g Beräkningstekniska aspekter 

De punkter och frågor som tas upp under denna rubrik föreslås ingå i utredningar 

tillsammans med övriga punkter i följande avsnitt 4, ”Metodutveckling på kort 

sikt”.  

1h Metodik för specifika justeringar 

De punkter och frågor som tas upp under denna rubrik föreslås ingå i utredningar 

tillsammans med övriga punkter i följande avsnitt 4, ”Metodutveckling på kort 

sikt”.  

Redan här kan dock några preliminära kommentarer ges. ”Specifika justeringar” 

definieras som justeringar av den generella metodikens resultat. Dessa justeringar 

baseras på information om framtida förhållanden (t ex markanvändning), låt oss 

kalla denna information X, som inte har kunnat beaktas i den generella metodiken.  
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Givet att nedbrytningens resultat kan uppfattas bli av högre kvalitet om hänsyn tas 

till X innebär detta i princip samma sak som när en generell modell, enligt praxis, 

kalibreras mot faktiska data för att ge bättre (mer sannolika) estimat.  

Det är dock viktigt att beakta endast de fall där X inte förutsätter sådana framtida 

åtgärder i transportsystemet för vilka indata till trafikmodellerna är en viktig del av 

beslutsunderlaget.  

1i Känslighetsanalyser 

De punkter och frågor som tas upp under denna rubrik föreslås ingå i utredningar 

tillsammans med övriga punkter i följande avsnitt 4, ”Metodutveckling på kort 

sikt”.  

1j Partiella uppdateringar och alternativa scenarier 

De punkter och frågor som tas upp under denna rubrik föreslås ingå i utredningar 

tillsammans med övriga punkter i följande avsnitt 4, ”Metodutveckling på kort 

sikt”.  

1k Flera prognosår 

Estimat för ett mellanliggande år kan baseras på årliga estimat för kommunernas 

befolkning per ålder och kön. Med denna bas kan kompletta estimat tas fram med 

interpolation, eftersom Långtidsutredningens scenarier antar ekonomisk utveckling 

enligt en långsiktig jämviktsbana.  

 

Trafikanalys  

Dessa synpunkter (28/9-2012) behandlar i första hand punkter som rör indata till 

Samgods, t ex fördelningsnycklar, möjligheten att utnyttja uppgifter från IVP (in-

dustrins varuproduktion), möjligheten att utnyttja yrkesstatistik istället för RAMS. 

Dess punkter föreslås ingå i utredningar tillsammans med övriga punkter i följande 

avsnitt 4, ”Metodutveckling på kort sikt”.  
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4 Metodutveckling på kort sikt 

De kommentarer till synpunkter från Trafikverket och Trafikanalys som lämnats i 

föregående avsnitt 3.6 utgör grunden för ett antal specifika punkter som i olika av-

seenden bör beaktas i en utveckling och förbättring av nuvarande metodik. I övrigt 

föreslås en metodutveckling enligt nedanstående punkter som berör alla steg vid 

nedbrytning av scenariodata (befolkning, ekonomi, arbetsmarknad).  

(1) Nationell nivå 

 Nedbrytning av scenariodata på aggregerad branschnivå till finare 

branschnivå och varugrupper. 

 (2) Nedbrytning från nationell nivå till regional nivå 

 Analys av regionala flyttmönster med ledning av flyttfrekvenser per ålder 

och kön, samt flyttmatriser. 

 Ordningsföljd vid nedbrytning från befolkning till sysselsättning. 

 Arbetspendling över riksgräns 

(3) Nedbrytning från regional nivå till kommunal nivå 

 Översyn av generell metodik 

 Fördelning av varuproduktion mm på kommuner 

(4) Nedbrytning från kommuner till SAMS-områden 

 Statistisk analys av rumsliga samband mellan sysselsatta i olika branscher 

och befolkningstäthet, tillgänglighet mm 

 

5 Modellutveckling på lång sikt 

På två områden finns det skäl att överväga större och mer långsiktiga utvecklings-

insatser. Det första området gäller den modellbaserade metoden vid nedbrytning av 

nationella scenarier till regional nivå, dvs. fortsatt utveckling av modellramverket 

STRAGO-rAps. Den nuvarande länkningen mellan de båda modellerna är resulta-

tet av ett inledande utvecklingsarbete och en fortsatt utveckling är motiverad i flera 

avseenden.  

Det andra området rör förutsättningarna för en modellbaserad metod vid nedbryt-

ning från regional till kommunal nivå och från kommunal nivå till SAMS-områden. 

I nuvarande metodik tillämpas en mer eller mindre schablonmässig nedbrytning 

från regional nivå till kommuner och från kommuner till SAMS-områden, och frå-

gan är i vilken utsträckning denna metodik kan och bör ersättas med en modellba-

serad metod. 

På båda dessa områden kan ett utvecklingsarbete vara mer eller mindre långsiktigt 

och ambitiöst, men frågan vilken inriktning och omfattning som är mest ändamåls-

enlig och kostnadseffektiv är svår att besvara på förhand. Detta motiverar att en 

inledande förstudie genomförs.  
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WSP är ett globalt företag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster 

för samhälle och miljö. Med drygt 250 kontor världen över och mer 

än 9 500 medarbetare är WSP ett av de största konsultföretagen i 

Europa och bland de tio största i världen. Verksamheten bedrivs hu-

vudsakligen i Storbritannien och Sverige, men också i övriga Europa, 

USA, Afrika och Asien. 

 

 I Sverige är WSP ett rikstäckande konsultföretag med ca 

1900 medarbetare. Verksamheten bedrivs inom följande affärsområ-

den: WSP Analys & Strategi, WSP Byggprojektering, WSP Environ-

mental, WSP International, WSP Management, WSP Samhällsbygg-

nad och WSP Systems. 
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Synpunkter från Trafikanalys                                                                                                    28/9-2012 
 
 

Trafikanalys förordar en fördjupad analys av de fördelningsnycklar som används och hur 
förändringar i använda nycklar kan påverka resultaten av en LU-nedbrytning. Förändringar över tid, 
för regionaliserade och/eller varugruppsfördelade uppgifter, kan potentiellt förklaras av förändringar 
i fördelningsnycklar.  
 
Det är intressant att följa upp möjligheterna att använda uppgifter från IVP och att utnyttja 
yrkesstatistik istället för RAMS. Det är också viktigt att tänka på jämförbarheten mellan basmatriser 
och prognosmatriser, dvs. att metodiken vid framtagande av basårsmatriser och prognosmatriser så 
bra som möjligt synkroniseras (fördelas produktionen ett prognosår med hjälp av yrkesstatistik borde 
detsamma gälla för basmatrisen).  
 
Tidigare synpunkter och möjligen användbar information finns i en promemoria1 

 om nyckar till 
nedbrytningen av LU 2008 och i en version av basmatrisrapporten2

 med kommentarer från Magnus 
Johansson, Trafikanalys, och Inge Vierth, VTI.3 
 
När det gäller STRAGO/rAps-metoden hänvisar Trafikanalys till Tillväxtanalys4. Om metoden ska 
vidareutvecklas är det viktigt identifiera vilka insatser som ger mest nytta och här kan det vara bra 
om WSP inkluderar några förslag till förbättringar. Generellt borde det vara intressant att göra någon 
form av känslighetsanalys och identifiera vilka parametrar och exogena input som har särskilt stor 
inverkan på utfallet. 
 
 
Synpunkterna ovan har sammanställts av Magnus Johansson på Trafikanalys. 

 

                                                 
1 Motsvarar i stort kapitel 3 i Trafikanalys PM 2010:1, dock har en något senare version varit utgångspunkt för 

uppföljningen ( ”Beskrivning av metodik för konstruktion av fördelningsnycklar inom SAMGODS” av Magnus Johansson , 
nycklarna har konstruerats i samråd med Abboud Ado båda Trafikanalys).   
2 Motsvarar i stort den version som nu finns tillgänglig på TRV:s hemsida här, I uppföljningen har dock en senare version, 

daterad två dagar senare, dock varit utgångspunkten (”Base Matrices Report – Final version 13 March 2008, Swedish Base 
Matrices Report. Estimates for 2004, estimation methodology, data, and procedures” by Henrik Edwards with assistance 
from John Bates and Henrik Swahn).   
3
 Dokumenten 1 och 2 finns  i Trafikverkets diarie TRV 2013/17083 

4
 Trafikverket har tillfrågat både Tillväxtanalys och Trafikanalys om synpunkter. 
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Synpunkter från Trafikverket1                                                                                                     1/10-2012 

Innehållsförteckning 
TRV:s interna uppföljning av LU-nedbrytning 2008 tom 1/10-2012 ....................................................... 2 

Framtagning av 2050-estimat, utifrån befintliga/ej uppdaterade 2030-estimat framtagna av fd 
myndigheter, för användning i Kapacitetsuppdraget ..................................................................... 2 

Uppdaterade 2030-estimat, och tillhörande  uppdaterade 2050-estimat, för användning i 
ÅP2012 ............................................................................................................................................ 3 

Metodrelaterat .................................................................................................................................... 4 

1.a  Växlande utvecklingstrender, flyttnetto mm ........................................................................... 4 

1.b  Helhet för vissa makroekonomiska antaganden samt SNI-versioner ...................................... 5 

1.c  Graden av agglomerationseffekter ........................................................................................... 6 

1.d  Helhet varu- samt tjänsteproduktion ....................................................................................... 7 

1.e  Arbetspendling över riksgräns mm .......................................................................................... 7 

1.f.  Metodik på SAMS-nivå för boendetäthet mm ......................................................................... 7 

1.g  Beräkningstekniska aspekter .................................................................................................... 8 

1.f  Metodik för specifika justeringar .............................................................................................. 8 

1.i  Känslighetsanalyser ................................................................................................................... 9 

1.j  Partiella uppdateringar och alt scenarier ................................................................................ 10 

1.k  Flera prognosår ....................................................................................................................... 10 

1.l  Läsvänliga filer samt gemensamma filnamn mm .................................................................... 10 

Processrelaterat ................................................................................................................................ 11 

2.a  Tillräckligt med tid! ................................................................................................................. 11 

2.b  Flera steg ................................................................................................................................ 11 

2.c  Om/hur justeringar ................................................................................................................. 11 

2.d  Kvalitetssäkring ....................................................................................................................... 12 

2.e  Förankring ............................................................................................................................... 12 

Övergripande/principiellt .................................................................................................................. 13 

3.a Generell metodik – justeringar ................................................................................................ 13 

3.b  Top-down  –  bottom-up ........................................................................................................ 14 

3.c  Historiska trender  -  framtida möjliga avvikelser ................................................................... 14 

Appendix A: Påbörjad kvalitetssäkring innan Kapacitetsuppdraget: ................................................ 15 

Appendix B: Vissa frågor och svar om de ej uppdaterade 2030-estimaten ...................................... 15 

Appendix C: Process för framtag av uppdaterade socek2030-data .................................................. 15 

 

                                                           
1
 Dessa synpunkter har sammanställts av Gunilla Wikström på TRV efter bidrag av och avstämning med 

trafikverksinterna arbetsgruppen SamMod-reg samt enheten Samhällsekonomi och modeller. TRV=Trafikverket 
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TRV:s interna uppföljning av LU-nedbrytning 2008 tom 1/10-2012 
 

 

I denna bilaga används begreppen LU-nedbrutna data, nedbrutna socioekonomiska data, 

socioekonomisk data, socek-data, estimat, 2030-estimat etc, som benämning för exempelvis data för 

befolkning eller varuproduktion på länsnivå ett framtida år utifrån befolkningssiffror och ekonomiska 

antaganden för nationell nivå för samma framtida år. Denna text behandlar vidare två olika 

datauppsättningar av nedbrutna LU-data, dels en äldre och ej uppdaterad som ibland kallas den 

befintliga, dels en nyare och uppdaterad.  

 

Framtagning av 2050-estimat, utifrån befintliga/ej uppdaterade 2030-estimat framtagna 

av fd myndigheter, för användning i Kapacitetsuppdraget  

 

Under stor tidspress togs dessa estimat fram vilket innebar att inga justeringar kunde göras utifrån 

synpunkter från TRV:s regioner2,  utan generella resultat för 2050 dominerar. Under processen med 

framtagning av dessa 2050-data uppmärksammades vissa tveksamheter i befintliga 2030-estimat. 

Det var då ej möjligt att uppdatera  2030-estimaten, så effekten av vissa tveksamheter behövde 

dämpas vid framskrivningen till 2050 för att säkerställa så bra kvalitet som möjligt. Detta gjordes 

genom att i fallet med antaganden om länsvis flyttnetto för 2030-2050 utgå helt från historiska 

trender, istället för helt modellbaserat, vilket är fallet för de befintliga 2030-estimaten. Effekterna av 

den valda metodiken STRAGO-rAps för LU-nedbrytningen bör återspeglas mest i de befintliga/ej 

uppdaterade  2030-estimaten. Teknisk dokumentation som hör till befintliga (ej uppdaterade) 2030-

estimat finns att tillgå3, liksom teknisk dokumentation4 om framtagning av de ovan nämnda 2050-

estimaten.  

I det avslutande stycket i denna text om Trafikverkets synpunkter , med titeln  ”Appendix A: Påbörjad 

kvalitetssäkring innan Kapacitetsuppdraget”, framgår mera detaljerad information, bla om den 

kvalitetssäkring av dessa data som TRV påbörjade men inte hade tid att slutföra före arbetet med 

Kapacitetsuppdraget. I separat dokumentation5 finns mera information om den kvalitetssäkring som 

på uppdrag av TRV gjorts av ett annat konsultföretag än det som ansvarade för själva framtagningen 

av 2050-estimaten.  

 

                                                           
2
 TRV består både av nationella enheter och sex stycken regionala enheter (TRV-Norr, TRV-Mitt, TRV-Öst, TRV-

Stockholm, TRV-Väst samt TRV-Syd). SamMod, samordningsgrupp för samhällsekonomi och modeller, är en 
trafikverksintern arbetsgrupp där TRV-regionala representanter från samtliga TRV-regioner bla ingår. 
3
 PM 2010:1, ”Indata till de nationella svenska person- och godstrafikmodellerna Sampers och Samgods för 

prognosår 2030, Trafikanalys  
4
 Teknisk dokumentation om 2050-estimaten tillgängliga via TRV:s diarienummer TRV 2011/29243 A med titel 

”Indata till de nationella svenska person- och godstrafikmodellerna Sampers och Samgods för prognosår 2050 
inom ramen för Kapacitetsuppdraget”, daterad 2011-11-14 
5
 Finns tillgänglig via TRV:s diarienummer TRV 2011/55826 A med titel ”Kvalitetssäkring av indata till de 

nationella svenska person- och godstrafikmodellerna Sampers och Samgods för prognosår 2050 inom ramen 
för Kapacitetsuppdraget, daterad 2011-12-16  
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Uppdaterade 2030-estimat, och tillhörande  uppdaterade 2050-estimat, för användning i 

ÅP2012
6  

Utgångspunkten för denna uppdatering var nyare SCB-prognos på nationell nivå samt ytterligare 

anpassningar vad gäller vissa antaganden för produktivitet, export och import (det senare för bättre 

överensstämmelse med de ekonomiska antaganden som görs i LU2008). Även denna gång var det 

mycket ont om tid, men SamMod-reg (TRV:s regionala representanter i den TRV-interna 

arbetsgruppen SamMod mfl) deltar i framtagandet av de uppdaterade estimaten i mån av tid. Förslag 

från TRV-regionala representanter på justeringar för 2030-estimat diskuteras och stäms av med 

ledande expertis för att slutligen implementeras i den mån det är praktiskt möjligt tex när det gäller 

konsistens. Denna process finns dokumenterad i bland annat minnesanteckningar7. 

I separat dokumentation (bilaga i 2030-dokumentationen8 med rubrik Frågor och svar) framgår mera 

i detalj de frågeställningar som TRV haft under processen med framtagning av uppdaterade estimat, 

tex i fallet med indata till Samgods. I separat dokumentation beskrivs även den kvalitetssäkring9 som 

gjorts på uppdrag av TRV (av ett annat konsultföretag än det som tagit fram de uppdaterade 

databaserna). 

På efterföljande sidor lyfter TRV vissa synpunkter och frågeställningar som behöver beaktas i 

samband med uppföljning. Dessa är grovt grupperade enligt metod, process och 

principiellt/övergripande. Metod handlar exempelvis om hur själva LU-nedbrytningen görs från 

nationell nivå (STRAGO-rAps mm) exempelvis länsnivå10, från länsnivå till kommunal samt från 

kommunal nivå till delkommunal. Process handlar mera om hur TRV exempelvis förankrar resultaten 

internt och externt, hantering av eventuella justeringar under pågående nedbrytningsprocess samt i 

efterhand etc. Principiellt/övergripande handlar exempelvis om balansen mellan generell metodik 

och justeringar och top-down ansats jämfört med motsatsen. Ordningen av grupperingar, samt 

punkterna som berörs under respektive kategori, är inte angivna i någon särskild ordning. 

                                                           
6
 ÅP2012 är en förkortning för, vid  tidpunkten för skrivandet av dessa synpunkter, möjlig åtgärdsplanering för 

infrastruktur för åren 2014-2025. TRV:s praktiska arbete med detta, tex framtagning av trafikprognoser, 
påbörjades under 2012. 
7
 TRV:s diarienummer TRV 2012/8498 

8
 Se vidare http://www.trafikverket.se/samhallsekonomiochprognoser, under rubriken till vänster 

Modellanpassade indata- och omvärldsförutsättningar, under mappen REF LU-nedbrytning, fil med namn ”TRV 
Socek-data2030_120815.pdf” alt via TRV:s diarienummer TRV 2011/84226 med titel ”Indata till de nationella 
svenska person- och godstrafikmodellerna Sampers och Samgods för prognosår 2030 med avseende på 
uppdatering av socioekonomiska och produktionsrelaterade estimat”, daterad 2012-08-15. Även tillhörande 
tekniska dokumentation för de uppdaterade 2050-estimaten finns att tillgå på detta dnr-nummer med samma 
titel som för de uppdaterade 2030-estimaten bortsett från att 2030 har ersatts med 2050. Detta tillägg för 
prognosår 2050 är även det daterat 2012-08-15. 
9
 Finns tillgänglig via TRV:s diarienummer, TRV 2012/83819, med titel ”Kvalitetssäkring av uppdaterade estimat 

till de nationella svenska person- och godstrafikmodellerna Sampers och Samgods för prognosår 2030 och 
2050”, daterat 2012-06-19. 
10

 Vissa prognosverktyg  arbetar på typ NUTS2-nivå, tex STRAGO (Swedish TrAde of GOods) 

http://www.trafikverket.se/samhallsekonomiochprognoser
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Metodrelaterat 
 

1.a  Växlande utvecklingstrender, flyttnetto mm 

 
I samband med mottagningskontroll uppmärksammar det granskande konsultföretaget en tämligen 
hög grad av växlingar mellan positiv och negativ befolkningsutveckling på kommunal nivå. Vad beror 
detta på metodmässigt och varför verkar dessa växlingar större i fallet med ej uppdaterade estimat 
jämfört med de uppdaterade? Se vidare dokumentation av Vectura11 (sid. 6-7 under rubriken 
kommunnivå) för ökningen av områden utan nattbefolkning på sidan 9. I fallet med de befintliga/ej 
uppdaterade  2030-estimaten sticker exempelvis Örebro ut när det gäller låg andel personer med en 
inkomst över 400 000 kr. Vad beror det på rent metodmässigt? 
 
I fallet med uppdaterade estimat för 2030 ingår även specifika TRV-justeringar, jämfört med de 
befintliga/ej uppdaterade estimaten som i stort baseras på generell metodik (trendframskrivning 
samt beaktande av storstadsregionernas/länens utvecklingsplaner för fördelning av befolkning etc). I 
Vectura-dokumentationen12 på sidan 6 och i Tabell 1, vad i metoden förklarar skillnaderna mellan 
2010-2030 och 2030-2050? Växlingar i befolkningsutveckling på kommunal nivå behandlas på sidorna 
6-7, liksom skillnader i försörjningskvot mellan ej uppdaterade och uppdaterade estimat.  Varför kan 
det mellan angränsande SAMS-områden skilja så mycket metodmässigt, från 0 till högsta 
inkomstgrupp? Se vidare sidan 3 samt figur 3 på sidan 18 och figur 7 på sidan 26. Utifrån metoden, 
varför är skillnaden så stor mellan åren 2030 och 2050 för andelen med inkomst över 400 000 kr? 
 
TRV har även observerat vissa växlingar. Exempelvis hade Jönköping samma befolkningsutveckling 
som riket mellan 1990 och 2010, medan prognosen pekar på nolltillväxt för Jönköping 2010-2030 och 
en ökning på 10 procent för riket. Om man studerar figuren över den länsvisa 
befolkningsutvecklingen 1990-2030 så följer utvecklingen 2010-2030 för de flesta länen trenden 
1990-2010 (vilket delvis förklaras av den vikt som lagts vid historisk utveckling i metoden), medan 
Jönköpings utveckling planar ut och skär kurvorna för flera andra län. Detta skulle man vilja ha en 
förklaring på utifrån hur metoden fungerar. På samma sätt kan man se trendbrott per 10-årsperiod 
på länsnivå, tex i bilaga 1 i dokumentationen för de uppdaterade 2030-estimaten13 (både för 
försörjningskvot och befolkningsförändringar i % för 2010-2020 och 2010-2030,  likaså i 2050-
dokumentationen ibland tämligen stora skillnader mellan förändringsnivå 2010-2030 och mellan 
2030-2050). Kan något i metoden förklara dessa?  
 
Några metodmässiga funderingar när det gäller flyttnetto och födelsenetto för de uppdaterade 
estimaten utifrån beräknade flytt-/födelsenetto i förhållande till befolkning 2010 är följande: 
Generellt kan man för Småland och Blekinge säga att man har ett positivt utrikes flyttnetto (högt i 
förhållande till genomsnittet) och ett lågt inrikes flyttnetto (lågt i förhållande till genomsnittet). Det 
kan kanske delvis vara samma individer som från utlandet flyttar hit, men som senare flyttar vidare 
till andra delar av Sverige. Flyttnettot är totalt sett relativt lågt. Skåne har ett förhållandevis högt 
flyttnetto, både utrikes och inrikes. För födelsenettot ser det ungefär likadant ut. Här sticker 
Stockholm ut med betydligt högre födelsenetto än övriga län (ung befolkning, unga personer som 
flyttar hit, äldre som flyttar ut?). Kalmar har lägst födelsenetto i landet. Hur slår åldersfördelningar 
och flyttningar i metoden som förklaring? 

 

                                                           
11

 Se fotnot 5 för referens 
12

 Se fotnot 9 för referens 
13

 Se fotnot 8 för referens 
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Även vissa jämförelser med regionala prognoser ger upphov till metodologiska funderingar, i detta 
fall mellan TRV:s uppdaterade 2030-estimat och motsvarande för den prognos som TMR (Tillväxt, 
Miljö och Regionplanering i Stockholm) just tagit fram och som också baseras på SCB 2011. TMR:s 
prognos är också gjord med rAps14, men antaganden om flyttnetto har huvudsakligen baserats på 
historiska flyttnetto. TMR:s prognos baserad på SCB 2011 resulterar i 2 583 000 för år 2030 jämfört 
med 2 459 000 i TrV:s nya prognos. 

Det är intressant att jämföra det årliga flyttnettot i de två prognoserna  

 Inrikes Utrikes Tot 

TrV 1359 6833 8 192 

TMR 2980 5470 8 450 

 

Det verkar således vara framförallt födelsenettot som förklarar skillnaden mellan de två prognoserna. 
Är inte detta förvånande då båda är framtagna med rAps?  

 

 

1.b  Helhet för vissa makroekonomiska antaganden samt SNI-versioner  

 

I samband med uppdateringen av indata till ÅP2012 har det dykt upp en del frågeställningar om 

konsistens i fallet med en del centrala parametervärden, typ BNP, oljepris, export etc. samt  om och 

hur dessa eventuella inkonsistenser har betydelse samt om och hur de vid behov kan undvikas. Det 

skulle därför behövas en kartläggning av hur detta har gjorts, dvs hur olika modellanpassade indata 

hänger ihop i processen i helhetsperspektivet: officiella nationella scenarier  → nedbrytning  →  

trafikprognoser  → SEK15. Hur används i dag olika indatavärden för bnp-utveckling, råvarupriser etc i 

fallet med framtagning av de nationella scenarierna, nedbrytning (typ rAps mm), Samgods och 

Sampers samt Samkalk mm? Har detta någon betydelse och i så fall hur? Observera här exempelvis 

BNP och kopplingen till varuvärdesprognosen samt kopplingen mellan produktion uttryckt i kronor 

och vad det motsvarar i vikt, se vidare TRV:s kommande utvecklingsdokument om framtagning av sk 

efterfrågematriser inom ramen för godsprognoser samt eventuellt kommande underlagsrapporter 

för godsprognoser16).  

Om det har betydelse, går det rent praktiskt att ha samma indatavärden rakt genom? En annan sak 

som kan behöva utredas är hanteringen av olika versioner av SNI17-koder (typ 1992, 2002 och 2007) i 

olika verktyg i olika steg etc. Måste någon uppdatering göras på kort sikt? Tex i fallet med Sampers 

när det gäller SCB:s framtagning av SAMS-data för utgångsår och därmed den styrande effekt det kan 

få för framtagning av SAMS-data (SamsDag) för prognosår. Detsamma gäller i fallet med Samgods för 

om och hur SCB:s övergång till SNI 2007 kan påverka.  En annan fråga att reflektera över är om och 

hur nedbrytning av LU påverkas metodmässigt och praktiskt av en eventuell förändrad länsindelning, 

dels utifall att länen skulle bli färre till antalet men även om det skulle bli så att ett län kan inkludera 

flera olika regioner.  

                                                           
14

 Regionalt Analys- och PrognosSystem, se vidare myndigheten Tillväxtanalys för mera information 
15

 SamhällsEkonomiska Kalkyler 
16

 Som planeras publiceras på TRV:s hemsida i slutet av 2012. 
17

 Svensk NäringsgrensIndelning, se vidare SCB för mera information 
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Överlag är en översiktsbild önskvärd utgående från de olika delstegen: nationella scenarier-

nedbrytning-trafikprognos-SEK. I denna helhetsbild bör det, förutom enligt ovan framgå om och hur 

konsistens för viss indata och sni-versioner i olika delsteg, även framgå vilken organisation som 

ansvarar för vad, med vilken metodik/modell/verktyg samt om och hur 

delresultaten/verktygen/antaganden hänger ihop. Är det praktiskt möjligt och önskvärt med 

konsistens i alla delsteg?  

Utifrån ett övergripande perspektiv i fallet med Samgods och Sampers, om och hur grundläggande 

gemensamma likheter samt skillnader som förklaring av metodval, tex ”regressionsanalys” 

(exempelvis i fallet med logit och framtag av PWC-matriser i samband med transportefterfrågan18) 

och ”nätverksoptimering” (typ Emme ,Visum och Voyager) för ruttval mm. Om och hur relaterar 

detta till de grundläggande metodiker som används i LU-nedbrytningen och framtag av scenarier på 

nationell nivå?  

 

1.c  Graden av agglomerationseffekter 
 

Vilken är den rimliga graden av koncentration av tjänsteproduktion till vissa större städer, tex när det 
gäller effekten av LoV (”Love of Variety”) samt transportkostnader? Om och hur kan detta förklara 
observerad försvagning av utvecklingen för vissa regioncentra? I vissa beskrivningar för befintliga/ej 
uppdaterade estimat verkar STRAGO-rAps19 omfördela så att Göteborg sticker ut med en starkt 
positiv utveckling som i vissa avseenden avviker från historisk trend? Varför behövs en ”extra” 
NUTS2-region i fallet med STRAGO, dvs Örebro-Västmanland, och varför skiljer det så mycket mellan 
bas- och klimatscenarierna enligt Figur 3 sidan 15 i Vectura-dokumentationen daterad 16/12-201120? 
Se vidare mera detaljerade synpunkter i frågor och svar WSP-TRV vintern 2011 i Appendix B i Bilaga 2 
samt i Appendix A med material från kvalitetssäkringen som påbörjades vintern 2011.  
 
Är det använda teoretiska ramverket för framtagningen av ej uppdaterade/befintliga 2030-estimat 
om agglomerationsfördelar tillämpbart på råvarubaserade näringar? Samma fråga gäller för effekter 
av ökade kostnader för transporter, dvs beaktar det teoretiska ramverket råvarornas betydelse för 
viss annan näringsverksamhet och att ökade priser i vissa fall kan resultera i att förädling av råvaror 
lokaliseras närmare tillgången av råvarorna? Påverkar graden av agglomerationsfördelar 
tjänsteproducerande verksamhet utanför storstadsområdena, exempelvis i fallet med 
tjänsteproduktion kopplad till varuproduktion i fallet med exempelvis skogs- och gruvbaserade 
näringar samt landsbygdsbaserad (tex fjäll- och skärgårdsbaserade) turism? I så fall hur? Liksom 
tjänsteproduktion i mindre företag som inte är kopplad direkt till varuproduktion? Kan it ha 
betydelse i detta sammanhang och påverka agglomerationsfördelarna, och i så fall hur?  
 
Denna frågeställning motiveras bla av att det enligt prognosriktlinjer tydligt ska framgå vad som 
beaktas och vad som eventuellt inte gör det i trafikprognosförutsättningarna. 
 
 
 
 
 

                                                           
18

 För Sampers beräknas även färdmedelsval mha ”regeressionsanalys” medan Samgods för detta använder 
”nätverksoptimering”. 
19

 För mera information om denna metodik, ”Regional utveckling i Sverige, flerregional integration mellan 
modellerna STRAGO och rAps”, Rapport A2009:004, ITPS   
20

 Se fotnot 5 för referens 
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1.d  Helhet varu- samt tjänsteproduktion 
 

Utifrån ett helhetsperspektiv för hanteringen av varu- och tjänsteproduktion i samband med 
nedbrytningsprocessen, vad skiljer STRAGO-rAps, rAps samt framskrivning av historiska trender åt? 
Fördelar och nackdelar med de olika metoderna, tex i fallet med analys av effekter av höjda 
energipriser, ekonomiska styrmedel etc? 
 
Är det möjligt att för tjänsteproduktion ta fram samma information som nu inom ramen för LU-
nedbrytningen för varuproduktion, tex i fallet med produktion, import, export och förbrukning? För- 
och nackdelar med denna typ av information även i fallet med tjänsteproduktion? Svårigheter? 
Behov av denna typ av information i samband med hantering av justeringar så att dessa vid behov 
blir konsistenta? 
 
 

1.e  Arbetspendling över riksgräns mm 
 

Vilka för- och nackdelar kan det finnas med att beakta arbetspendling över riksgräns både utifrån ett 
Samgods-, Sampers- samt SEK-perspektiv? Val av metod och behov av statistik för att detta ska vara 
möjligt både vad gäller SAMSSYSS och SAMSDAG för både ett utgångsår samt prognosår?  
 
Om och hur påverkas indata till Samgods av denna typ av pendling, dvs att sysselsatta i Sverige då 
bidrar inte bara till produktion i Sverige? Kan dubbelräkning uppstå av produktion och eller andra 
effekter för Samgods? Behövs denna extra information i det fall att det inte kan tillämpas inom 
ramen för Sampers och Samgods, tex att TRV kan behöva egna framtidsbedömningar för detta, för 
att kunna diskutera med externa regioner eftersom regioner i sina prognoser kan ta med denna typ 
av effekter? Att bara göra trafikprognoser utan SEK kan vara en viktig tillämpning som kanske 
motiverar vissa indatabaser, men i fallet med SEK kanske det bara är Sverige som rent metodmässigt 
är korrekt att beakta? Är det korrekt map metodik och jämförbarhet att som i dag bara beakta 
effekterna av viss gränspendling i fallet med Danmark? Förutom arbetspendling (som kan vara per 
dag, veckovis etc) kan det diskuteras om även annan riksgränsöverskridande verksamhet ska 
inkluderas i vissa databaser, tex i fallet med gränshandel samt fjällturism och annan typ av 
näringsverksamhet vars produktionsnivåer mm kan påverkas av medborgare från våra grannländer. 
Om och hur kan detta påverka metodiken för nedbrytning? För- och nackdelar? 
 
 

 

1.f.  Metodik på SAMS-nivå för boendetäthet mm 

 

Med utgångspunkt från den generella metodiken på SAMS-nivå i fallet med äldre villaområden, har 
TRV exempelvis observerat att antalet boende i vissa fall verkar minska relativt mycket (över 5 
procent och ibland över 20 procent) i vissa äldre villaområden. Åldrande befolkning leder ju till en 
sådan utveckling, men för vissa fall bedömer TRV att det handlar om gamla stabila områden där 
generationsväxlingar redan skett och att några förändringar i övrigt inte är att vänta fram till 2030. 
Då förefaller minskningen i vissa fall väl stor. Samtidigt konstaterar (utifrån vissa kommunala 
förespråkares synpunkter) TRV att det inte är rimligt att periferin (i detta fall omkringliggande 
landsbygd/ glesbygd) helt töms för förstärkning av centrum (tätort). Finns en rimlig/trolig balans, och 
finns det objektiva mått? Hur hanteras detta i den generella metodiken (i fallet med 
trendframskrivning) och i samband med eventuella justeringar (tex map regionala/kommunala 
utvecklings- och bebyggelseplaner)? Den generella metodiken utgår från historiska trender medan en 
justering kan innebära en framtida utveckling utgående från andra grunder (tex kommunala 
begyggelseplaner etc). Se vidare under rubriken ”Övergripande/principiellt”, där denna typ av 
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frågeställningar om generell metodik med visst fokus på framskrivning av historiska trender i relation 
till specifika justeringar behandlas. Vidare har TRV noterat för vissa storstadsområden att 
utglesningen i vissa fall antas gå för fort, se vidare sidan 33 i 2030-dokumentationen för de 
uppdaterade estimaten21.  
WSP har i fallet med villaområdena svarat:  När det gäller kommentaren om minskningen av boende i 
äldre villaområden så kan konstateras att det är en komplex sak att hantera i den generella metoden, 
tex beroende på att förutsättningarna skiljer sig så mycket åt i landet (exempelvis har Stockholm en 
mera blandad bebyggelse än vissa andra områden).  
 
 

1.g  Beräkningstekniska aspekter 
 

Finns det stora osäkerheter pga avrundningar i samband med stor skillnad i storleksordning mellan 
ingående tal (tex i fallet med beräkningar av befolkning på kommunal- samt länsnivå)? I så fall, kan 
dessa osäkerheter uppskattas? Om och hur stora osäkerheter pga division med små tal med 
avseende på stor skillnad i storleksordning (exempelvis kan enligt information från WSP vissa FA-
områden ha bara några enstaka personer per ålderskategori)? Anta att vissa beräkningstekniska 
osäkerheter kan minskas genom aggregering (tex utgå från länsnivå istället för FA-regioner). Kan det i 
så fall påverka precisionen i vissa estimat, exempelvis att de centrala delarna i ett län blir tongivande 
på bekostnad av mera perifera områden som i fallet med att arbetspendling i praktiken inte är möjlig 
inom hela länet etc? 
 
En översikt över beräkningstekniska utmaningar i samband med LU-nedbrytning är önskvärd, liksom 
förslag på lämpliga åtgärder för att osäkerheten vid behov ska minska i stort samt en beskrivning av 
hur detta förslag påverkar vissa perifera och glest befolkade områden. Även en översikt om och hur 
beräkningstung i tid räknat LU-nedbrytningen nu är. Kan detta ha betydelse i praktiken (map tid och 
pengar) för att vid behov kunna göra känslighetsanalyser etc.? 
 
 
 

1.f  Metodik för specifika justeringar  
 

I fallet att det klarlagts att den generella metodikens resultat på vissa punkter kan behöva justeras 
med mera specifik information, uppstår frågeställningar om och hur detta är lämpligt (tex med 
avseende på nationella ramar och konsistens mellan olika typer av indata). Det torde vara betydligt 
enklare att implementera justeringar om de görs i samband med nedbrytningsprocessen och då på 
aktuell nivå, dvs att justeringar på kommunal nivå görs i samband med nedbrytning till kommunal 
nivå etc.  
 
I samband med framtagning av uppdaterade estimat för 2030 gjordes TRV-justeringar utifrån givna 
ramar på läns- resp kommun nivå. De generella metodresultaten justerades med avseende på 
planerat bostadsbyggande mm utifrån ett regionalt och kommunalt samhällsutvecklingsperspektiv 
(TRV-justeringarna utgår från externa regionala officiella prognoser och/eller kommunala 
framtidsbedömningar). Denna typ av förändringar gick att implementera  så att nationella ramar och 
konsistens bibehålls. Frågan är om, och i så fall hur, det är möjligt att göra på ett liknande sätt i fallet 
med exempelvis specifik produktionsvolym (eller uppgift om bedömd framtida transportmängd i 
fallet med varuproduktion) för vissa branscher och/eller geografisk omlokalisering (tex att en i 
sammanhanget betydande arbetsplats försvinner)? Finns det i detta fall en metodik som kan 

                                                           
21

 Se fotnot 8 för referens 
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implementeras, och som på samma sätt säkerställer nationella ramar och konsistens (tex för 
sambandet produktion+ import = förbrukning + export)?  
 
Det är betydligt mera komplicerat om justeringar ska göras i efterhand, dvs på en högre 
aggregeringsnivå i relation till där nedbrytningsprocessen befinner sig (typ att hela databasen tom 
SAMS-nivå är framtagen och att man då ska göra vissa justeringar på kommunal nivå etc). Denna 
komplikation kan därför behöva tydliggöras, dvs om och hur det kan påverka möjligheterna att 
uppfylla nationella ramar samt konsistens i indata och därför behovet av att kunna kvantitativt 
uppskatta denna typ av effekter. Går det att säga något generellt om vad som kan anses vara 
acceptabelt när det gäller avvikelse från nationella ramar och graden av inkonsistens? Kan eventuella 
avvikelser anses vara försumbara, och i så fall när? Går det att utveckla en metodik för att göra denna 
typ av bedömningar, tex hur en justering i ett specifikt flöde i en efterfrågematris påverkar 
exempelvis befolkning, sysselsättning och produktion på detaljerad nivå? Om en sådan justering 
resulterar i att exempelvis viss inkonsistens inte är försumbar, finns det en metodik för hur denna typ 
av justeringar i efterhand lämpligen kan göras (detta är det motsatta jämfört med att man i vanliga 
fall har en modell som utifrån vissa indata (tex LU-nedbrutna) beräknar ett transportflöde eller en 
produktionsvolym i kr eller ton)?  
 
Till denna kategori hör även justeringar i efterhand i andra databaser än just den socioekonomiska, 
tex för specifika flöden i efterfrågematriser. Dessa justeringar och deras indirekta effekt på socek-
data behöver tydliggöras, tex som tidigare nämnts i fallet med justeringar i efterfrågematriser, men 
även om och hur koppling till skapande av tidtabeller, kalibrering av trafikprognoser mm. Går denna 
typ av inkonsistenser att praktiskt undvika, och hur? Behövs det, och är det önskvärt? Ett 
förtydligande av kopplingen omvärld – transportsystemet är önskvärt, tex i fallet med LU-nedbrutna 
data och generering av transportefterfrågan i Samgods och Sampers. Vilken är i detta sammanhang 
kopplingen mellan LU-nedbrytning, TRV:s metod för bedömning av företagsekonomiska effekter22 
och det som brukar kallas lokaliseringseffekter? 
 
 
 

1.i  Känslighetsanalyser 
 

TRV:s trafikprognoser och tillhörande indata utgör en nationell viktig referenspunkt, men det kan 
uppstå ett behov av att göra konsistenta känslighetsanalyser utifrån denna nationella referenspunkt. 
Går det att enkelt och metodiskt ändra exempelvis antalet nattbefolkning, dagbefolkning, produktion 
i kr och export för en viss sni-kod eller varugrupp och behålla konsistensen? Olika typer av indata är 
kopplade till varandra, och ändrar man på ett ställe så resulterar det ofta i ett behov av att ändra på 
flera andra ställen. Kan TRV i praktiken göra känslighetsanalyser med bibehållen konsistens och inom 
nationella ramar, eller är socek-databasen så komplex att det enda praktiska tillvägagångssättet är 
att göra känslighetsanalyser för bara den förändring som man avser utan ytterligare åtgärder för att 
säkerställa konsistens mm? Om så är fallet, vad innebär resultatet från den typen av icke-konsistenta 
känslighetsanalyser? Hur skiljer de sig från konsistenta dito? 
 

 
 
 
 

                                                           
22

 Se vidare TRV:s hemsida för mer information, under denna länk. 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/
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1.j  Partiella uppdateringar och alt scenarier 
 

Förutom att ta fram en helt ny LU-nedbrytning, dvs utifrån ett ekonomiskt långtidsscenario med 

tillhörande nationella befolkningsscenario, kan det behövas en uppdatering av tex nyare 

befolkningsprognos från SCB. Denna typ av partiell uppdatering map befolkning gjordes i samband 

med uppdateringen inför ÅP2012. Kan en bra metodik för detta beskrivas och relateras till 

framtagningen av en helt ny LU-nedbrytning, eller finns det flera sätt? Vilka är de centrala 

skillnaderna? Vad bör man särskilt observera i samband med partiell uppdatering för att i den mån 

det går säkerställa konsistens och uppfyllandet av nationella ramar och antaganden?  

Med utgångspunkt från ett nedbrutet LU-basscenario, är det möjligt att ta fram ett konsistent 

scenario där exempelvis en viss bransch eller omvärldsförutsättning förändrats (tex ökade 

energipriser)?  Måste ett nedbrutet klimatscenario utgå från ett klimatscenario på nationell nivå eller 

kan ett konsistent klimatscenario tas fram utifrån ett nedbrutet basscenario eller med annan metod 

(tex i det fall det inte finns ett officiellt klimatscenario i LU)? 

Kan ett sk klimatscenario som utgår från mål (back-casting) tas fram utifrån LU-nedbrytning när det 

gäller fördelning av befolkning, sysselsättning, produktion etc? Om och hur koppling mellan LU-

nedbrytning och back-casting i detta avseende? Vilken betydelse har valet av metodik, STRAGO-rAps, 

rAps samt bara trendframskrivning när det gäller möjligheten att fånga vissa effekter av exempelvis 

ökade energipriser och råvaror? 

 
 

1.k  Flera prognosår  
 

Är det möjligt att inte bara ta fram estimat för det prognosår som anges av LU, utan även för ett 

mellanliggande år? 

 

 

1.l  Läsvänliga filer samt gemensamma filnamn mm 

 
För framtiden är det viktigt med ännu mera användarvänliga underlag, tex i fallet med Excelfiler när 
det gäller beskrivning av innehåll, numrering av flikar etc (TRV ska vid behov kunna delge 
intresserade denna typ av filer och då är användarvänligheten viktig (dvs i detta fall att kunna läsa 
filen och följa gjorda beräkningar). En annan sak att beakta inför framtiden är en gemensam 
namnsättning av filer mellan utförare och TRV, istället för som nu två uppsättningar av namn. En 
annan praktisk fråga att tänka på för framtiden är i vilken grad TRV enligt gällande prognosriktlinjer23 
det åligger TRV att arkivera delresultat i samband med de databaser som konkret används i Samgods 
och Samgods, tex i fallet med framtagning av befolkning på länsnivå eller fördelning av produktion på 
exempelvis  läns- eller NUTS2-nivå. 
  

                                                           
23

 Information om dessa riktlinjer finns på denna länk.  

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
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Processrelaterat 
 

2.a  Tillräckligt med tid! 

 

En sak som starkt betonades av SamMod-reg under arbetets gång var betydelsen av tid för 

framtagning av denna typ av databas, dvs LU-nedbrytning, så att det finns tillräckligt med tid för 

kvalitetssäkring, reflektion och diskussion internt om och hur behov av justeringar när det gäller 

delresultat i denna typ av nedbrytnings-process. Sist, men inte minst, behöver det finnas tid för 

förankring av denna typ av resultat, både internt och externt. Vid tidsbrist riskeras kvalitet och 

förankring, och justeringar i efterhand kan öka den totala kostnaden och medföra inkonsistenser. 

 

2.b  Flera steg 

 

I samband med uppdatering inför ÅP2012 hade TRV (både centralt och regionalt) via tex SamMod 

fokus på hela nedbrytningsprocessen: nationellt – regionalt – kommunalt – delkommunalt. 

 I fallet med externa kontakter hade TRV centralt möjligen ett visst fokus på kontakter med andra 

myndigheter, branschorganisationer  mm (tex Konjunkturinstitutet, SCB och Tillväxtanalys). TRV:s 

regioner är i första hand TRV:s kontakt med externa regionala företrädare samt specifika företag (tex 

kommuner, regionförbund och länsstyrelser). 

Av tidsplanen24 för uppdateringen inför ÅP2012 framgår också att TRV:s regioner har varit delaktiga i 

processen med att uppdatera nedbrutna socek-data, inte minst i stegen: regionalt-kommunalt samt 

kommunalt-delkommunalt. Det har varit möjligt för TRV:s regioner att föreslå justeringar, inom givna 

regionala ramar. Förslagen har sedan implementerats om praktiskt möjligt och lämpligt. I samband 

med framtagningen av 2050-estimat tillät en pressad tidsplan inte denna typ av justeringar och 

medverkan av TRV:s regioner, utan i stort är det då den generella metodikens resultat som också är 

slutresultatet. 

 

2.c  Om/hur justeringar 

 

I samband med att exempelvis generella metodresultat ska kompletteras med specifika justeringar, 

behöver processen vidareutvecklas för bedömning av om det ska ske och i så fall hur. Den nuvarande 

processen innebär grovt följande moment: 1) väl genomarbetade förslag på justeringar tas fram, 2) 

teknisk och tidsmässig bedömning av vilka föreslagna justeringar som är praktiskt möjliga utifrån 

metod, verktyg, nationella ramar, konsistens, tid etc, 3) beslut om vilka justeringar som ska 

genomföras samt tillhörande motivering och konkret beskrivning av hur det ska gå till. Liknande typer 

av process torde behövas även i de fall justeringar görs i andra indata än socek, tex i 

efterfrågematriser, för att kunna bedöma helheten i fallet med nationella ramar och konsistens. 

                                                           
24

 Mera information om detta i Appendix C hörande till detta dokument. 
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2.d  Kvalitetssäkring 

 

TRV behöver under 2013 jobba vidare med att ta fram en sk kvalitetsmatris för LU-nedbrytning. Detta 

för att ännu bättre kunna fokusera på de indikatorer som har störst betydelse för kvaliteten, tex i 

samband med kvalitetssäkring och eller mottagningskontroll av levererade resultat. 

 

2.e  Förankring 

 

TRV behöver under 2013 jobba vidare med att utveckla processen för att förankra socek-data, både 

internt och externt. I vilken omfattning ska externa parter involveras? Ska exempelvis särskilda 

formella remisser som tidigare bara skickas till större kommuner? Eller ska flera externa parter, 

såsom SKL och Näringslivets transportråd involveras? Hur ska TRV hantera eventuella motstridiga 

remissvar (tex i fallet med en enskild kommun i relation till en region, regionsförbund etc)?  
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Övergripande/principiellt 

 

3.a Generell metodik – justeringar 

 

TRV behöver som indata till sina analys- och prognosverktyg tämligen detaljerade data, vilket 

för viss typer av indata innebär hela databaser. I fallet med framtida befolkning och 

sysselsättning så ska den anges för delområden i en kommun (”SAMS-områden”). Det 

behövs även tämligen detaljerade data på kommunnivå när det gäller produktionsrelaterade 

faktorer.  

Är det möjligt att Sveriges olika kommuner utifrån ett underifrån-perspektiv (bottom-up) kan 

bidra med denna typ av data? Troligen inte. Det behövs alltså en generell metodik för att 

säkerställa tillgång till data. I fallet med befolkning på kommunal- samt delkommunal nivå 

innebär den generella metodiken i huvudsak att man utgår från historiska trender och 

nuläge. En fördel kan vara att det blir mera överskådligt eftersom samtliga kommuners 

framtida befolkning är framtagen på ett och samma sätt. En nackdel med denna typ av 

metod kan vara att den inte kan beakta förändringar  

 som har skett men som ännu inte syns i använd statistik 

 kommer att ske i närtid  

 enligt beslut eller liknande som med stor sannolikhet kommer att inträffa i framtiden.  

Det är därför som TRV:s framtagning av denna typ av data i delstegen regionalt-kommunalt 

samt kommunalt-delkommunalt är en mix mellan generell metodik (i stort 

trendframskrivning) och vid behov inkluderar justeringar. Detta gäller dock inte steget 

nationellt-regionalt. Det har alltså inte varit möjligt för TRV:s regioner att, utifrån generell 

metodik för framtagen befolkning på länsnivå, göra justeringar på länsnivå.  

Länsramarna har varit givna förutsättningar, och de justeringar som har behandlats handlar 

exempelvis om omfördelning av befolkning (tex utifrån planerad bebyggelse) mellan 

kommuner inom ett län eller inom en kommun etc. Detta innebär bla att eventuella effekter 

av aktuella eller planerade specifika infrastruktur- eller verksamhetsetableringar i steget 

nationellt-regionalt inte explicit beaktas i samband med framtagning av befolkning på 

länsnivå. Detta innebär att exempelvis effekten av forskningsanläggning ESS i Skåne, 

Botniabanan, utökad gruvbrytning i Norrbotten, negativ utveckling för mobilutveckling samt 

produktion av bilar i Skåne resp Västra Götaland inte beaktas i samband med antaganden 

om flyttnetto på länsnivå etc (tex beroende på att detta i visa fall inte fullt ut avspeglas i 

statistiken om flyttnetto ännu). Är TRV:s nuvarande upplägg väl balanserat? Det finns förslag 

på att näringslivet (tex genom Näringslivets Transportråd) kan bidra med information för att 

på så sätt kunna förbättra TRV:s basprognoser. Om och hur ska denna typ av information 

hanteras?  Förändrad generell metodik och/eller som specifika justeringar? På vilka nivåer? 

Kommer sådan typ av information att kräva sekretesskydd? Fördelar och nackdelar? 
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3.b  Top-down  –  bottom-up 

 

Enligt TRV:s prognosriktlinjer ska TRV utgå från officiella källor såsom SCB, långtidsutredningar (LU) 

etc. Dessa officiella källor sätter således nationella ramar för nivån på befolkning, sysselsättning och 

produktion mm. TRV tillämpar nu en top-down-ansats genom att utifrån de nationella ramarna bryta 

ner denna typ av data på geografisk nivå och branschvis nivå. I denna nedbrytningsprocess stämmer 

TRV av i ett antal delsteg att nationella ramar är uppfyllda, och vid behov görs också justeringar. Ett 

alternativ som ibland diskuteras är att göra tvärt om, dvs att utifrån detaljerad nivå bygga upp 

helheten och i slutänden uppnå nationella ramar. Fördelar och nackdelar med dessa två olika 

ansatser behöver tydliggöras.  

 

3.c  Historiska trender  -  framtida möjliga avvikelser 

 

I samband med framtagning av estimat som ska beskriva framtiden, vad är en rimlig balans när det 

gäller beaktande av historiska trender samt tänkbara förändringar som inte framgår av statistik (tex 

modellberäknat och/eller regionala/lokala utvecklingsprogram)? I fallet med den uppdatering som 

gjordes inför ÅP2012 beslutades om en mix, dvs att utgå till 70 procent från statistik och 30 procent 

från modellberäknade resultat som kan inkludera effekter av möjliga förändringar (tex högre 

transportkostnader och agglomerationseffekter). Vad kan i fallet med LU-nedbrutna data vara att 

föredra? Att helt utgå från historisk trend eller helt modellstyrt, eller som nu en väl avvägd mix 

beroende på modellresultatens bedömda osäkerhet?  

En tes är att i samband med stor osäkerhet så kan denna minskas genom att flera olika typer av källor 

inkluderas. Vissa anser dock att det kan vara enklare att bara utgå från historiska trender, tex när det 

gäller förståelse för metodiken (komplicerade metoder och verktyg riskerar att uppfattas som 

mystiska svarta lådor i vilka man stoppar in vissa data, och som resultat får man data som man kan 

känna viss osäkerhet inför). Finns det fördelar och nackdelar när det gäller historiska trender, rAps 

samt STRAGO-rAps i detta avseende? Behöver en prognos som avviker från historiska trender vara 

fel? Finns det objektiva mått för att avgöra detta? Är det realistiskt att helt kunna utgå från 

trendframskrivning? Bör TRV:s basprognos i fallet med socek-data vara en mix som nu, eller ett 

renodlat BAU25-scenario? Lämpligt med bara en basprognos i form av ett BAU-scenario kompletterat 

vid behov med känslighetsanalys med inslag av tänkbara ”avvikelser” (tex effekten av höjda 

energipriser och styrmedel)?  

 

  

                                                           
25

 Business As Usual (med tonvikt på trendframskrivning) 
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Appendix A: Påbörjad kvalitetssäkring innan Kapacitetsuppdraget:  

 

Appendix B: Vissa frågor och svar om de ej uppdaterade 2030-estimaten  

 

Appendix C: Process för framtag av uppdaterade socek2030-data  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        

Appendix A: Påbörjad kvalitetssäkring innan Kapacitetsuppdraget:  

 
fd myndigheter, i första hand SIKA, BV och VV, gjorde den ursprungliga nedbrytningen av LU2008 (för 
basscenariot i stort utgående från den nedbrytning från nationell nivå till regional som fd 
myndigheten ITPS tidigare gjort). TRV påbörjade i början av 2011 en kvalitetssäkring av dessa av fd 
myndigheter framtagna estimat som dock inte kunde slutföras pga Kapacitetsuppdraget och det 
arbete som behövde göras för att under mycket kort tid ta fram 2050-estimat utifrån de då befintliga 
2030-estimaten. En bit på väg i framtaget av 2050-estimat uppmärksammas att delar av de befintliga 
2030-estimaten kan vara mindre trovärdiga (tex avviker framtida flyttnetto tämligen stort från 
historiska trender för vissa storstadslän) och TRV gör i detta allt som går för att 2050-estimaten trots 
detta ska bli av så bra kvalitet som möjligt, bla utgår man till mindre del från tidigare 
modellberäknade 2030-estimat och till större del från framräknade historiska trender. 

Nedan en sammanfattning över så långt man våren 2011 kom vad gäller kvalitetssäkringen. 

 

Sammanfattning gamla 2030-estimat: 

Nya omvärldsförutsättningar (ej i någon speciell ordning): 

       -  Ny/ökad produktion kopplad till mineralutvinning och ståltillverkning i 

          Norrbotten 

       -  Ny/ökad fjällturism i Dalarna och Jämtland (exkl effekt av gränshandel) 

       - Ökad nattbefolkning, sysselsättning, arbetspendling och gränshandel i 

         Öresund (tex ESS) 

Modellbegränsningar (ej i någon speciell ordning): 

       - Korrigering av tveksamma värden pga vissa små FA-regioner och därmed risk för 

          beräkningsfel 

       - Korrigering av tveksamma värden för vissa regionala centra (förutom Örebro kan 

         detta beröra några enstaka tätorter i Dalarna, Västernorrland samt Gävleborg) 

       - Vid behov korrigering av sysselsättning kopplade till handel i Göteborgs stad 

       - Viss överflyttning av befolkning inom TRV-region Syd och Väst   

        

Anm: TRV-region Stockholm inkom inte med några kommentarer vid detta tillfälle.  

Bilaga 2 Appendix A: Påbörjad kvalitetssäkring innan Kapacitetsuppdraget



I samband med denna kvalitetssäkring ställdes ett antal frågor bla till den utförare som på uppdrag 
av fd myndigheter tog fram de då befintliga 2030-estimaten, svar och frågor finns på 

http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws22/samhallsek/4_2_Material 

under mappen  Socioekonomiska data/Frågor och svar, synpunkter 

  

Bilaga 2 Appendix A: Påbörjad kvalitetssäkring innan Kapacitetsuppdraget
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Frågor att skriftligt besvara av WSP 
 

1) Befolkningsprognoser 2030 på SAMS-områdesnivå: Bekräftelse på att metoden som 

beskrivs i Trafikverkets bifogade preliminära PM om nedbrytning av befolkning till SAMS-

områden är korrekt. Koppla denna metod till den som använts tidigare t.ex. till 2020-data 

och beskrivningen av denna metod (ekvationsuttrycken i bifogad fil med namn ”Bilaga 1. 

Befolkningsprognoser på SAMPERSnivå.” till dokumentet ”Nedbrytning av nationella 

scenarier för 2020, Teknisk dokumentation” (Christer Anderstig och Siv Schéele, Inregia AB, 

Mars 2004 på uppdrag av SIKA) samt ”Bilaga 2. Befolkningsprognoser på SAMSnivå.”, till 

dokumentet ”Kvalitetssäkring av nedbrytning av nationellt scenario för 2020” (Urban 

Björketun och Jan R. Eriksson, VTI, på uppdrag av SIKA), se bifogade dokument). 

Skillnader/likheter? 

Undersökning om planerat bostadsbyggande i kommuner utanför Stockholms län: I 

Trafikanalys PM 2010:1 framgår att kommuner med befolkningstillväxt >5000 personer 

deltagit. Att döma av vilka kommuner som svarat verkar gränsen snarare vara cirka 3500 

personer.  Kommentarer? Varför har en absolut och inte relativ (procentuell) gräns valts för 

vilka kommuner som deltar? Vad blir konsekvenserna av detta, t.ex. för en 

befolkningsmässigt liten kommun med befolkningsökning? 

 

2) Befolkningsprognoser 2030 på kommunnivå: Hur stor effekt för den enskilda kommunen har 

den justering av rAps-prognosen som görs till de regionala prognoserna i 

storstadsregionerna? Exakt hur görs denna justering? Hur mycket avviker de regionala 

prognoserna från resultatet från STRAGO-rAps? I de regionala prognoserna för befolkning 

och antal bostäder, har effekter av planerade/beslutade framtida större 

infrastrukturinvesteringar (t.ex. Förbifart Stockholm, Botnia-banan), näringsverksamheter  

(tex industrier, energiproduktionsanläggningar, jordbruk) och/eller  officiella  verksamheter 

(tex universitet, sjukhus, myndigheter) vägts in, och hur stor är i så fall denna påverkan (både 

på storleken av befolkningstillväxt och bostadsbyggande, och fördelningen av dessa över 

regionen)? Sammanfaller rAps regionala indelning i Stockholm geografiskt med Stockholms 

län? Om inte, hur har detta hanterats? 

 

3)   Åldersfördelningar för boende efter hustyp (botat.xls): Detaljerad beskrivning av hur dessa 

tagits fram. Bygger de på statistik från ett år eller flera? Vilket/vilka år? Kostnadsfri leverens 

av WSP av använda fördelningar till Trafikverket, efter samråd om lämpligt format 

(kontaktperson Moa Berglund). Även klargörande av WSP att de levererade fördelningarna 

kan användas fritt internt av Trafikverket samt om/hur tredje parts (tex SCB) eventuella  

restriktioner  i fallet med Trafikverkets publicering externt av dessa fördelningar (tex 

publicering av Trafikverks-PM om nedbrytning av från kommun till SAMS). 

Bilaga 2 Appendix B: Vissa frågor och svar om de ej uppdaterade 2030-estimaten



  Dnr TRV 2011/7312 A 
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4) Klargörande av WSP att Trafikverket fritt internt kan använda den av WSP tidigare till 

Trafikverket levererade statistiken (Bostadsyta SAMPERSAMS 1930-2007) samt om/hur 

restriktioner för extern publicering av denna typ av statistik (dvs om det finns några sådana 

restriktioner i avtalet mellan WSP och SCB).  

 

5) Ev. modifikationer av data: I Trafikanalys PM 2010:1 på s 79 framgår att den generella 

metodens resultat i undantagsfall kan behöva modifieras. Vilka rekommendationer ger WSP i 

detta fall vad gäller på vilken nivå detta är praktiskt möjligt att göra utan att behöva göra om 

STRAGO-rAps-prognoserna? Trafikverkets bedömning är att det kan vara tämligen 

komplicerat att göra förändringar inom Riksområden/FA-regioner eftersom 

befolkningsvariabeln är kopplad till andra variabler, t.ex. sysselsättning, varför ev. 

modifieringar kan behövas även i dessa data.  Instämmer WSP i det och kan WSP göra en 

tidsuppskattning av arbetet att t.ex. ändra denna typ av indata för två kommuner i en viss 

FA?  

 

6) Turism/fritidshus: Hur bedömer WSP att näringen turism rent generellt hanteras inom 

ramen för STRAGO-rAps? Hur påverkar denna eventuella hantering effekter på kommunal 

nivå vad gäller sysselsatta på hotell eller annan tjänstenäring kopplad till turism? Fritidshus 

beaktas inte i prognoserna vilket gör att transportefterfrågan orsakade av boende i fritidshus 

inte ingår i indata i form av socioekonomiska data till Sampers. Om/hur påverkas 

trafikprognosen av att befolkning samt sysselsatta avser fast boende och inte tillfälliga 

besökare och/eller säsongsanställda som ej är folkbokförda i kommunen? Om/hur hanterar 

de sk attraktionsvariablerna i Sampers detta, dvs vilket genomslag har i praktiken dessa 

attarktionsvariabler på styrning av transportefterfrågan till vissa geografiska punkter? Tips 

om relevant dokumentation? 

 

7) Ev. oklarheter i Samgods-indata: Ur e-mail MB (Moa Berglund) -> PW (Petter Wikström) 

(vidarebefordrat PW -> CA (Christer Anderstig)) och ur CA 

-> MB: 

 

MB: ”I samma fil och flik (Samgods Bas STAN_final.xls, 12 Q per syss), men i tabellen ”Syss 

2030”, verkar summeringen till posten för varugrupp 9 (Papper och massa) för STRAGO 8: 

Övre Norrland, ha blivit fel. Den diffar med 30 jämfört med min egna summering från fliken 

”Syss estimat” i samma fil. Detta ger även en diff på 30 i totalen på de två flikarna.” 

CA: ”Att det i den aktuella fliken har blivit ett aggregeringsfel för Övre Norrland för varugrupp 

9 innebär att produktivitetstillväxten blir 3,8 procent per år i stället för 3,9 procent per år. 

Felet åtgärdas enklast av att 2215 ersätts med 2185 för antalet sysselsatta.” 

Tabellen ”Q per Syss” är i första hand avsedd som en rimlighetskontroll av de 

produktivitetsantaganden som följer av estimerad produktion och sysselsättning. Innebär 

detta att felet saknar praktisk betydelse för Samgodsunderlaget? 
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8) Utifrån listan nedan, och i separat email från Trafikverket,  vilka dokument är korrekta  att 

använda för beskrivning av de resultat som tagits fram i SIKA-WSP upphandlingen (Sty 

2009/17), dvs de resultat som beskrivs i Trafikanalys PM 2010:1? 

 

1) ITPS-rapport från 2009 om nya regionala 2030-data 

2) ITPS-rapport från 2009 om regionernas tillstånd, och då speciellt kap 7 

3) Multiregional modeling 100818 

4) WSP-PM om SCGE 

5) KTH-SIKA 041004 

 

9) Resultatsammanställning för och beskrivningar av resultat från det nya modellramverket 

STRAGO-rAps 

Är resultaten för basscenariet i tabell 6 i ITPS-rapporten korrekta som utgångspunkt för de resultat 

som upphandling mellan SIKA och WSP om indata för basscenariet till Sampers och Samgods (dvs 

Dnr. Sty 2009/17)? Om ej, varför och vad skiljer jämfört med resultaten från upphandlingen som 

Tillväxtanalys gjorde (hur skulle motsvarande tabell då se ut)?  Är även den förklarande texten under 

tabellen, tex avseende agglomerationseffekterna , korrekta att använda som beskrivning/förklaring 

till de resultat som SIKA-WSP upphandlingen resulterat i (i fallet med basscenariet)? Är övriga utdrag  

ur ITPS-rapporten korrekta att utgå från vid beskrivning av resultat som SIKA-WSP upphandlingen 

resulterat i?  

Bakgrund:  tabell på s 6 i ITPS-rapporten, dvs  

Med Sveriges regioner indelade i fyra regionfamiljer kan den beräknade utvecklingen för 

perioden 2005–2030 i huvuddrag sammanfattas med stöd av följande tablå: 

 
Omfördelning av rikets befolkning, sysselsättning och BRP 2005–2030, procent. 
 
                                                                   Basscenario                                     Alternativscenario 

                                                     Befolkning       Sysselsättning           BRP            Sysselsättning 
Storstadsregioner                           3,9                         4,7                     3,1                      5,2 
Regionala centra                        -1,1                      -2,8                      -1,9                       -3,2 
Lokala centra                              -1,2                     -1,1                       -0,6                       -1,1 
Småregioner                              -1,6                      -0,8                      -0,6                        -0,9 

I texten nedanför tabellen framgår bla följande: ”…. Den än starkare koncentrationen av 
sysselsättning till storstadsregionerna speglar deras agglomerationsfördelar för tjänsteproducerande 
verksamheter. Storstadsregionernas andel av sysselsättningen ökar med närmare 5 procent medan 
andelen för övriga regionfamiljer krymper, mest för regionala centra, minst för småregioner. För  
småregioner och lokala centra väntas sysselsättningen totalt minska i långsammare takt än 
befolkningen. Det förklaras i huvudsak av en ökad sysselsättning inom hushållstjänster och 
välfärdstjänster. Ökningen är i hög grad demografiskt bestämd, bland annat av en ökad 
försörjningsbörda. ”Bakgrund: På s 56 i bifogad ITPS-rapport framgår bla följande: ”De regionala 
framtidsbilderna har tagits fram med stöd av ett nytt modellramverk för regionala analyser och 
scenarier. I detta kombineras en rumslig allmän jämviktsmodell (STRAGO) med den flerregionala 
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Input/Output modellen rAps. I STRAGO hanteras exempelvis allmänna jämviktseffekter och 
agglomeration, vilket gör att produktionens regionala fördelning blir bättre teoretiskt förankrad än 
vid en direkt regional nedbrytning av den nationella produktionen.” 

Vidare framgår på s. 36, i ITPS-rapporten, följande: ”Men allra först ska vi kort rekapitulera några 
aspekter på det modellsystem som används. Genom att kombinera den flerregionala I/O-modellen 
rAps med (restriktioner från) den rumsliga allmänjämviktsmodellen STRAGO kan man beräkna 
effekter på produktionens regionala fördelning till följd av så kallade agglomerationsfördelar, Dessa 
fördelar handlar framförallt om storstadsregionernas fördelar i kvalificerad och högt specialiserad 
tjänsteproduktion. För denna krävs en stor och differentierad arbetsmarknad, och en stor 
hemmamarknad – såväl för specialiserade företagstjänster som för smala nischer inom 
hushållstjänster och sällanköpshandel. Storstadsregionernas skalfördelar innebär att de kan 
tillgodose den efterfrågan på sådana tjänster som genereras från andra regioner.”  

 

 
10) Effekter av det nya modellramverket STRAGO-rAps 

Utgående från antagandet att de beskrivningar som görs i ITPS-rapporten (och då specifikt de som 
återges under punkten 9 ovan) även är giltiga för de resultat som SIKA-WSP upphandlingen resulterat 
i, hur skulle motsvarande tabell på s 6 kunna se ut om inte det nya modellramverket använts utan 
det som användes vid nedbrytning av data till år 2020? Om skillnader, vad beror de i så fall på?  

11) Tjänstesektorn och agglomerationseffekter 

Utgående från antagandet att de beskrivningar som görs i ITPS-rapporten (och då specifikt de som 
återges under punkten 9 ovan) även är giltiga för de resultat som SIKA-WSP upphandlingen resulterat 
i, kan man göra tolkningen att de agglomerationseffekter som STRAGO avser beaktar 
tjänsteproduktion kopplad till industriell varuproduktion och areella näringar, tex tjänstemän på 
Volvo, SKF, och att det är effekten av dessa som förstärks i det nya modellramverket STRAGO-rAps? 
Om detta är en korrekt tolkning, om/hur beaktas annan typ av tjänsteproduktion, tex i form av 
tjänstemän kopplade till ej varuproducerande näringsverksamhet tex konsulter, handel och 
transporter, hushållsnära tjänster, guidning av vildmarkssafari etc? Hur hanteras offentligt 
finansierad tjänsteproduktion, tex statstjänstemän vid myndigheter? Om/hur hanteras effekter av 
tjänstesektorn utanför de tre storstadsområdena, tex  i huvudsak IT-baserat distansarbete mot kund?  
Beaktas tex att det idag finns avancerad tjänsteproduktion i anslutning till produktion och offentlig 
verksamhet i regioncentra, tex i samband med produktion av pappersmassa, mineralhantering, 
energiproduktion, eller förutsätts den typ av agglomerationseffekter som ingår i det nya 
modellramverket i större utsträckning än i dag omlokalisera denna typ av tjänstesektor till våra 
storstäder? Exakt hur görs denna omfördelning och i vilket verktyg/modul, finns det dokumentation? 
Om/hur beaktas tjänstesektorn i mindre lokala centra i  landsort, tex mindre företag med unik 
kompetens med export (tex snöröjningsutrustning, biltestverksamhet) eller ABB:s verksamhet i 
Älvkarleby? Om/hur beaktas tjänstesektorn på lands- och glesbygd tex inom turism och kulturella 
näringar? Finns det dokumentation där detta för Sverige specifikt framgår i detalj (dvs inte bara 
allmän teori, utan hur det teoretiska ramverket tillämpats i fallet för Sverige och vilka avvägningar 
som gjorts vid framtagandet och validering av det nya modellramverket STRAGO-rAps)? Finns 
existerande dokumentation om validering och rimlighetsbedömning av de resultat som genereras av 
det nya modellramverket? 
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12) Rumsligt fixerade naturtillgångar och STRAGO-rAps 
 
Om/hur mera i detalj kan detta ha påverkat resultaten av SIKA-WSP nedbrytningen? Vad 
gäller för andra typer av naturtillgångar såsom skog och vattenkraft, liksom naturlandskap för 
turism? 
 
Bakgrund: På s 62 i Trafikanalysrapporten (PM 2010:1) så framgår följande: ”Det bör också 
påpekas att rumsligt fixerade naturtillgångar, såsom malm, inte finns representerade i 
STRAGO, vilket kan leda till en översubstitution mot produktion i regioner som faktiskt saknar 
naturtillgångar. Detta är en faktor att beakta för vidare utveckling av STRAGO.” 
 
 
 

13) Mindre regioner och STRAGO-rAps  

Om/hur mera i detalj kan detta ha påverkat resultaten av SIKA-WSP nedbrytningen? Hänger 
delvis ihop med fråga 11 ovan. Vad menas med mindre i detta sammanhang? 

Vidare framgår på s 59, i PM 2010:1, följande: ”…. vill vi1 samtidigt framhålla att med den 
generella metodik som tillämpas i modellberäkningarna på regional nivå kan det förekomma 
resultat, framförallt för mindre regioner, som kan bedömas vara mindre rimliga.”  
 

14) Nya investeringar/näringsverksamheter och STRAGO-rAps 

Egentligen så ska väl inte STRAGO-rAps ta hänsyn till ”nya” investeringar/näringsverksamheter 

eftersom nedbrytningen av LU i stort bygger på framskrivning av det som varit viktat med hur det ser 

ut nu, dvs  att resultaten från SIKA-WSP upphandlingen  inte inkluderar effekter av nya saker  utan att 

det i första hand är historiska trender samt nuläget som skrivs fram för att beskriva framtiden? Vilka 

skillnader kan detta innebära i praktiken jämfört med regionernas egen planering och regionala 

utvecklingsprogram (sk RUP:ar)?  Om/hur fångar STRAGO-rAps stora trendbrott, tex ändrat 

resbeteende pga av miljötänk etc? Tips på relevant forskning på området (forskargrupper och 

referenser) om/hur koppling mellan framskrivning och trendbrott? 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Med vi avses här WSP enligt TRV:s tolkning. 
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Christer Anderstig,               Stockholm 2011-02-09 

Peter Almström,  

 

Svar på frågor tillhörande punkt 2 

WSP bedömer att den preliminära Trafikverks-promemorian ej behöver korrigeras. 

Svar på frågor i bilaga tillhörande punkt 3 

1) Befolkningsprognoser 2030 på SAMS-områdesnivå 

Metoden som använts i den senaste nedbrytningen av befolkningen är densamma som 

använts i ”Nedbrytning av nationella scenarier för 2020, Teknisk dokumentation” 

(Christer Anderstig och Siv Schéele, Inregia AB, Mars 2004 på uppdrag av SIKA) och 

”Bilaga 2. Befolkningsprognoser på SAMSnivå.”. Den enda skillnaden är att den så 

kallade kommunkonstanten tagits bort då denna visade sig inte påverka resultatet. Hur 

metoden ser ut i ”Kvalitetssäkring av nedbrytning av nationellt scenario för 2020” (Ur-

ban Björketun och Jan R. Eriksson, VTI, på uppdrag av SIKA), vet vi inte då vi inte har 

tillgång till denna rapport. 

Gränsen justerades till 3500 personer istället för 5000 personer för att ett större antal 

kommuner skulle omfattas. Gränsen sattes så att kommunerna med störst tillväxt skulle 

finnas med i urvalet.  

3) Åldersfördelningar för boende efter hustyp (botat.xls) 

De fördelningar som använts bygger på material från ”TYKO Underlag för befolk-

ningsprognoser”, KSP:s Prognosgrupp 1998. Huruvida dessa data kan användas fritt av 

Trafikverket är oklart. Materialet börjar bli till åren, motsvarande fördelningar kan be-

räknas utifrån FastPak som kan beställas av SCB. Materialet i sin helhet kan sannolikt 

inte publicerats externt. Exempel likt de i Trafikverkets PM har publicerats förut, tex i 

just ”TYKO Underlag för befolkningsprognoser”, KSP:s Prognosgrupp 1998. Därför 

torde figurerna i PM:et inte vara några problem. 

4) Bostadsyta SAMPERSAMS 1930-2007 

Dessa är data som WSP köpt in (i samband med uppdraget för SIKA/Trafikanalys) från 

SCB för att använda i beräkningar. För att Trafikverket ska kunna använda dessa data 

fritt internt är sannolikt en ny beställning nödvändig. De får inte publiceras externt i sin 

obearbetade form.   
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8) Angående korrekta dokument 

Som underlag för en beskrivning av de resultat som redovisas i Trafikanalys PM 

2010:1 är samtliga fem dokument korrekta att använda, i den meningen att dessa do-

kument ger beskrivningar av bakgrund, motiv, metod och huvudsakliga resultat vid 

användning av modellramverket STRAGO-rAps.  

9) Angående resultatsammanställning 

I allt väsentligt är det korrekt att använda refererad text, tabell och utdrag ur ITPS-

rapporten för att återge indata till Sampers och Samgods. Den enda avvikande punkten 

berör STRAGO, där basscenariot kördes om med slutgiltiga LU-antaganden för pro-

duktion per bransch (se t ex  avsnitt 4.1, 6.1.2 i teknisk dokumentation).  
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Christer Anderstig               Stockholm 2011-02-21 

 

Svar (II) på frågor i bilaga tillhörande punkt 3 

2) Befolkningsprognoser 2030 på kommunnivå:  

a) Hur stor effekt för den enskilda kommunen har den justering av rAps-prognosen som 

görs till de regionala prognoserna i storstadsregionerna? Exakt hur görs denna juster-

ing?  

Vi förutsätter att ”effekt” avser skillnaden mellan den fördelning (av befolkning på 

kommuner) som rAps genererar som utdata och den fördelning som storstadsregio-

nerna har antagit i sina prognoser. Hur stor denna skillnad är saknar betydelse efter-

som den fördelning på kommuner (för FA-regioner med flera kommuner) som rAps 

genererar inte används. Beräkningen av befolkningens fördelning på kommuner 

framgår av ekvation 4:11 och, för storstadsregioner, ekvation 4:12 i avsnitt 4.3.1.1. 

b) Hur mycket avviker de regionala prognoserna från resultatet från STRAGO-rAps?  

Vi förutsätter att ”de regionala prognoserna” avser prognoser för FA-regioner. Des-

sa prognoser är resultatet från STRAGO-rAps, dvs. det finns inga avvikelser m.a.p. 

befolkning (tre åldersklasser). Vid den slutliga fördelningen av befolkningen på et-

tårs klasser finns avvikelser jämfört med utdata från rAps. Se inledande metodbe-

skrivning i avsnitt 4.3.1 

c) I de regionala prognoserna för befolkning och antal bostäder, har effekter av plane-

rade/beslutade framtida större infrastrukturinvesteringar (t.ex. Förbifart Stockholm, 

Botnia-banan), näringsverksamheter (t ex industrier, energiproduktionsanläggningar, 

jordbruk) och/eller officiella verksamheter (t ex universitet, sjukhus, myndigheter) 

vägts in, och hur stor är i så fall denna påverkan (både på storleken av befolkningstill-

växt och bostadsbyggande, och fördelningen av dessa över regionen)?  

Vi hänvisar till svar under punkten a). För de tre storstadsregionerna förutsätts att 

regionernas egna bedömningar av hur befolkning och bostäder fördelas mellan 

kommuner har tagit hänsyn till effekter av framtida större infrastrukturinvesteringar 

mm. För övriga regioner sker fördelningen på det sätt som beskrivs i avsnitt 4.3.1.1.   

d) Sammanfaller rAps regionala indelning i Stockholm geografiskt med Stockholms 

län? Om inte, hur har detta hanterats? 

FA-regionen Stockholm är större än Stockholms län. Befolkningen Stockholms län 

definieras som summan av befolkningen för de kommuner som ingår i Stockholms 

län. 

5) Ev. modifikationer av data:  

a) I Trafikanalys PM 2010:1 på s 79 framgår att den generella metodens resultat i un-

dantagsfall kan behöva modifieras. Vilka rekommendationer ger WSP i detta fall vad 
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gäller på vilken nivå detta är praktiskt möjligt att göra utan att behöva göra om STRA-

GO-rAps-prognoserna? Trafikverkets bedömning är att det kan vara tämligen kompli-

cerat att göra förändringar inom Riksområden/FA-regioner eftersom befolkningsvaria-

beln är kopplad till andra variabler, t.ex. sysselsättning, varför ev. modifieringar kan 

behövas även i dessa data.  Instämmer WSP i det och kan WSP göra en tidsuppskatt-

ning av arbetet att t.ex. ändra denna typ av indata för två kommuner i en viss FA? 

Vi instämmer med bedömningen att reviderade prognoser blir alltmer komplicerade 

när man rör sig från SAMS-områden till kommuner, FA-regioner och slutligen till 

NUTS 2- regioner. Vid t ex en omfördelning av befolkning mellan SAMS-områden 

inom en kommun kan det förutsättas att de flesta övriga variabler inte påverkas. En 

omfördelning av befolkning mellan kommuner inom en FA-region förutsätts påver-

ka flera övriga variabler, och en omfördelning mellan FA-regioner påverkar ännu 

fler variabler.  

För att göra en tidsuppskattning av det arbete som krävs för att, t ex, omfördela be-

folkningen mellan två kommuner inom en FA-region måste först ambitionsnivån 

bestämmas (att bl a bestämma vilka övriga variabler som förutsätts bli påverkade 

vid en omfördelning av befolkningen).  

 6)   Turism/fritidshus:  

Hur bedömer WSP att näringen turism rent generellt hanteras inom ramen för STRA-

GO-rAps? Hur påverkar denna eventuella hantering effekter på kommunal nivå vad 

gäller sysselsatta på hotell eller annan tjänstenäring kopplad till turism? Fritidshus be-

aktas inte i prognoserna vilket gör att transportefterfrågan orsakade av boende i fritids-

hus inte ingår i indata i form av socioekonomiska data till Sampers. Om/hur påverkas 

trafikprognosen av att befolkning samt sysselsatta avser fast boende och inte tillfälliga 

besökare och/eller säsongsanställda som ej är folkbokförda i kommunen? Om/hur han-

terar de s.k. attraktionsvariablerna i Sampers detta, d.v.s. vilket genomslag har i prakti-

ken dessa attraktionsvariabler på styrning av transportefterfrågan till vissa geografiska 

punkter? Tips om relevant dokumentation?  

I Nationalräkenskaperna, Långtidsutredningen och STRAGO-rAps är turism en del 

av de tjänster som efterfrågas från bl a branscherna Detaljhandel, Hotell och Restau-

rang, Rekreation, kultur och sport. Turismens utveckling speglas därmed av den 

prognoserade utvecklingen för dessa branscher. (Observera att sysselsättningen i be-

rörda branscher avser s.k. dagbefolkning, dvs. oberoende av var de sysselsatta är 

boende.)  

Givet kravspecifikationen för de indata till Sampers och Samgods som WSP har ut-

gått från, har vi inte underlag för att bedöma i vilken utsträckning dessa indata är 

tillräckliga för modellering av den transportefterfrågan som turismen ger upphov 

till. Men vi vill ändå ge några kommentarer.  

Prognoser för fritidshus (-yta) ingår inte i levererade indata för år 2030. Det kan 

också bedömas vara en svår uppgift att göra sådana prognoser. Det handlar bland 

annat om bedömningar av hur befintliga småhus omvandlas från permanent boende 

till fritidsboende (glesbygd), hur fritidshus omvandlas till hus för permanent boende 

(storstäder och växande regioner). Vad som finns är befintlig statistik över fritids-

husyta.  

Sedan är frågan hur denna information används som attraktionsvariabler för trans-

portefterfrågan (fritidsresor) i Sampers. Den transportefterfrågan som fritidshusen 
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genererar varierar sannolikt mycket kraftigt både till omfattning och över säsong, 

med avseende på var fritidshuset är beläget.  

7)   Ev. oklarheter i Samgods-indata:  

a) Ur e-mail MB (Moa Berglund) -> PW (Petter Wikström) (vidarebefordrat PW -> CA 

(Christer Anderstig)) och ur CA -> MB.  MB: ”I samma fil och flik (Samgods Bas 

STAN_final.xls, 12 Q per syss), men i tabellen ”Syss 2030”, verkar summeringen till 

posten för varugrupp 9 (Papper och massa) för STRAGO 8: Övre Norrland, ha blivit 

fel. Den diffar med 30 jämfört med min egna summering från fliken ”Syss estimat” i 

samma fil. Detta ger även en diff på 30 i totalen på de två flikarna.” CA: ”Att det i den 

aktuella fliken har blivit ett aggregeringsfel för Övre Norrland för varugrupp 9 innebär 

att produktivitetstillväxten blir 3,8 procent per år i stället för 3,9 procent per år. Felet 

åtgärdas enklast av att 2215 ersätts med 2185 för antalet sysselsatta.” Tabellen ”Q per 

Syss” är i första hand avsedd som en rimlighetskontroll av de produktivitetsantaganden 

som följer av estimerad produktion och sysselsättning.  

Innebär detta att felet saknar praktisk betydelse för Samgodsunderlaget? 

Ja, som vi tidigare framfört per mejl: Felet saknar praktisk betydelse eftersom upp-

gifter om varugruppers produktion och sysselsättning per kommun (dvs. Samgods-

underlaget) redovisas i separata flikar. 

10) Effekter av det nya modellramverket STRAGO-rAps  

Utgående från antagandet att de beskrivningar som görs i ITPS-rapporten (och då spe-

cifikt de som återges under punkten 9 ovan) även är giltiga för de resultat som SIKA-

WSP upphandlingen resulterat i, hur skulle motsvarande tabell på s 6 kunna se ut om 

inte det nya modellramverket använts utan det som användes vid nedbrytning av data 

till år 2020? Om skillnader, vad beror de i så fall på?   

Dessa frågor besvaras av den resultatredovisning som ges i kapitel 5 i ITPS-

rapporten. Där redovisas hur och varför produktion och sysselsatt nattbefolkning 

skiljer sig åt mellan rAps före och efter kalibrering mot STRAGO. 

11) Tjänstesektorn och agglomerationseffekter  

a) Utgående från antagandet att de beskrivningar som görs i ITPS-rapporten (och då 

specifikt de som återges under punkten 9 ovan) även är giltiga för de resultat som 

SIKA-WSP upphandlingen resulterat i, kan man göra tolkningen att de agglomeration-

seffekter som STRAGO avser beaktar tjänsteproduktion kopplad till industriell varu-

produktion och areella näringar, t.ex. tjänstemän på Volvo, SKF, och att det är effekten 

av dessa som förstärks i det nya modellramverket STRAGO-rAps?  

Om detta är en korrekt tolkning, om/hur beaktas annan typ av tjänsteproduktion, t.ex. i 

form av tjänstemän kopplade till ej varuproducerande näringsverksamhet t.ex. konsul-

ter, handel och transporter, hushållsnära tjänster, guidning av vildmarkssafari etc.? Hur 

hanteras offentligt finansierad tjänsteproduktion, t.ex. statstjänstemän vid myndigheter?  

Agglomerationseffekterna på tjänsteproduktionens lokalisering berör all tjänstepro-

duktion, inte bara den som är kopplad till industriell varuproduktion och areella när-

ingar. 

b) Om/hur hanteras effekter av tjänstesektorn utanför de tre storstadsområdena, t ex  i 

huvudsak IT-baserat distansarbete mot kund?  Beaktas t ex att det idag finns avancerad 
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tjänsteproduktion i anslutning till produktion och offentlig verksamhet i regioncentra, t 

ex i samband med produktion av pappersmassa, mineralhantering, energiproduktion, 

eller förutsätts den typ av agglomerationseffekter som ingår i det nya modellramverket 

i större utsträckning än i dag omlokalisera denna typ av tjänstesektor till våra storstä-

der? Exakt hur görs denna omfördelning och i vilket verktyg/modul, finns det doku-

mentation? Om/hur beaktas tjänstesektorn i mindre lokala centra i landsort, t ex mindre 

företag med unik kompetens med export (t ex snöröjningsutrustning, biltestverksamhet) 

eller ABB:s verksamhet i Älvkarleby? Om/hur beaktas tjänstesektorn på lands- och 

glesbygd t ex inom turism och kulturella näringar? Finns det dokumentation där detta 

för Sverige specifikt framgår i detalj (dvs. inte bara allmän teori, utan hur det teoretiska 

ramverket tillämpats i fallet för Sverige och vilka avvägningar som gjorts vid framta-

gandet och validering av det nya modellramverket STRAGO-rAps)? Finns existerande 

dokumentation om validering och rimlighetsbedömning av de resultat som genereras av 

det nya modellramverket?  

Se även svar på fråga 10. Hur omfördelningen av produktion och sysselsättning 

genomförs (dvs. kalibrering av rAps mot restriktioner från STRAGO) beskrivs i ka-

pitel 5 i ITPS-rapporten. Där framgår även att tjänstesektorn i STRAGO är ett stort 

aggregat. Motiven och bakgrunden till att använda en SCGE modell (STRAGO) i 

kombination med en mer detaljerad flerregional input-output modell (rAps) diskute-

ras och redovisas i de dokument 1-5 som listas under punkt 8 i bilaga till punkt 3.    

 12) Rumsligt fixerade naturtillgångar och STRAGO-rAps  

Om/hur mera i detalj kan detta ha påverkat resultaten av SIKA-WSP nedbrytningen? 

Vad gäller för andra typer av naturtillgångar såsom skog och vattenkraft, liksom natur-

landskap för turism?   

Bakgrund: På s 62 i Trafikanalysrapporten (PM 2010:1) så framgår följande: ”Det bör 

också påpekas att rumsligt fixerade naturtillgångar, såsom malm, inte finns represente-

rade i STRAGO, vilket kan leda till en översubstitution mot produktion i regioner som 

faktiskt saknar naturtillgångar. Detta är en faktor att beakta för vidare utveckling av 

STRAGO.”  

Frågan kan belysas med exemplet järnmalm. Omfördelningen av produktionen av 

järnmalm mellan NUTS 2-regioner 2005-2030 beräknas bli liten. Om STRAGO 

skulle inkludera rumsligt fixerade naturtillgångar kan det antas att produktionens 

omfördelning mellan NUTS 2-regioner skulle bli ännu mindre. Om vi tillämpar 

2005 års fördelning för år 2030 blir t ex produktionen i Övre Norrland 2 procent 

(600 MSEK) större än det resultat som redovisats. 

För andra naturtillgångar är den rumsliga fixeringen inte lika tydlig. Skogsbruket är 

knuten till skogsarealen med större geografisk utbredning än malm. Vattenkraft in-

går i det större aggregatet elproduktion. Vad gäller ”Naturlandskap för turism” är 

det svårt att se att tillskriva några specifika orter/regioner dessa tillgångar.  

Vidare kan man kanske hävda att inte heller tillgången på malm är helt rumsligt fix-

erad. Vid stigande malmpriser uppdagas fler brytningsvärda malmkroppar.  

13) Mindre regioner och STRAGO-rAps   

Om/hur mera i detalj kan detta ha påverkat resultaten av SIKA-WSP nedbrytningen? 

Hänger delvis ihop med fråga 11 ovan. Vad menas med mindre i detta sammanhang?  

Bilaga 2 Appendix B: Vissa frågor och svar om de ej uppdaterade 2030-estimaten



  5 (5) 
 

 

 

K
:\

3
.P

ro
g

n
o

s
- 

o
c
h

 

a
n

a
ly

s
m

o
d

e
lle

r\
3

.2
_

U
p

p
d

ra
g

_
o

c
h

_
p

ro
je

k
t\
3

.2
.1

_
O

m
v
ä

rl
d
s
d

a
ta

_
fö

ru
ts

ä
tt

n
in

g
a
r\

S
a

m
M

o
d

\U

p
p

fö
ljn

in
g

 L
U

2
0
0

8
\M

e
to

d
\B

a
k
g

ru
n

d
 g

a
m

la
 2

0
3

0
-e

s
ti
m

a
t\

S
v
a

r 
p

å
 f
rå

g
o
r 

2
1

 f
e

b
ru

a
ri

.d
o

c
x
 

M
a

ll:
 P

m
 -

 2
0
0

3
.d

o
t 
v
e

r 
1

.0
 

Vidare framgår på s 59, i PM 2010:1, följande: ”…. vill vi  samtidigt framhålla att med 

den generella metodik som tillämpas i modellberäkningarna på regional nivå kan det 

förekomma resultat, framförallt för mindre regioner, som kan bedömas vara mindre 

rimliga.”   

Den flerregionala modellen i rAps arbetar med 72 FA-regioner av mycket varieran-

de storlek. För de allra minsta regionerna ger antalet dimensioner i befolkningsmo-

dellen (ålder, kön, födelseland och utbildning) fler befolkningssegment än det totala 

antalet individer i befolkningen. I räkneoperationerna kan det därför uppstå situatio-

ner där relationer mellan mycket små tal ger upphov till mindre rimliga resultat.    

14) Nya investeringar/näringsverksamheter och STRAGO-rAps  

Egentligen så ska väl inte STRAGO-rAps ta hänsyn till ”nya” investering-

ar/näringsverksamheter eftersom nedbrytningen av LU i stort bygger på framskrivning 

av det som varit viktat med hur det ser ut nu, dvs.  att resultaten från SIKA-WSP upp-

handlingen inte inkluderar effekter av nya saker utan att det i första hand är historiska 

trender samt nuläget som skrivs fram för att beskriva framtiden? Vilka skillnader kan 

detta innebära i praktiken jämfört med regionernas egen planering och regionala ut-

vecklingsprogram (s.k. RUP:ar)?  Om/hur fångar STRAGO-rAps stora trendbrott, t.ex. 

ändrat resbeteende pga. av miljötänk etc.? Tips på relevant forskning på området (fors-

kargrupper och referenser) om/hur koppling mellan framskrivning och trendbrott?  

Givet Långtidsutredningens förutsättningar på nationell nivå, och givet det sätt på 

vilket den regionala fördelningen av motsvarande variabler beräknas med STRA-

GO-raps har vi i andra avseenden inte gjort några egna bedömningar av ändrade be-

teenden, eller trendbrott.  

Tanken att vi skulle ha tagit RUP:ar som utgångspunkt för arbetet kan tyckas vara 

lockande. En första fråga är dock om dessa dokument innehåller information som 

innehåller, eller otvetydigt kan översättas till, de indata som krävs för Sam-

pers/Samgods. Och även om så skulle vara fallet inställer sig en andra fråga, huru-

vida totalen av dessa RUP-baserade (motsvarande) data är konsistenta med de givna 

förutsättningarna på nationell nivå.   
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Christer Anderstig               Stockholm 2011-03-07 

Svar (III) på frågor i mejl från G Wikström 2011-03-02 

0) Vad är de stora skillnaderna i framtidsantagandena mellan bas- och klimatscenariet 
som WSP bedömer har störst betydelse för skillnaden i resultat? 

>Skillnaden i antaganden beskrivs under avsnitt 3 i PM 2010:1, speciellt avsnitt 

3.1.2 om produktion och produktivitet, sid.84-86. Differensen i årlig produktion 

per bransch är vad som har störst betydelse för skillnaden i resultat. 

1) Vad beror skillnaden i dagbefolkning för 2030 mellan bas och altscenariet i fallet 
med t ex kommunen Vansbro och Malung (drygt – 40%) och om man jämför de re-
sultaten med utvecklingen för Bergs kommun i Jämtland med drygt +10? 

>Skillnaden hänger till en viss, mindre, del samman med föregående punkt, dvs. 

skillnaden i produktion (och därmed sysselsättning) per bransch. Den huvudsak-

liga förklaringen är dock relaterad till det svar vi lämnat i tidigare dokument 

(2011-02-21), Svar (II), punkt 13, som handlar om mindre rimliga resultat för 

småregioner.  

Om vi ser på den procentuella skillnaden mellan alternativ- och basscenario 

m.a.p. kommunens befolkning år 2030 gäller för 235 kommuner att skillnaden är 

mindre än +/- 1 procent, för 34 kommuner är skillnaden -1 till -5 procent, för 14 

kommuner är skillnaden -5 till -10 procent, och slutligen, för 5 kommuner är 

skillnaden större än -10 procent. Vansbro och Malung sticker ut med en skillnad 

på över -25 procent. Båda kommunerna är egna FA-regioner; även de övriga 

kommunerna med stora relativa skillnader är egna FA-regioner eller ingår i små 

FA-regioner.  

Att skillnaden i sysselsatt dagbefolkning blir större än skillnaden i befolkning 

förklaras delvis av att den sysselsatta dagbefolkningen i riket är ca 164 000 per-

soner färre än i basscenariot, medan befolkningen i riket är densamma i de båda 

scenarierna.  

Bergs kommun är visserligen liten, men ingår i den (förhållandevis) stora FA-

regionen Östersund, och, kan tilläggas, i en annan STRAGO-region, vilket har 

viss betydelse.   

2) I ett nordiskt perspektiv, vad är likheter och skillnader i valet av metodik i fallet med 
framtagning av regional prognosdata? 

>Dokumentet ”Multiregional modelling” (2010-08-18) beskriver modeller och 

metodik i Norge och Sverige. Här finns vissa likheter även om a) det saknas en 

flerregional motsvarighet till rAps, b) det är oklart hur den SCGE-modell som 

utvecklats (PINGO) används. Skillnaden visavi den danska modellen LINE är 

bland annat att denna modell använder exogena regionala befolkningsprognoser 

från Dansk Statistik. Exakt vilka modeller och vilken metodik som används för 

att ta fram motsvarande prognosdata som för Sampers/Samgods har vi inte kän-

nedom om.  
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3) Jämfört med de data som är framtagna så här långt för Skåne, med nationella rikt-
linjer i form av LU och SCB, om/hur påverkas dessa när delar av Danmark inklude-
ras (t ex när även data för befolkning, produktion, pendling mellan Sverige och 
Danmark) inkluderas? Om/vad skiljer beskrivningen av Skåne i detta fall med andra 
gränsområden mot Norge och Finland där ingen komplettering med grannlandsdata 
görs? Om/hur påverkas beskrivningen av befolkning och sysselsättning för 2030 av 
gränsöverskridande pendling och gränsöverskridande produktion eller visar sig 
eventuella skillnader först i trafikprognoserna? 

>Om pendling över nationsgräns inkluderas kommer (naturligtvis) andra variab-

ler att påverkas mer eller mindre (bl a förvärvsarbetande nattbefolkning, för-

värvsinkomster, produktion och förvärvsarbetande dagbefolkning). I ett aktuellt 

uppdrag angående kompetensförsörjning i de tre storstadslänen har prognoser för 

arbetsmarknadens utveckling (till år 2020) tagit hänsyn till cross-border pend-

ling, inte bara i Skåne utan även för regioner i Västra Götaland (med data från 

Nordisk gränsregional statistikdatabas, StatNord). Befolkningsprognosen påver-

kas inte. 

4) Med blicken framåt, vad nytt bedömer WSP kommer att ske generellt med denna 
typ av metoder? 

>Bedömningen är att efterfrågan kommer att öka på modeller som både kan fun-

gera som verktyg för nedbrytning av nationella scenarier, och ge en teoretiskt 

välgrundad bild av huvuddragen för olika aktörers beteende i ett rumsligt per-

spektiv. 

5) Om en uppföljning/vidareutveckling av STRAGO-rAps, vilka är de största utveck-
lingspotentialerna som man då bör fokusera på enligt WSP:s bedömning? 

>Tre huvudpunkter: a) Revidera regionindelningen i rAps flerregionala modell 

så att de perifera småregionerna ingår i större aggregat. Med färre regioner mins-

kar körningstiden något, och – viktigare – resultaten för småregioner förväntas 

bli mer robusta. (Se även svar på fråga 1 ovan; b) Införa rumsligt fixerade natur-

tillgångar i STRAGO. (Se även det svar vi lämnat i tidigare dokument (2011-02-

21), Svar (II), punkt 12); c) Stramare koppling mellan STRAGO och rAps (bl a 

ytterligare iteration). 

6) Om/hur hanteras IT-teknik (tex vad gäller antaganden om storskalighet och trans-
portkostnader) i fallet med tjänstenäringar? Om/hur påverkas balansen mellan an-
delen varuproduktion resp tjänsteproduktion av detta?   

>De antaganden som görs i detta avseende görs i modellberäkningen på nationell 

nivå. Se t ex avsnitt 2 i PM 2010:1. 

7) Hur görs fördelning av varuproduktion i fallet med fordonstillverkning, tex vad gäll-
er den specifika frågan om fördelning mellan Torslanda och Trollhättan? 

>Med den generella metodik som används har det inte varit möjligt att specifikt 

behandla ”fordonsklustret”, eller andra kluster. Fördelningen av produktion och 

sysselsättning per bransch beskrivs i PM 2010:1,avsnitt 4.2 och 4.3, sid 90-108.   

8) Hur görs fördelning av handelns utveckling i Göteborg resp Halmstad, se specifik 
fråga? 

>Denna fråga har kommenterats i PM 2010:1, sid 68, under rubriken ”Egenheter 

i Göteborg”.  

Bilaga 2 Appendix B: Vissa frågor och svar om de ej uppdaterade 2030-estimaten
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9) Om/hur hanteras turismeffekter fullt ut? Se vidare specifik fråga och TRV:s delsvar 
på denna. 

>Turismen är ingen specifik bransch eller verksamhet, vare sig i den nationella 

modellen eller i STRAGO-rAps. En konsekvens är att utvecklingen för handel, 

hotell och restaurang m fl branscher sannolikt underskattas för ett antal specifika 

turistorter. 

10) Hur lång tid tar en rAps/STRAGO-körning? Hur stor är kostnaden? 

>En körning innebär iterationer mellan rAps (1) – STRAGO (1) – rAps (2), och, 

som föreslås under Fråga 5, punkten c), ytterligare iterationer STRAGO (2) – 

rAps (3). Den tid som krävs för att genomföra dessa iterationer kan uppskattas 

till totalt 3-4 dagar. För att ge en kostnadsuppskattning måste först beräknings-

förutsättningarna klargöras. (Bl a vilka specifika nationella förutsättningar som 

ska tillämpas).  

11) Hur kan en ändrad godsefterfrågan hanteras, t.ex. vg Pajala, fordonsindustrin, osv? 
Kan inkonsistenser mellan person- & godsmodellen undvikas om ökningar i efter-
frågan läggs till? 

>Förslagsvis hanteras - i sammanhanget - marginella revideringar genom kom-

pletteringar baserade på partiella modellkörningar med rAps. Konsekvenserna av 

t ex gruvdrift i Pajala har studerats i ett uppdrag åt Tillväxtanalys (Rapport 

2010:05). På motsvarande sätt skulle konsekvenser av cross-border pendling mm 

kunna hanteras. 

Det faktum att sådana marginella revideringar inte fullt ut kommer att beakta re-

striktioner på nationell nivå (LU 2008) bör inte ses som ett stort problem.    

 

12) Är godsdata för 2005 tillgängligt på kommunnivå?  

>Nej, frågan har tidigare kommenterats i PM 2010:1, sid 60. 

13) Hur hanteras andelen höginkomsttagare, med tanke på frågan om fördelningen av 
höginkomsttagare mellan olika stadsdelar i storstäder med olika attraktivitet (se 
specifik fråga om Göteborg) samt att den uppfattas som tämligen svag för Bengts-
fors och Örebro? Om/hur kan den nuvarande indelningen i inkomstklasser påverka 
resultaten i detta fall (med tanke på att en tämligen stor andel klassas som högin-
komsttagare)? 

>Den generella metodik som används för att beräkna förvärvsinkomsternas fördelning 

på inkomstklasser, PM 2010:1, avsnitt  4.4.4, kan inte beakta stadsdelars attraktivitet.  
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Christer Anderstig               Stockholm 2011-03-29 

Svar (IV) på frågor från Trafikverket 

 

A) ”Frågor produktion Luleå 110318.docx”  (mejl från GW 2011-03-22) 

B) ”Frågor Mitt.docx”     (mejl från GW 2011-03-22)  

C) Ytterligare frågor    (mejl från GW 2011-03-28)  

_______ 

A) ”Frågor produktion Luleå 110318.docx” 

Utifrån mina begränsade modellkunskaper och med risk för att slå in öppna dörrar har 

jag inledningsvis tre delfrågor som alla grundar sig på huvudfrågan om modellen ger 

”rätt” storlek på godsvolymerna. Parallellt med den nationella Bas-prognosen kommer 

det sannolikt bli möjligt använda lokala prognoser, t.ex. pga. att ökningar i basindustrin 

i huvudsak sker språngvis och inte linjärt som i Bas-prognosen. Trots detta är det 

olyckligt om Bas-prognosen underskattar framtida volymer eftersom samhällsekono-

miska kalkyler baserade på Bas-prognosen kan få större tyngd i beslut om framtida inf-

rastruktursatsningar. 

1. Produktionen i modellen tycks vara direkt proportionell mot befolkningstal.  Trots 

allt mindre bemanning i basindustrin (och befolkning i områden i Övre Norrland där 

basindustrin finns) ökar ändå produktionen allt annat lika. Beaktas detta? 

>Produktionen är inte direkt proportionell mot befolkningstal. För en beskriv-

ning av hur modellerna STRAGO och rAps arbetar hänvisas till ITPS-rapporten 

”Regional utveckling i Sverige”, A2009:004. Där finns ett avsnitt om produktion 

och produktivitet på sid 45-46, som bl a beskriver att den snabbaste produktivi-

tetstillväxten beräknas äga rum i regioner med en tydlig orientering av näringsli-

vet mot tillverkningsindustri och varuproduktion. Att Övre Norrland som helhet 

har en hög arbetsproduktivitet i varuproduktionen, och en i genomsnitt snabbare 

produktivitetstillväxt än riket, framgår även av levererade excel-filer. 

2. Produktion uttryckt i MSEK (förädlingsvärde) i databaserna påverkar väl slutliga 

transportvolymer? I bl.a. Övre Norrland levereras råvara med lägre förädlingsvärde till 

södra regioner där förädlingsvärdet blir högre. Men produktionen i transporterade ton 

kan i vissa fall vara högre i norr Och om den produktionen inte når södra Sverige pga. 

av för låga prognosvolymer som i sin tur medför risk för otillräckligt lönsamma kapaci-

tetsprojekt i norr uppnås inte förädlingsvärdena i söder. Är detta ett reellt (me-

tod)problem? 

>Först ett klargörande: Produktionen i databaserna är inte uttryckta i förädlings-

värde, utan i fastprisberäknat produktionsvärde MSEK. (Produktionsvärde = 

Förädlingsvärde + Insatsvaror). Produktionsvärdet ger underlag för beräkning av 

transportvolym med omräkningsfaktor Ton/MSEK.  Förädlingsvärdets andel av 

råvarornas produktionsvärde är högt, just därför att det handlar om råvaror, med 

Bilaga 2 Appendix B: Vissa frågor och svar om de ej uppdaterade 2030-estimaten
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liten andel insatsvaror. Bland varuproducerande branscher är förädlingsvärdets 

andel av produktionsvärdet 82 % för skogsbruk och 60 procent för gruvindustri, 

att jämföra med 18 % för fordonsindustri, enligt SCB:s senaste Supply-Use ta-

beller för år 2007. 

Det finns naturligtvis ett möjligt problem som handlar om att produktionsvärdet 

(för t ex råvaruproduktion i Övre Norrland) är underskattat. Om det då är fråga 

om en underskattning av inrikes export följer att de inrikes transportvolymerna 

underskattas med de konsekvenser för kapacitetsutbyggnad som frågan tar upp. 

Sådana konsekvenser uppstår även i fråga om en underskattning av utrikes ex-

port, vad gäller transporterade volymer till exporthamn.  

 

3. Produktionen av stål i övre Norrland förutspås minskas med 16 %. Detta förklaras på 

sid 63 i 

http://www.trafikverket.se/PageFiles/22776/Indata_Sampers_Samgods_prognosar_203

0(2).pdf 

med följande: Eftersom en krympande del av malmproduktionen levereras till inhemsk 

stålproduktion ökar importinnehållet i den inhemska förbrukningen av malm. I denna 

situation har Övre Norrland transportkostnadsrelaterade nackdelar i stålproduktionen 

vilket är bakgrunden till att produktionen minskar med 16 %.  

Är det alltså så att stålproduktionen i ÖN minskar för att modellen antar att LKAB och 

Boliden (Aitikgruvan) säljer så stor del av sin malmproduktion utomlands att det inte 

räcker till för SSAB och Boliden (Rönnskärsverken)? Finns det förutom ekonomisk 

teori belägg för att t.ex. LKAB inte i första hand skulle serva SSAB med malm? Om 

det t.ex. finns avtal mellan de två bolagen att SSAB: s produktion ska garanteras i för-

sta hand är det olyckligt om modellsambanden medför lägre prognos på malm från 

Malmfälten till Luleå (underdimensionering av Malmbanan) och stålprodukter från Lu-

leå till Borlänge (underdimensionering av Stambanan genom Övre Norrland och söder-

ut).   

>Den förklaring i den tekniska dokumentationen som frågan hänvisar till är en 

förklaring varför den generella metodik som tillämpats med stöd av modellsy-

stemet ger det utfall som redovisas. Det bör, återigen, upprepas vad vi skriver i 

det inledande kapitlet  

”Estimaten rörande befolkning, sysselsättning, produktion, inkomster mm på de-

taljerad områdesnivå 20 år fram i tiden kan i specifika fall även uppfattas vara 

mindre tillförlitliga av det enkla skälet att en generell metodik omöjligen kan be-

akta alla specifika omständigheter. Man skulle därför kunna säga att leverera de 

indata till modellsystemen Sampers och Samgods har karaktären av grundläg-

gande indata. Det kan i specifika fall finnas skäl att revidera dessa indata, när 

säkerställd information så motiverar.” 

Om det t ex finns sådana avtal mellan LKAB och SSAB som frågan gör gällan-

de, avtal som kan antas gälla fram till 2030, kan det vara skäl för att revidera in-

data. Jag har inte sakkunskap för att göra någon bedömning i detta avseende.  

4. Sen en fråga om det bör finnas ett någorlunda lika samband i produktionsvärdesök-

ning mellan 2030 och 2005 för Input Rundvirke (Q+Imp (f+d+trp) i förhållande till 

produktion Trävaror (Q) resp Papper och massa(Q) enligt STAN. Eller om det är OK 

med stora skillnader i förädlingsvärde vilket det ser ut att vara för Rundvirke jämfört 

med Papper&Massa? 

Bilaga 2 Appendix B: Vissa frågor och svar om de ej uppdaterade 2030-estimaten
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Ökning mellan 2005 och 2030 för: 

Rundvirke: 33 % 

Trävaror: 38 % 

Papper& Massa: 72 % 

Dvs. rundvirkets värde ökar med 33% mellan 2005 och 2030 medan pappret ökar med 

72%. Är det större prisökning på papper? 

>Dessa skillnader i ökad produktionsvolym följer av de antaganden som görs på 

nationell nivå, se t ex teknisk dokumentation, avsnitt 3.1.2, Tabell 5. 

Det har inte att göra med prisökning på papper eftersom det avser förändrad pro-

duktionsvolym, dvs. i fasta priser. Och åter, Q avser produktionsvärde och inte 

förädlingsvärde. 

_______ 

B) ”Frågor Mitt.docx” 

 

1) Skillnaden 2005-2030 (basprognos) för dagbefolkningen i Falun och Borlänge. Var-

för minskar dessa större kommuner medan mindre näraliggande kommuner som Lek-

sand och Gagnef har en positiv utveckling? 

>Fördelningen av FA-regionens sysselsatta dagbefolkning på kommuner görs 

med den generella metodik som beskrivs i avsnitt 4.3.2.1 i den tekniska doku-

mentationen.   

2) Dagbefolkningen för Söderhamn och Hudiksvall har en kraftig nedgång 2005-2030 

(basprognos), återspeglas befolkningsminskningen i en minskad sysselsättning? 

>Ja, samtidigt som det finns ett ömsesidigt beroende.  

3) Skillnaden 2005-2030 basprognos för dagbefolkning i Sollefteå som har en ökning 

med 13 procent. Hur kan detta förklaras med den stora befolkningsminskningen som 

sker i kommunen? 

>Den sysselsatta dagbefolkningen ökar inom välfärdstjänster som är relaterade 

till framförallt de äldre befolkningsgrupperna, och som inte utvecklas som be-

folkningen totalt. Instämmer med bedömningen att beräkningen av sysselsatt 

dagbefolkning för Sollefteå (egen FA-region) ligger väl högt år 2030. 

4) Skillnaden 2005-2030 basprognos för befolkning i Härjedalen, minskning med 30 

procent. Avviker från de andra kommunerna i Jämtland som inte har samma kraftiga 

minskning. Förstår inte varför utvecklingen skiljer sig åt, snarare borde Härjedalen ha 

en bättre utveckling med tanke på turistsatsningen. 

>Härjedalen är en egen mindre FA-region medan övriga kommuner i Jämtland 

ingår i Östersunds FA-region. Problematiken kring resultat för mindre FA-

regioner har berörts i tidigare svar på frågor från TRV, t ex Svar (III), Fråga 1. 

(En uppjustering av Härjedalens befolkning kan kanske vara motiverad, och 

skulle kunna rymmas inom de modifieringar som diskuteras i min bedömning 

angående modifieringar, 2011-03-23.)  
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_______ 

C) Ytterligare frågor 

 

Här är ytterligare några frågor. Kostnadstaket för uppdraget ligger fast, så vid eventuell 

tidsbrist så är de enligt nedan ordnade i prioriteringsordning. Vid eventuella oklarheter 

i frågeställningen nedan, återkom för ytterligare information.  

1) När det gäller brytning av malm i Kiruna, som sedan till en del skickas vidare 

för förädling (tex stål i SSAB Borlänge) och som i sin tur skickas vidare för tex försälj-

ning (SSAB:s huvudkontor finns beläget i Stockholm). De värden som genereras i den-

na process, vart enligt STRAGO-rAps hamnar produktions- och sysselsättningseffek-

terna (dvs i detta fall mellan Norrbotten och Stockholm eftersom det rör sig om både 

varu- och tjänsteproduktion)? Kan de produktions- och sysselsättningseffekter som 

själva mineralbrytningen i Kiruna ger upphov hamna i Stockholm?  

>I t ex kedjan från järnmalmsproduktion i Kiruna till stål och förädlade produk-

ter blir lokaliseringen av produktions- och sysselsättningseffekter i olika led be-

stämd av handelsmönstret. I denna kedja kan den tjänsteproduktion (juridiska, 

finans, etc., etc) som berörs naturligtvis till en del ”hamna i Stockholm”.  

2) Energiproduktion kan enligt den information vi har till hands idag delas upp i 

sni 92 enligt nedan: 

 

 Avdelning D: Försörjning av 

el, gas, värme och kyla 

35 Försörjning av el, gas, värme 

och kyla  

35110 Generering av elektricitet  

35120 Överföring av elektricitet  

35130 Distribution av elektricitet  

35140 Handel med elektricitet  

35210 Framställning av gas  

35220 Distribution av gasformiga bränslen via rörnät  

35300 Försörjning av värme och kyla 

Där  elproduktion såsom vatten-, vind-, och kärnkraft  35110, Biogas (avfall från jord-

bruk), framställning av gasformiga bränslen av kol, avfall osv 35210, pelletar (flis, trä-

bränsle) samt etanol och metanol (tillverkning): 20140 

Är det ett korrekt antagande att i STRAGO så ”klumpas” åtminstone vatten-, vind- och 

kärnkraft mm  ihop till bara Övrigt (energi, vatten, avlopp), och i rAps i bransch 25 (sni 

40)? Enligt WSP:s tekniska dokumentation (Trafikanalys PM 2010:1, s 13 alt 86, tabell 

5) så antas för Elförsörjning i fallet med Klimat 0.7 och Bas 0.8. Ska detta tolkas som 

att man beräknar att det ska produceras mindre elenergi i Klimat (samtidigt enl tabell 

på s 9 alt 82) så antas -0.1 vad gäller arbetade timmar med en produktivitet på 1,2 för 

branschen som inkluderar El, gas-, värme-, vatten-, reningsverk)? Om/vad antas sam-

mantaget i Klimatscenariet, en ökning eller minskning av elproduktion i fallet med vat-

Bilaga 2 Appendix B: Vissa frågor och svar om de ej uppdaterade 2030-estimaten
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ten-, vind- och kärnkraft,  om/hur några antaganden (både direkta och/eller indirekta)  

om denna förändring i elproduktion geografiskt (tex att produktions- och sysselsätt-

ningsdata ökar för tex vattenkraft och/eller kärnkraft i de delar av Sverige där denna typ 

av energi produceras)? Om en total minskning antas, innebär det då också att man indi-

rekt har antagit att övergången till en fossilfri fordonspark sker genom energieffektivi-

sering (dvs det som i LU2008 omnämns på s 143 ”… energi-intensiteten (energian-

vändning per BNP-enhet) att  minska…, …. Den politik- teknikförbättringar som är ett 

resultat av ackumulerad kunskap, eller en prisoberoende strukturomvandling. En annan 

delförklaring som IEA [2006] pekar på, är den varmare temperatur som minskat upp-

värmningsbehovet under de senaste decenniet. 76 IEA [2004]….”). STRAGO-rAps 

beaktar väl inte den nu politiskt planerade storskaliga vindkraftutbyggnaden och dess 

effekter geografiskt på produktion och sysselsättningseffekter i byggfasen, ej heller för 

drift och underhåll av storskaliga vindkraftparker?  

>Ett kort svar är att det enda antagande som görs i denna del är att de antaganden 

som görs i LU2008 angående skillnader Bas och Klimat med avseende på bran-

schers produktion också tillämpas i de regionala nedbrytningarna. Hur den lägre 

elproduktionen i Klimatscenariot fördelas på olika teknologier har vi inget un-

derlag för att bedöma inom ramen för STRAGO/rAps.   

 

3) Likaså inkluderar väl inte heller STRAGO-rAps några antagande (vad gäller 

direkta och/eller indirekta) om ökad IT-användning som eventuellt kan resultera i ett 

lägre transportbehov för viss typ av resor? I LU2008 görs visserligen antagandet att, i 

tabell 5 s 12 i Trafikanalys PM 2010:1, Tele ökar med 4.5 i Klimat och 4.2 i Bas, men 

det är väl kopplat till produktionen (tex av mobiltelefoner) och kan man från det anta-

gandet göra några vidare antaganden vad gäller ökad IT-användning i Sverige (och 

därmed en koppling till transportefterfrågan i Sverige)?  

>Transportsektorns utveckling i ekonomiska termer följer antaganden enligt LU 

2008. I övrigt gör vi inga egna antaganden.  

Denna fråga, och även föregående, berör faktorer som vi tidigare har besvarat i 

Svar (II), 2011-02-21, angående fråga 14.  

4) Finns det, utifrån det du känner till idag, någon koppling mellan STRAGO-

rAps och Energimyndighetens långtidsprognoser i fallet med framtida antaganden och 

metodik om energiproduktion? 

>Nej. 
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6/12-2011 Avrop TRV Inkluderar bla beslut om vilken nationell SCB-prognos samt LU som ska användas

9/1-13/1-2012 M1 Konsult Klargörande av centrala antaganden om 2030 och metodik
senast 20/1 TRV Fastställer för fortsatt arbete 

23/1-6/2 M2 Konsult Framtag av uppdaterade regionala ramar (länsnivå) med generell metodik
senast 10/2 TRV Fastställer för fortsatt arbete

Kontroll
13/2-27/2 M3 Konsult Framtag av uppdaterade kommunala ramar med generell metodik
senast 2/3 TRV Fastställer senast former för fortsatt arbete

5/3-21/3 M4 TRV + Konsult Framtag av justerade kommunala ramar utifrån TRV:s synpunkter med beaktande av regionala ramar enligt M2
Kontroll

26/3-5/4 M5 Konsult Framtag av uppdaterade delkommunala estimat med generell metodik
TRV Fastställer för fortsatt arbete

10/4-25/4 M6 TRV+Konsult Framtag av justerade delkommunala estimat utifrån TRV:s synpunkter med beaktande av kommunala ramar enligt M4
Kontroll

TRV Fastställer resultat
1:a maj Klart

TRV

15-jun Klart Uppdatering 2050-estimat

Trafikprognoser

Uppdatering av annan prognosindata som kan påverkas av uppdatering av socek2030, tex sk PWC-matriser till Samgods, bilinnehav till 
Sampers mm

Bilaga 2 Appendix C: Process för framtag av uppdaterade socek2030-data: 
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Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) Dokumentdatum Version 

Gunilla Wikström, Sple 2012-12-19 0.1 

 

 
 

Seminarium den 11/12-2012 om LU-nedbrytning mm 

 
 

Syfte  

 

Trafikverket ansvarar för att bland annat genomföra prognoser över person- och godstransporter i 
Sverige samt att ta fram gemensamma planeringsunderlag till den nationella infrastrukturplaneringen. 
Vid prognostisering av framtida transportefterfrågan mm används bland annat analys- och 
prognosverktygen Samgods och Sampers med tillhörande uppsättning indata1. En typ av indata i detta 
sammanhang är framtidsscenarier på nationell nivå som behöver brytas ner på mer detaljerad nivå. 
Trafikverket bjuder därför in till detta seminarium för informationsutbyte kring LU2 och LU-
nedbrytning mm.  

 

Program 

13:00-13:20:   Trafikverket hälsar välkommen  

                                 Enhetschef Peo Nordlöf, Trafikverket  

13:20-13:40:    Indata och omvärldsförutsättningar: nedbrytning LU2008, process och uppföljning 

                                Trafikanalytiker Agnes von Koch och Gunilla Wikström, Trafikverket 

13:40-14:20:    Framtagning av LU-scenario: EMEC-modellen och andra liknande modeller 

                                 Forskare Charlotte Berg, Konjunkturinstitutet 

 
 

Fika 

 

14:30-15:10:    Nedbrytning LU: metod och erfarenheter 

                                Expert Christer Anderstig, WSP på uppdrag av Trafikverket 

15:10-15:50:    Diskussion 

15:50-16:00:    Sammanfattning och avslutning 

                               Agnes och Gunilla  

 
 

Inbjudan till seminariet skickades till representanter vid följande myndigheter; Energimyndigheten, 
Konjunkturinstitutet, Naturvårdsverket, SCB, Tillväxtanalys, Trafikanalys, Trafikverket. 
 
 

Minnesanteckningar 
 
Följande korta minnesanteckningar gör inte anspråk på att vara heltäckande utan återger enbart en 
del av de punkter som diskuterades. 
 
Trafikverket inleder med presentation om sin verksamhet i fallet med bland annat trafikprognoser och 
tillhörande indata och vad som framgår av den senaste trafikinfrastrukturpropositionen. Därefter 
fortsätter Konjunkturinstitutet med en presentation bland annat om hur framtidsscenarier på lång sikt 
på nationell nivå tas fram, tex vad gäller olika typer av analysverktyg. Avslutningsvis av WSP en 
presentation om bland annat framtag, utifrån nationella scenarier, regionala och lokala 
framtidsscenarier på lång sikt. 

                                                             
1
 Mera information finns här och här på Trafikverkets hemsida. 

2
 Officiella ekonomiska långsiktiga framtidsscenarier, sk långtidsutredningar. 
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Nedan några av de punkter som diskuterades på seminariet: 
 
SCB gör en större prognos vart 3:e år (senast 2012), med förutom ett basscenario även alternativa 
scenarier map nativitet, mortalitet och migration. Däremellan årligen uppdateringar av basscenariot, 
ej de alternativa, för de närmsta åren. SCB fokuserar på demografi och hur ekonomisk utveckling 
påverkar till exempel nativiteten på kort sikt (tex beaktas konjunkturens inverkan på nativitet utifrån 
KI:s korttidsprognoser). SCB:s prognoser kan variera från ett år till ett annat bland annat beroende på 
att immigrationen är väldigt svår att prognostisera (tex hur olika krav på passregler kan påverka). 
Förutom de nationella befolkningsprognoser som SCB:s prognosinstitut tar fram, och som är 
kostnadsfritt tillgängliga via SCB:s hemsida, så har även SCB en uppdragsverksamhet som gör 
befolkningsprognoser tex på kommunal nivå (men fokus är på demografi och ej koppling till tex LU). 
 
KI:s modell EMEC används för makroekonomiska scenarier på lång sikt och ger åtföljande 
strukturomvandling i näringslivet. Analysverktyget kräver en del exogena antaganden, tex vad gäller 
energi- och råvarupriser. EMEC:s basscenario är i stor utsträckning av typen BAU (business as usual), 
dvs trendframskrivning men vid behov justeras resultat i efterhand tex genom att nyare information 
om en viss bransch utveckling  beaktas. EMEC kan även användas för att ta fram klimatscenarier (inkl 
tillhörande strukturomvandling för näringslivet) på nationell nivå tex map styrmedel i form av höjning 
av skatter och priset på utsläppsrätter. EMEC är en modell för Sverige och i fallet med ett 
klimatscenario så beaktas tex inte i vissa avseenden påverkan på import -och exportpriser, detta kan 
dock till viss del hanteras genom att exogena antaganden förändras. Energimyndigheten har 
långsiktsprognoser med basscenarier och alternativa sådana, tex map olika nivåer på energipriser. 
Enligt Finansdepartementets hemsida redovisas Konjunkturinstitutets ekonomiska långtidsscenario 
framtaget 2012 som en del i LU2011. 
 
Är vi i Sverige särskilt ambitiösa vad gäller framtag av detaljerad socioekonomisk indata till 
trafikprognosmodeller? Om/hur har vi i jämförelse med andra länder en planeringsprocess som kräver 
extra hög kvalitet och förankring etc? Andra tänkbara förklaringar? Betydligt mera fokus, utifrån en 
befolkningsram etc, av befolkning, markanvändning inom en stad, kommun etc jämfört med 
utmaningen med framtag av de ramar man utgår från (dvs LU-nedbrytning från nationell nivå till 
regional/kommunal). Kan vara problematiskt med allför ”smala” branscher eftersom de då kan bli 
styrda av enskilda företag, bland annat därför så har EMEC färre branscher än FIMOD. Enligt expertis 
ingen skillnad vad gäller att göra bra LU-nedbrytningar om man utgår från EMEC eller FIMOD. 
Försök att beakta inverkan av transportkostnader och agglomerationseffekter  i samband med LU-
nedbrytning har gjorts, mha STRAGO-rAps, men behöver vidareutvecklas enligt presentation av 
expertis, liksom framtag av indata på SAMS-nivå mm.  
 

 
 

 
Till dessa minnesanteckningar hör presentationerna av Trafikverket, Konjunkturinstitutet samt WSP. 
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Program 

13:00-13:20:   Trafikverket hälsar välkommen  

                                 Peo Nordlöf, Trafikverket  
13:20-13:40:    Indata och omvärldsförutsättningar: nedbrytning LU2008, process och uppföljning 

                                Agnes von Koch och Gunilla Wikström, Trafikverket 
13:40-14:20:    Framtagning av LU-scenario: EMEC-modellen och andra liknande modeller 

                                Charlotte Berg, Konjunkturinstitutet 
Fika 

  

14:30-15:10:    Nedbrytning LU: metod och erfarenheter 

                                Christer Anderstig, WSP  
15:10-15:50:     Förslag på några diskussionspunkter: 

 

       Tillämpning av LU/LU-nedbrytning i specifika myndighetstillämpningar 

             Laget runt 

       Alternativa scenarion      

             ex behov på myndighetsnivå? 

       Känslighetsanalyser 

             ex om/hur utmaningar? 

 

15:50-16:00:    Sammanfattning och avslutning 

                               Agnes och Gunilla  
  

 

2 
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Trafikverket -  Enheten 
Samhällsekonomi och modeller 

 • Enheten Samhällsekonomi och modeller ansvarar för 

arbetet med samhällsekonomiska prognoser, kalkyler 

och övriga underlag för arbetet med 

infrastrukturplanering samt koordinering av 

Trafikverkets arbete med utveckling av effektsamband. 

 

• De samhällsekonomiska kalkylerna utgör ett viktigt 

beslutsunderlag för åtgärder inom transportsektorn. 

 

• Enheten har det samlade ansvaret för förvaltning och 

utveckling av modeller samt planerings- och 

analysverktyg. 

 
• 23 medarbetare: Trafikanalytiker och 
Samhällsekonomer 
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Transportpolitikens mål 

    Det övergripande målet för  

    transportpolitiken är att  

    säkerställa en    

    samhällsekonomiskt effektiv  
 

och långsiktigt hållbar transportförsörjning 

för medborgarna och näringslivet  

i hela landet ! 

Bilaga 3: Externt seminarium
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Förordning (2010:185) med instruktion för 

Trafikverket 

2 § Trafikverket ska 

- - - 

 4. utveckla och förvalta metoder och 

modeller för samhällsekonomiska 

analyser inom transportområdet,  

 5. ta fram och tillhandahålla aktuella 

trafikprognoser, 

- - - 
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Prognosutveckling – ett successivt, kontinuerligt 

arbete med årlig uppföljning - Regeringens proposition 

2012/13:25  

1. Prognoser av framtida trafik och efterfrågan på transporter behövs med och 

utan olika typer av åtgärder för planering av transportsystemet   – nytt 

planeringssystem = ekonomisk och fysisk planering sammanfaller  

 

2. Viktigt om indata  -dokumenterade -tillgängliga för granskning            -

kvalitetssäkrade samt  -antaganden ska dokumenteras och motiveras. 

 

3. Centralt att prognoser för trafikutveckling  -utgår från nu beslutade 

förutsättningar, styrmedel och planer för transportinfrastrukturen. 

 

4. Särskild vikt  -prognoser uppdateras årligen  -underbyggs med god kvalitet. 
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Prognosutveckling – ett successivt, kontinuerligt 

arbete med årlig uppföljning - Regeringens proposition 

2012/13:25 

 

5. Trafikverket arbeta med prognosutveckling såväl landtransporter som sjö- 

och lufttransporter -  ”och då beakta arbetet hos andra statliga aktörer på detta 

område.”  - ”viktigt att etablera en arbetsform för de förbättringar som 

uppkommer genom forskning, konsulter eller andra nationella/internationella 

iakttagelser.” 

 

6. systematiskt och målmedvetet erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete  - 

andra länder med likartade förutsättningar inom trafikområdet 

 

7. Prognosresultaten - grund för beslut om prioriteringar  - rimligt ställa höga 

kvalitetskrav på prognosen  - tillämpningar eller alternativa prognoser skall 

kunna relateras till de nationella prognoserna. 
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Prognosutveckling – ett successivt, kontinuerligt 

arbete med årlig uppföljning - Regeringens proposition 

2012/13:25 

 

8. .brister i nuvarande prognosprocess, exempelvis – dokumentationen 

ofullständig  - indata inte allmänt tillgängliga – jämförbarhet (alla 

trafikprognoser ska relateras till Trafikverkets nationella prognoser) 

 

9. För framtagande av prognoser –  krävs information om infrastruktur, trafik, 

transporter och kostnader.  

”Framför allt information om hur ekonomin och samhället i sin helhet ser 

ut i dag och hur utvecklingen kan tänkas bli i framtiden.” 

  - befolkningsutvecklingen  

     - lokaliseringen av bostäder, arbetsplatser och servicefunktioner. 

     - utvecklingen av sysselsättning och ekonomi  
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Prognosutveckling – ett successivt, kontinuerligt 

arbete med årlig uppföljning - Regeringens proposition 

2012/13:25 

10. ”den omställning som krävs för att nå tvågradersmålet inom klimatpolitiken 

skulle kunna innebära långtgående krav” 

 ”Effekterna av alternativa antaganden ska studeras genom 

känslighetsanalyser. Känslighetsanalyser av ett prognosresultat är att 

föredra framför flera olika prognoser.” 

 

Trafikverkets kommentar: Om det önskas en alternativ ”klimatprognos” nu eller i 

framtiden behövs det ett ekonomiskt scenario som grund för att vara säkra 

på konsistens i en sådan prognos. 
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Principer för Trafikverkets prognoser: 

• Långtidsutredningen och andra etablerade 

prognoser/scenarier 

 

• Externa myndighets och internationella expert källor vad 

gäller underliggande priser. 

 

• Statistik och andras modeller/indata – om vetenskapligt 

granskningsbara 

 

• Konsistens  mellan prognoser – samhällsekonomi (ASEK) 

 

• Av regeringen beslutad eller aviserad politik 
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Ny basprognos 2030 – övergripande 

utgångspunkter  

 

 

Befolkningsscenario: nationell SCB-prognos som 

publicerades i april 2011 – samt ny sysselsättning 

 

Ekonomsikt scenario: LU2008 (men med nyare SCB-

befolkningsprognos enligt ovan).  

 

Nedbrutna scenarier: nationella scenarier bryts i en 

process ner på mera detaljerad geografisk och 

branschvis nivå, Trafikverket samverkar i denna 

process med ledande expertis.  
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Verifierbara fakta – Vetenskap - Beprövad erfarenhet 

 

Kvalitetsgranskning – Öppenhet - Tillgängligt 

 

På Trafikverkets hemsida:  

 

www.trafikverket.se/samhallsekonomiochprognoser 
 

Vad som  får och skall användas vid 

analyser av och åt Trafikverket 
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Översikt 

http://www.trafikverket.se/samhallsekonomiochprognoser/ 

 

14 
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Viktiga indata till TRVs nu gällande trafikprognos 2030 
 

Befolkningsscenario: nationell SCB-prognos som publicerades i april 2011 

 

Ekonomsikt scenario: LU2008 (men med nyare SCB-befolkningsprognos enligt ovan).  

 

Nedbrutna scenarier: nationella scenarier bryts i en process ner på mera detaljerad geografisk 

och branschvis nivå. Trafikverket samverkar i denna process med ledande expertis.  

 

Körkostnad bränsle: Bränslepriser och bilparkseffektivisering i linje med 

 ”Energimyndighetens Långtidsprognos 2012” med nationell nedbrytning av IEAs ”Current policy  

scenario”. Dagens skatter på bränsle och dagens beslutade inblandningar av skattebefriade  

bränslen med undantag för CO2-skatten som antas följa real BNP/capita. 

 

Körkostnad övrigt: Skatteverkets milersättning minus körkostnad för bränsle för 2010 skrivs 

upp med kvot mellan ”ASEK5 övrig körkostnad 2030” och ”ASEK5 övrig körkostnad 2010”. 

(ASEK5; godkända samhällsekonomiska förutsättningar för Trafikverket) 

 

Biljettpriser kollektivtrafik: Alla taxor för kollektivtrafik det vill säga för buss, tåg och flyg, antas 

realt oförändrade 2010-2030-2050. Det blir således relativt sett dyrare att resa med kollektiva 

färdmedel än med personbil. 

 

Väg- o bannät: i princip beslutad plan 2010-2021 
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Körkostnad (kr/km) är en viktig indataparameter till Trafikverkets persontrafikprognos 
 
Denna beror av: 
• genomsnittlig bränsleförbrukning per bränsletyp 
• fördelning av respektive bränsle 
• genomsnittligt pris vid pump/elpris för respektive bränsle. 
 
 

16 

4a. Oljepris och priser för oblandade bränslen 

Prisnivå 

2010 
2009/2010  2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Olja, USD/fat 
IEAs Current Policy Scenario 

   78,1 106,3 118,1 127,3 134,5 140,0 141,5 143,0 144,5 

 Oblandad bensin ex skatt, 

kr/l Energimyndighetens 

långtidsprognos 2012 

  4,7 5,9 6,2 6,5 6,7 6,9 6,9 7,0 7,0 

Oblandad diesel ex skatt, 

kr/l Energimyndighetens 

långtidsprognos 2012 

  4,9 6,6 7,1 7,6 7,9 8,2 8,2 8,3 8,4 

Körkostnad bränsle, kr/km 

Trafikverket 
  0,97       0,92       0,76 
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Top-down process:   nationellt → regionalt → kommunalt → delkommunalt  

 

 

Nedbrutna scenarier: nationella scenarier bryts i en process ner på mera detaljerad geografisk och branschvis  

nivå, starkt förenklad översikt nedan 

 

 

       Nedbrytning av befolkning till länsnivå             Befolkningsdata på länsnivå: 21 (länsnivå) 

 

                                 ↓                                              Befolkningsdata gods:  290 (kommunal nivå)                
 

                       Sysselsättning                                  Befolkningsdata person: 10 394 (delkommunal-nivå)                                                          

 

                                ↓ 

 

                      Produktion mm 

 

 

Överensstämmelse nationella förutsättningar: 

 

 - summan av länens befolkning  = total befolkning för landet enligt SCB2011 

-  summan av produktion   =  total  produktion  enligt antaganden i LU2008 som motsvarar SCB2011 

-  mm…. 

 

Olika typer av partiella prognoser, tex för bara ett län, bara en bransch eller med fokus på bara framskrivning av 

befolkning utan koppling fullt ut till nationella antaganden om ekonomisk långsiktig utveckling etc, är en annan  

typ av prognoser och kan därför eventuellt skilja i resultat jämfört med indata till Trafikverkets basprognoser. 
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Nya indata 2030: resultat 

 

Källa: TRV 

teknisk 

dokumentati

on 
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Preliminära resultat av uppföljning av nedbrytning av LU2008 

• Tillräckligt med tid för att säkerställa kvalitet och förankring av 

denna typ av databas! 

 

•Framtag vart 4:e år av denna typ av data, exempelvis i början av ny 

mandatperiod och däremellan vid behov mindre justeringar 

 

•Utgå från existerande tillgängliga källor, tex senaste versioner av 

SCB och KI, ej utgå från preliminära versioner 

 

•Helhetsbild vad gäller tex varu- och tjänsteproduktion, storstäder 

och övriga landet 

 

•Om/hur alternativa scenarier 

 

19 
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Innehåll 

 

 EMEC 

 EMEC:s tillgänglighet och jämförelse med andra modeller 

 KI:s arbete med ett långsiktsscenario.  
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EMEC 

• Miljöekonomisk statisk allmän jämviktsmodell (15-
20 års sikt). 
 

• Används för att bedöma samhällsekonomiska 
konsekvenser av skatter och regleringar på energi- 
och miljöområdet.  
 

• Ej en prognosmodell. Men kan användas för att ta 
fram ett konsistent ekonomiskt långsiktsscenario.  
 

• Modellens struktur utgår från ekonomisk 
allmänjämviktsteori som kombinerar 
beteendeantagande utgående från rationella 
aktörer med ekonomiska jämviktsvillkor.  
 

• En-lands modell, ”liten öppen ekonomi” 
 

• Perfekt konkurrens.  
 

• Insatsfaktorerna (arbetskraft och kapital) kan röra 
sig fritt mellan branscherna.  
 

• CES produktionsfunktioner 
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Branschindelning i EMEC 

1. Jordbruk 14. Elverk (vissa kraftvärmeverk) 

2. Fiske 15. Fjärrvärmeverk (vissa kraftvärmeverk) 

3. Skogsbruk 16. Gasvaruproducenter 

4. Gruvdrift 17. Vatten- och avloppsverk 

5. Övrig industri 18. Byggnadsindustrin 

6. Jord- och stenvaruind. 19. Transportind. järnväg 

7. Massa- o. pappersind. 20. Transportind. pass. 

8. Läkemedelsindustrin 21. Transportind. lastbil 

9. Kemisk industri 22. Transportind. sjö 

10. Järn- o. stålindustrin 23. Transportind. flyg 

11. Metallvaruindustrin 24. Transportind. tjänster 

12. Verkstadsindustrin 25. Handel och övriga tjänster 

13. Raffinaderier 26. Bostadssektorn 

27. Offentlig produktion 
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Endogena 
variabler 
 
BNP 
Konsumtion 
Investeringar  
Export, import 
 
Priser, löner 
Branschstruktur 
Energianvändn. 
 
Miljöfarliga 
utsläpp 
 

A 

B 

B’ 
Exogena variabler 
Världsmarknad: 
– Priser, volym 
Arbetskraft (pop.) 
Realränta 
Teknisk utveckling: 
– TFP, effektivisering 

Basår Slutår 

EMEC – Stiliserad modellanalys 

Effekt av 
styrmedelsförändring 
Exempel: –X% CO2-utsläpp 

TID 

 
 
 
 
Styrmedel 
Skatter 
Utsläppsrätter 
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När och hur har EMEC använts 

• Publicerats i tre vetenskaplig tidskrifter. 
 
• Bidragit med analys till de flesta klimatpolitiska utredningar under 

2000-talet.T.ex. Klimatmålsutredningen, Flexmex 1 och 2, 
kontrollstation (2004 och 2008). Andra uppdrag där EMEC har 
använts: ”En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens 
handlingsplan för svensk klimatpolitik” (2008), LU 1999/2000 och LU 
2004. 

  
• Senaste forskningsprojekten med EMEC:  

– Ett mer uthålligt avfallssystem i samarbete med IVL svenska 
miljöinstitutet, KTH, Göteborgs, Luleå och Lunds universitet.  Finansierat 
av Naturvårdsverket.  

 
– Mjuklänkning av EMEC och energisystemmodellen TIMES, i samarbete med 

Chalmers och Luleå tekniska universitet. Finansierat av 
Energimyndigheten.   
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Regeringsuppdrag om EMEC:s tillgänglighet 

• KI har på Finansdepartementets uppdrag 
analyserat fördelar och nackdelar med att 
tillgängliggöra EMEC samt studera om andra om 
modeller kan inkorporeras i modellen (i årets 
regleringsbrev).   
 

• Slutsats från regeringsuppdraget: 
– endast EMEC:s programkod kan offentliggöras på 

grund av sekretessbelagda data i indata.  
– Ingen direkt förändring av EMEC behövs göras 

eftersom fokus bör fortsätta att vara på 
miljöekonomisk analys.  
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Förbättringsmöjligheter   

• Jämför EMEC med FiMOD och MSG-6.  
 

• Det finns självklart massor av andra modeller som är mer eller mindre 
avancerade. Vi avgränsar jämförelsen till den modell som 
Finansdepartementet tagit upp i våra gemensamma diskussioner samt en 
modell i vår geografiska närhet som använts på likartat sätt som EMEC.  
 

• Modellerna bygger på samma teoretiska grund men har haft olika 
användningsområden vilket till viss del förklarar skillnaderna mellan 
modellerna. 
 

– FiMOD  - har använts i långtidsutredningen 2008. 
 

– EMEC  -  har främst använts för analyser av miljöekonomiska styrmedel men har 
även använts i långtidsutredningssammanhang.  
 

– MSG-6 – har används både för miljöekonomiska frågeställningar men även för 
analyser av mer makroekonomisk strukturell karaktär liknande den svenska 
långtidsutredningen. Används av finansdepartementet och av SSB i Norge.    
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FiMOD 

Fyra central områden där EMEC och FiMOD skiljer sig åt 
 

– Antal branscher – FiMOD betydligt fler branscher 
• Svårt att skapa ett bra referensscenario på 20 års sikt.  
• Svårt att hitta substitutionselasticiteter. 

 
– Offentlig produktion – FiMOD mer detaljerad och följer NR.  

• Bra vid långsiktsscenarier, men tillför detta något vid 
miljöekonomiska analys.  
 

– Kapital och investeringar – FiMOD har 3 olika kapitalstockstyper. 
• Vi anser att detta inte är så relevant vid miljöekonomiska 

analyser.   
 

– Utrikeshandel – FiMOD har uppdelat import och export till olika 
mottagare- och sändarländer. 

• Inte så relevant vid miljöekonomiska studier.  
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MSG-6 

• Stort fokus på energi, utsläpp till luft och naturresurser. 
 

• Detaljerad beskrivning av elproduktionen. 
 

• Detaljerad beskrivning av olje- och gasutvinning. 
 

• Inte bara utsläpp från fossila bränslen och industriprocesser 
utan även utsläpp från djurhållning, gödsling, produktion av 
gödselmedel, avfallshantering, aluminium och magnesium 
produktion samt kylarvätskor.  
 

• Special versioner med endogen teknisk utveckling.  
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Hinder för att utvidga modellen  

 
• Modellen måste vara transparent och lättolkad – skapa 

inte en för stor och komplicerad modell för 
policyanalys 
 

• Data 
 

• Resursbrist 
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Långsiktsscenario 

• EMEC har använts för att ta fram LU-scenarier i 
LU99/00 och LU2004. 

 

• På uppdrag av finansdepartementet publicerade KI 
”Sveriges ekonomi – ett långsiktsscenario fram till 
2035” i mars 2012 (ej 
Långtidsutredningsscenario). 

 

• I LU2008 användes Finansdepartementets modell. 
 

• LU2014 är i uppstartsfasen (Mikael Åsell ESO). Ej 
bestämt om den kommer innehålla modell-
simuleringar och i så fall vilken modell som 
kommer att användas.  
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Långsiktscenario med hjälp av KI:s modeller och 
bedömningar.  

• Flera ekonomiskamodeller används i arbetet med 
att ta fram ett långsiktsscenario.  

 
• Resultaten från de olika modellerna vävs sedan 

samman till ett konsistent ekonomiskt scenario. 
 

• Långsiktsscenariot delas upp i två delar: 
1. Ett makroekonomiskt scenario  
2. Och åtföljande strukturomvandling i näringslivet. 

 
• KI gör vanligtvis endast steg 1 
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Makroekonomiskt scenario  

• Demografiska utvecklingen är en betydelsefull 
drivkraft för den ekonomiska utvecklingen (SCB:s 
befolkningsprognos). 

  

• Demografiska utvecklingen styr: 
– Hur arbetskraften och antalet arbetade timmar 

utvecklas. Här används KI:s modell KAMEL – 
demografisk modell för arbetsmarknadsvariabler. 

– Utvecklingen av offentlig produktion och konsumtion. 
Här används KI:s modell DEMOG- demografisk 
modell för framskrivning av offentlig konsumtion. 
(oförändrad standard i offentliga tjänster antas) 

– Demografisk utveckling styr även sparande och 
investeringar och utrikesbalansen.  

 

• Produktiviteten i näringslivet antas på lång sikt 
växa i samma takt som den genomsnittliga 
tillväxten från 1980-2010. 
 

• Analysverktyget KAVEL används för att göra de 
makroekonomiska framskrivningarna.  Bilaga 3: Externt seminarium



Makroekonomiskt scenario  

 2009-2035 

BNP till marknadspris 2,0 

BNP, löpande priser 4,1 

Hushållens konsumtionsutgifter 2,8 

Offentliga konsumtionsutgifter 0,8 

Fasta bruttoinvesteringar 2,6 

Export 4,6 

Import 5,2 

Sysselsättning 0,2 

Arbetslöshet 1 6,5 

Produktivitet i näringslivet 2,2 

Förädlingsvärdedeflator i 
näringslivet 

1,4 

Arbetskostnad per timme i 
näringslivet 

3,6 
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Strukturomvandling till 2035 

• EMEC-modellen används för att få en konsistent 
bild av ekonomin givet den makroekonomiska 
utvecklingen. 

• Produktivitetsantaganden bygger på historiska 
genomsnitt med vissa undantag, t.ex. lägre i 
raffinaderier, verkstadsindustrin och jordbruk, 
skogsbruk och fiske.  

• Historiska trender gällande arbetade timmar och 
förädlingsvärde vägs in i scenariot samt 
antaganden om export- och importtillväxten 
snarare än bedömningar av de olika sektorerna.  
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Strukturbild  

 
 
  

 
 

Förädlingsvärde i näringslivet, 1980–2035  

Procent av totala näringslivet, löpande priser 

 1980 1993 2008 2035  

Jordbruk, skogsbruk och fiske 6,6 3,9 2,3 1,3 

Gruvor och mineralbrott 0,6 0,4 0,9 0,8 

Övrig tillverkningsindustri 4,4 3,7 2,7 2,1 

Jord- och stenvaruindustri 0,8 0,6 0,6 0,4 

Massa-, pappers- och grafisk ind. 4,2 4,1 2,5 2,2 

Kemiindustri exkl. petroleumraff. 3,0 3,3 3,3 3,5 

Petroleumraffinaderier 0,2 0,3 0,4 0,3 

Järn-, stål- och metallverk 2,5 1,5 1,4 1,7 

Verkstadsindustri 13,5 11,3 11,7 11,4 

El-, värme-, gas- och VA-verk 3,9 4,5 4,0 2,6 

Byggindustri 8,3 7,0 6,6 6,9 

Landtransportföretag 4,5 3,9 3,6 4,8 

Rederier 0,8 0,6 0,5 0,9 

Flygbolag 0,8 0,6 0,3 0,4 

Stödtjänster, post och tele 5,6 4,4 4,0 4,1 

Handel och övriga tjänster 30,8 35,0 43,3 44,6 

Bostäder och 
fastighetsförvaltning 9,5 14,9 12,0 11,9 

Totalt näringslivet 100.0 100.0 100.0 100.0 

Källor: EU KLEMS 1980, SCB 1993 och 2008 och 2035 Konjunkturinstitutet.  
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Sammanfattningsvis 

 
• KI:s nuvarande långsiktsscenario är inte ett officiellt 

LU-scenario  men gjordes på uppdrag av 
Finansdepartementet.  

 
• Vi har fått indikationer på att EMEC kommer att 

användas för att utarbeta scenarier i nästa LU 
(LU2014). Dock ej klart. 

 
• Vi har inte fått något besked från Finansdepartementet 

om de vill att EMEC ska läggas ut på 
Konjunkturinstitutets hemsida. Om de anser att detta 
bör göras måste vi först rensa modellen och göra den 
mer lättförståelig för externa användare. En ny 
modellbeskrivning behövs. Troligen 2013/2014.  
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Indata till trafikmodeller, från nationella 

scenarier till fördelning på områdesnivå 

– metoder och erfarenheter 

Christer Anderstig, WSP Analys & Strategi 

Trafikverket Seminarium om LU-nedbrytning mm  11 dec 2012 
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Trafikverket Seminarium om LU-nedbrytning mm  11 dec 2012 

Innehåll  

 

1. Bakgrund, syfte  

2. En schematisk bild av metodiken 

3. Hur genereras indata i andra länder?  

4. Modellramverket STRAGO-rAps, en översikt 

5. Kommentarer till uppdaterade och reviderade indata 

6. Fördelning på kommuner och SAMS-områden  
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Syfte med nedbrytning:  

Att förse Trafikverket med socioekonomiska indata till person- och 

godstransportprognoser  (2030, 2050) 

 

SAMS-områden (# 10 400):   

Befolkning; Sysselsatta efter bostad; Sysselsatta efter arbetsplats och 

bransch; Inkomstfördelning 

 

Kommuner (# 290):   

Produktion, Förbrukning, Export, och Import; per varugrupp  

Trafikverket Seminarium om LU-nedbrytning mm  11 dec 2012 
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Sveriges ekonomi 

CGE (EMEC) 

[KI] 

 

Kommuner 

 

Regioner 

SCGE (STRAGO) &  

I-O (rAps) 

Nedbrytning av nationella scenarier i Sverige 

Sveriges befolkning 

[SCB] 

 

SAMS-områden 

 

 

Godstransport 

(Samgods) 

 
 

Persontransport 

(Sampers) 
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Trafikverket Seminarium om LU-nedbrytning mm  11 dec 2012 

Hur genereras indata i andra länder? 

Norge 

 

Danmark 

 

Finland 

 

Tyskland  
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Norges ekonomi 

MSG6 

[SSB] 

 

Kommuner 

[SSB] 

 

Regioner (Fylke) 

SCGE (PINGO),  

Befolkning 

[SSB] 

 

Zoner (”grunnkrets”) 

 

 

Godstransport- 

modell 

 

 

Persontrans- 

portmodeller 

 

Regioner (#108) 

[SSB] 

Sysselsättning 

fördelad som t=0 

Nedbrytning av nationella scenarier i Norge 
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Trafikverket Seminarium om LU-nedbrytning mm  11 dec 2012 

Angreppssätt och metod i Sverige förefaller 

mer krävande än i andra länder. 

• Lägre kvalitetskrav på indata i andra länder? 

• Bedöms frågan mindre relevant? 

• Därför att nyttan av detaljerade prognoser bedöms 

vara mycket liten jämfört med kostnaden? 

• Andra förklaringar? 

• Infrastrukturpropositionen (Prop 2012/13:25) trycker 

på behovet av prognoser med hög kvalitet. Också vad 

avser indata.  
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Trafikverket Seminarium om LU-nedbrytning mm  11 dec 2012 

Utveckling av modellramverket STRAGO-rAps  

• STRAGO (Swedish Trade of Goods) utvecklades  

    med huvudsyftet att användas för analys av  

    godstransportefterfrågan.  

 

• Idén att länka STRAGO med rAps  Regional fram- 

    tidsbild, basscenariot i LU 2008 (ITPS A2009:004)…. 

 

• …. underlag för ”Indata till Sampers och Samgods” 

    (Trafikanalys PM 2010:1)  
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rAps 72 FA-regioner STRAGO 8(9) NUTS2-regioner 
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rAps en-regionala modell 

(2) Labour

market

(1)  Population

(4) Housing

market

(5) Post-model
municipalities 

(3) Regional

economy

Pop (t) = Pop (t-1) + 

born – dead + inmig(*) –

outmig;

Educational transition

--> Migration(*)

Prod X = AX+C(X)+I+Ex-Im(X)

Emp LD = LD (X)

--> Migration(*)

Income

Supply LS =LS (Pop) 

In- & outcommuters 

preliminary calcul. 

Transfer payments,

Welfare services

LS + Commuters = 

LD + Unemployed

Households

New dwellings

House price

Dwellings, population 

Employment, commuting

Municip. Income & Costs.
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NATIONELL CGE 

[EMEC] 

rAps 

STRAGO 

     Per bransch: 

     Produktion 

     Export 

     Produktivitet 

      Produktion per  

      bransch och region 

 

 

      Arbetskraft per region 

•   Befolkning 

•   Per bransch: 

    Produktivitet (Q/syss) 

    Exogen efterfrågan 

Länkning mellan STRAGO och rAps vid 

nedbrytning av nationella data 

Transport- 

 kostnader [Samgods] 
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Trafikverket Seminarium om LU-nedbrytning mm  11 dec 2012 

Tabell 1 Årlig förändring av förvärvsarbetande nattbefolkning, skillnad mot riket. 
Faktisk förändring 1985-2009 och framskrivning 2005-2030 med rAps, 
utan respektive med restriktion från STRAGO   

                                         Årlig förändring av förvärvsarbetande nattbefolkning, %  
NUTS 2 1985-2009    2005-2030 

 
  

Utan restriktion  Med restriktion 
________________________________________________________________________ 
Stockholm 0.54 0.38 0.54 

 Östra Mellansverige 0.08 0.00 0.20 
 Småland -0.22 -0.49 -0.43 
 Sydsverige 0.07 -0.01 -0.03 
 Västsverige 0.13 -0.10 0.10 
 Norra Mellansverige  -0.61 -0.29 -0.58 
 Mellersta Norrland -0.67 -0.11 -0.43 
 Övre Norrland -0.43 0.11 -0.52 
 Örebro + Västmanland -0.49 0.02 -0.49 
 ________________________________________________________________________ 

Källa: Anderstig och Sundberg (2013) 
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• Större befolkning enligt SCB:s nya befolkningsprognos 

 

• Motiv för justerad regional fördelning av befolkning  

   (t ex vid jämförelse mellan Stockholm och Västra Götaland) 

 

• Överensstämmelse med LU 2008 (uppdaterad) med avseende på 

    branschutveckling (produktion, produktivitet, export, import)  

Uppdaterade (och reviderade) indata  

Trafikverket Seminarium om LU-nedbrytning mm  11 dec 2012 

… Grund för fortsatt utveckling av STRAGO – rAps 

 
• T ex mer detaljerad beskrivning av tjänstesektorn i STRAGO 

• Färre regioner i rAps 

• … 
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SCB:s befolkningsprognoser 2000-2012 
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Trafikverket Seminarium om LU-nedbrytning mm  11 dec 2012 

Kommuner  (i huvuddrag) 
• Befolkning per region (R) fördelas på kommuner (r) med stöd av  

    historiska trender 

• Total sysselsättning (r) fördelas med kvot sysselsatta/befolkning 

• Sysselsättning (r) per bransch (i) med åtskillnad mellan befolk- 

    ningsanknutna och övriga verksamheter  

• Produktion (R) fördelas på kommun (r) med ledning av syssel- 

    sättning i branschen (i) , …. varuhanteringsyrken 

 

SAMS-områden 
• Befolkning (r) fördelas med stöd av samband mellan  

     befolkningens åldersstruktur och områdets bostäder  

     indelade efter hustyp och byggnadsperiod.  

• Sysselsatta (r) fördelas enligt basårets fördelning 

 

Fördelning på kommuner och SAMS-områden 
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Trafikverket Seminarium om LU-nedbrytning mm  11 dec 2012 

Omfördelning mellan alla kommuner i Sverige 

1990-2010 

3.8%

6.1%

5.7%

6.4%

11.7%

15.9%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Bostäder

Befolkning 20-64

Sysselsatta 20-64, efter bostad

Sysselsatta efter arbetsplats

Sysselsatta i tillverkningsindustri

Sysselsatta i verkstadsindustri
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0% 5% 10% 15% 20% 25%

Kemisk industri

Maskinindustri

Fordonsindustri

Partihandel

Detaljhandel

Företagstjänster

Utbildning

2010-2030

2000-2010

Omfördelning mellan län i Sverige 2000-2010, 

framskrivning 2010-2030 
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Kemisk industri

Maskinindustri

Fordonsindustri

Partihandel

Detaljhandel

Företagstjänster

Utbildning

2010-2030

2000-2010

Omfördelning mellan kommuner i respektive län  

2000-2010, framskrivning 2010-2030 
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Trafikverket Seminarium om LU-nedbrytning mm  11 dec 2012 

Omfördelning mellan SAMS-områden i resp. 

kommun 2000-2010, framskrivning 2010-2030 
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Metodutveckling, preliminära förslag 

Trafikverket Seminarium om LU-nedbrytning mm  11 dec 2012 

Regional nivå 
• Anpassning av rAps flerregionala modell (färre regioner, riktade   

    flyttströmmar, …) 

• Anpassning av STRAGO (utökad beskrivning av tjänstesektor, 

sektor- och regionspecifikt kapital, …) 

• Länkning med fler iterationer 

 

Kommunal nivå och SAMS-områden 
• Ta hänsyn till samband mellan markanvändning och 

transportsystem (tillgänglighet) vid fördelning av arbetsplatser i 

olika branscher 

• Förbättra generell metodik 
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Bilaga 4 

 

Översiktlig beskrivning, gjord av WSP på uppdrag av Trafikverket, av 

nedbruten socioekonomisk data för 2030 (den data som används i 

Åtgärdsplaneringen 2014-2025). 
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Indata till trafikmodeller för prognosår 2030 och 2050 – 
ett sammandrag 

 

På uppdrag av Trafikverket har WSP tagit fram uppdaterade indata till de nationella 
svenska person- och godstrafikmodellerna Sampers och Samgods för prognosår 2030 
och 20501. Syftet med denna PM är att ge en översiktlig bild av de förutsättningar och 
den stegvisa process som tillämpats för att ta fram dessa omvärldsförutsättningar. Re-
sultat på läns-/kommunnivå visas i figurer (i texten) samt i tabeller och kartor (i slutet).  

Hur är det möjligt att göra prognoser för transportefterfrågan?  

Begreppet ”prognos” avser egentligen en förutsägelse om den mest sannolika utveck-
lingen i framtiden, till exempel en förutsägelse om hur trafiken kommer att förändras. 
Om det handlar om utvecklingen på kort sikt, säg de närmaste åren, kan det kanske 
vara motiverat att använda begreppet prognos i dess egentliga mening. Om det däremot 
handlar om utvecklingen på lång sikt, till år 2030 och år 2050, är det inte meningsfullt 
att tala om egentliga prognoser.  

På denna långa sikt kan viktiga omvärldsförutsättningar för den framtida trafiken för-
ändras avsevärt. Av detta skäl är det vanligare att tala om scenarier vid långsiktiga be-
dömningar av samhällsutvecklingen.  Scenarier innebär alternativa framtidsbilder, ge-
nererade av olika antaganden angående centrala omvärldsfaktorer. Ett relevant exempel 
på scenario skulle kunna avse konsekvenserna av ett väsentligt högre energipris. Ett 
högre energipris innebär att energiintensiva verksamheter blir dyrare. Konsekvensen 
skulle kunna bli att hushållens och företagens beteende förändras så att energiintensiva 
verksamheter minskar i omfattning. Exempelvis kan det tänkas att transportarbetet 
minskar, med återverkningar på bland annat befolkningens regionala fördelning.  

Men, ett väsentligt högre energipris kommer sannolikt också att stimulera en teknikut-
veckling som innebär att energianvändningen i olika verksamheter minskar. Exempel-
vis kan transportsektorns energianvändning tänkas minska utan att transportarbetet 
nödvändigtvis minskar i samma omfattning, eller alls. På 20 till 40 års sikt går det inte 
att med någon säkerhet säga hur hushåll, företag och samhälle kommer att anpassa sig 
till högre energipriser.  För att ta hänsyn till denna osäkerhet skulle det därför behöva 
utformas flera scenarier enbart för att återge möjliga konsekvenser av ett avsevärt högre 
energipris. För att göra bedömningar av den framtida transportefterfrågan är energipris-
et dock endast en i en mycket stor mängd av viktiga omvärldsfaktorer. 

                                                   
1 En utförlig teknisk dokumentation redovisas i TRV Socek-data2030_20120815.pdf respektive 
Socek-data2050_20120815.pdf. 
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De omvärldsfaktorer som ska behandlas här handlar om de faktorer som genererar per-
son- och godstransporter, dvs. var människor bor och arbetar och var varor tillverkas 
och förbrukas. Individernas resande genereras av aktiviteter och ärenden (arbete, ut-
bildning, inköp, service, besök osv.) och företagens varutransporter alstras av in- och 
utrikeshandel. För att kunna bedöma framtida resande- och transportvolymer krävs att 
det finns uppskattningar av hur befolkning och företag är lokaliserade i framtiden.  

Dessa uppskattningar gäller hur befolkning, sysselsättning, produktion, inkomster mm 
fördelas på mycket detaljerad områdesnivå år 2030 och 2050. Det säger sig självt att 
sådana uppskattningar inte kan vara fråga om egentliga prognoser. Men, beslut om åt-
gärder i transportsystemet, t ex beslut om väg- och järnvägsinvesteringar, ska utgå från 
samhällsekonomiska kalkyler. Dessa kalkyler förutsätter att framtida resande- och 
transportvolymer har uppskattats. Det måste med andra ord finnas ett rimligt svar på 
frågan: Hur många kommer att resa mellan område A och område B?  

Svaret på denna typ av frågor är vad trafikprognoser i grunden handlar om, även om 
begreppet prognos egentligen inte är tillämpbart, lika lite som den uppskattade geogra-
fiska fördelningen av befolkning etc. är frågan om prognoser. Med denna reservation 
kommer vi här att använda begreppen prognos och scenario synonymt när vi beskriver 
hur uppdaterade indata tagits fram. Föregående (befintliga) indata togs fram 2009-
20102. 

Den grundläggande nationella befolkningsprognosen   

Uppgiften att ta fram en mängd indata på detaljerad områdesnivå handlar om en stegvis 
nedbrytning av prognoser/scenarier på nationell nivå, där utgångspunkten är de befolk-
ningsprognoser som utarbetas vid Statistiska Centralbyrån, SCB. Uppdaterade indata 
utgår från SCB:s prognos från år 2011 som var den senast publicerade vid tidpunkten 
för arbetet med uppdateringen. Enligt denna prognos kommer Sveriges folkmängd att 
öka från ca 9,5 milj. år 2011 till 10,3 milj. år 2030 och 10,7 milj. år 2050.  

Denna prognos ligger betydligt högre (år 2030 nästan 300 000 fler invånare) än den 
prognos från år 2008 som ligger till grund för föregående indata. Efter att uppdaterade 
indata tagits fram har SCB publicerat en ny prognos, i maj 2012. Enligt huvudalternati-
vet i den nya prognosen är folkmängden år 2030 drygt 600 tusen större, och år 2050 
drygt 900 tusen större jämfört med 2008 års prognos. Jämfört med 2011 års prognos är 
folkmängden år 2030 nästan 320 tusen större och år 2050 drygt 560 tusen större. Hu-
vudorsaken till att SCB:s prognoser successivt har uppjusterats är uppjusterade anta-
ganden om nettoinvandringens utveckling. T ex är den ackumulerade nettoinvandring-
en 2012-2030 drygt 150 tusen personer fler i 2012 års prognos jämfört med 2011 års 
prognos.   
                                                   
2 Se Trafikanalys PM 2010:1, ”Indata till de nationella svenska person- och godstrafikmodeller-
na Sampers och Samgods för prognosår 2030”. Uppdateringen motiveras främst av nya progno-
ser för den framtida folkmängden. Det har också funnits skäl att göra vissa justeringar av den 
regionala fördelningen för befolkning, sysselsättning och produktion. I den tekniska dokumen-
tationen redovisas skillnader mellan befintliga och uppdaterade indata. 
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De upprepade årliga uppjusteringarna av befolkningsprognoserna indikerar svårigheten 
att göra prognoser för migrationens utveckling. Figur 1 visar årlig befolkningstillväxt 
fram till år 2050 enligt SCB:s prognoser, och faktisk årlig tillväxt 2001-2011.  

Figur 1 SCB:s befolkningsprognoser (huvudalternativ) år 2000, 2008, 2011 och 2012 för prognos-
period till år 2050. Procentuell förändring per år. 

 

Makroekonomiskt scenario enligt långtidsutredningen, LU 2008  

I den senaste långtidsutredningen, LU 2008, presenteras ett basscenario för den eko-
nomiska utvecklingen fram till år 2050. LU 2008 utgår från SCB:s befolkningsprognos 
från år 2008. Uppdaterade indata utgår från LU 2008, efter att detta basscenario uppda-
terats med hänsyn till den högre befolkningstillväxten i SCB:s prognos från år 2011. 

Mycket kortfattat kan basscenariot i LU 2008 beskrivas på följande sätt. Sysselsätt-
ningsutvecklingen bygger huvudsakligen på den förväntade befolkningsutvecklingen.  
Arbetsmarknadsbeteendet antas vara oförändrat vilket innebär att olika grupper (ålder, 
kön, födelseland, utbildning) arbetar i samma utsträckning som i dag. Medan antalet 
arbetade timmar baseras på den framtida befolkningsutvecklingen beräknas produk-
tionen per arbetad timme, produktivitetstillväxten, med stöd av historiska trender. 

Den genomsnittliga produktivitetstillväxten och utvecklingen av antalet arbetade tim-
mar ger tillsammans BNP-tillväxten. Produktivitetstillväxten varierar mellan branscher, 
och den genomsnittliga tillväxten bestäms därför av hur olika branscher utvecklas. Pro-
duktionens fördelning på olika branscher beräknas med hjälp av en allmän jämvikts-
modell. Denna resulterar i en konsistent beskrivning av alla ekonomiska flöden i eko-
nomin under slutåret.  
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Prognos på regional nivå, utvecklingen per län och kommun  

SCB:s befolkningsprognos och det uppdaterade basscenariot i LU 2008 ger nationella 
förutsättningar för att fördela befolkning, produktion, sysselsättning mm på regioner 
och detaljerade områden. Prognosen på regional nivå genomfördes förra gången (före-
gående, befintliga indata från 2009-2010) med stöd av resultat från en flerregional mo-
dell. Denna är i grunden en allmän jämviktsmodell av liknande slag som den som an-
vänds i LU 2008. Den flerregionala modellen tar också hänsyn till hur transportkostna-
der och agglomerationsfördelar påverkar produktionens regionala fördelning.  

På motsvarande sätt som den nationella modellens beräkningar utgår från rikets befolk-
ning, utgår beräkningen av regionernas sysselsättning och produktion från regionernas 
befolkning. Det är därför av speciell vikt att modellen ger en realistisk bild av region-
ens befolkningsutveckling, dvs. utvecklingen av födelsenetto (födda minus avlidna) 
plus flyttnetto (inflyttade minus utflyttade). För några län avviker det modellberäknade 
flyttnettot relativt mycket från länens historiska flyttnetto. För t ex Stockholms län lig-
ger det modellbaserade flyttnettot klart under det historiska nettot, medan det ligger 
betydligt över det historiska nettot för Västra Götalands län. Dessa avvikelser är inte 
helt trovärdiga. Vid uppdateringen av indata baseras därför länens årliga flyttnetto i 
huvudsak på länens historiska flyttnetto under åren 1991-2010.  

Figur 2 Årlig procentuell förändring av befolkning per län 2010-2030, 2030-2050 

 

I nästa steg fördelas länens befolkning på kommuner i respektive län. Generellt antas 
det lika sannolikt att kommunens framtida andel av länets befolkning är densamma som 
den är för basåret 2010, som att andelen förändras i den takt den har förändrats histo-
riskt. Avsteg från denna generella metod görs för storstadsregionerna, där fördelningen 
på kommuner görs med ledning av regionernas egna prognoser. Den fördelning som 
gjorts med stöd av den generella metoden har också justerats med hänsyn till kommen-
tarer från Trafikverkets regionala representanter. Slutligen har kommunernas befolk-
ning per ålder och kön avstämts så att den vid summering till riket överensstämmer 
med nationella årliga data enligt SCB:s befolkningsframskrivning.  
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Därefter beräknas uppdaterad sysselsättning per kommun. Antalet sysselsatta i riket år 
2030 och 2050, totalt och per bransch, baseras på LU 2008. Den generella metoden för 
att fördela total sysselsättning på kommuner utgår från kvoten sysselsatt per capita år 
2010 och hur denna kvot förändrats historiskt. Avsteg och justeringar görs på motsva-
rande sätt som vid fördelningen av befolkning. För branscher med lokal marknad, t ex 
inom skola, vård och omsorg, fördelas branschens sysselsättning med ledning av kom-
munens befolkning. Sysselsatta inom övriga branscher fördelas med ledning av föregå-
ende, befintliga, data och de villkor som ges av uppdaterad total sysselsättning per 
kommun och uppdaterad total sysselsättning per bransch. 
Figur 3 Årlig procentuell förändring av sysselsättning3 per län 2010-2030, 2030-2050 

 

Förvärvsinkomsten på nationell nivå baseras på uppgifter från LU 2008. Vid fördelning 
på kommuner antas att inkomsten per förvärvsarbetande år 2030 och 2050 varierar mel-
lan kommuner på samma sätt som år 2010.    

Prognoser på kommunnivå fördelade på delområden (SAMS)  

Rikets kommuner är indelade i mer 10 000 s.k. SAMS-områden. En vanlig befolk-
ningsprognos på små områden och lång sikt är inte meningsfull, då omflyttningen är 
alltför stor i förhållande till totalfolkmängden. Befolkningsprognosen per SAMS-
område utgår i stället från samband mellan befolkningens åldersstruktur och områdets 
bostäder indelade efter hustyp och byggnadsperiod. Resultaten för totalbefolkning per 
SAMS-område har stämts av med Trafikverket. 

Förvärvsarbetande nattbefolkning per SAMS-område beräknas med ledning av kom-
munens förvärvsgrad år 2030 (2050) och förvärvsgrad per åldersklass och kön i SAMS-
området enligt statistik för år 2010. Sysselsättning per bransch och SAMS-område be-
räknas på motsvarande sätt, med ledning av kommunprognosen och statistik för år 
2010.  

                                                   
3 Förvärvsarbetande dagbefolkning 
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Prognoser på kommunnivå som indata till godstrafikmodellen  

Uppdaterade indata till godstrafikmodellen Samgods avser produktion, förbrukning, 
export och import per kommun och varugrupp. Uppdaterad produktion beräknas med 
prognos för sysselsatta per bransch, som översätts till sysselsatta per varugrupp, och 
prognos för produktion per sysselsatt. Den senare prognosen utgår från befintliga (före-
gående) modellberäknade data, avstämda mot LU 2008. Uppdaterad export, förbruk-
ning och import per varugrupp beräknas genom skaljustering med ledning av uppdate-
rad produktion.  

 

- o - 

 

 

 

 

Resultat: Tabeller och kartor 
 
Tabell 1 Befolkning per län år 2010 och prognos år 2030, 2050  

Nr Län 2010 2030 2050 
 

    1 Stockholms 2 054 300 2 459 000 2 738 900 
3 Uppsala 335 900 383 300 398 000 
4 Södermanlands 270 700 300 000 321 500 
5 Östergötlands 429 600 451 500 452 900 
6 Jönköpings 336 900 338 400 320 600 
7 Kronobergs 183 900 188 900 183 700 
8 Kalmar 233 500 228 200 204 100 
9 Gotlands 57 300 58 100 55 200 

10 Blekinge 153 200 156 300 154 600 
12 Skåne 1 243 300 1 443 000 1 561 400 
13 Hallands 299 500 347 400 372 800 
14 V:a Götalands 1 580 300 1 757 400 1 833 300 
17 Värmlands 273 300 266 700 245 700 
18 Örebro 280 200 298 200 295 700 
19 Västmanlands 252 800 269 700 278 400 
20 Dalarnas 277 000 270 200 253 900 
21 Gävleborgs 276 500 266 200 249 400 
22 Västernorrlands 242 600 233 200 216 900 
23 Jämtlands 126 700 129 700 122 200 
24 Västerbottens 259 300 265 800 262 200 
25 Norrbottens 248 600 230 800 205 100 

 
     Riket 9 415 600 10 342 000 10 726 400 
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Tabell 2 Sysselsättning (förvärvsarbetande dagbefolkning) per län år 2010 och prognos år 2030, 
2050  

Nr Län 2010 2030 2050 
 

    1 Stockholms 1 077 400 1 243 900 1 373 400 
3 Uppsala 137 900 151 800 156 600 
4 Södermanlands 109 200 113 400 119 900 
5 Östergötlands 189 300 188 100 186 500 
6 Jönköpings 164 700 156 800 147 000 
7 Kronobergs 91 300 89 600 86 300 
8 Kalmar 105 600 98 900 87 900 
9 Gotlands 26 000 25 300 23 800 

10 Blekinge 66 600 63 500 61 900 
12 Skåne 537 600 591 100 632 400 
13 Hallands 126 800 143 300 153 200 
14 V:a Götalands 754 100 803 500 831 700 
17 Värmlands 117 300 109 500 100 300 
18 Örebro 126 500 127 900 125 600 
19 Västmanlands 110 800 111 300 113 500 
20 Dalarnas 125 600 118 500 110 900 
21 Gävleborgs 123 000 112 800 104 800 
22 Västernorrlands 109 700 100 700 92 800 
23 Jämtlands 58 800 58 800 55 300 
24 Västerbottens 119 900 118 800 116 600 
25 Norrbottens 114 900 104 600 92 900 

 
     Riket 4 392 700 4 632 100 4 773 400 

 

 
Tabell 3 Bruttoproduktion alla varugrupper per region 2005, 2030, 2050. MSEK 2005 års priser.  

Län, Nr Region (~NUTS2) 2005 2030 2050 2005 2030 2050 
        
1 Stockholm 284 500 605 600 1 106 400 17% 17% 16% 
3,4,5 Östra Mellansverige 170 900 368 300 743 400 10% 10% 11% 
6,7,8,9 Småland 206 100 447 500 838 200 12% 12% 12% 
10,12 Sydsverige 205 100 442 800 845 000 12% 12% 12% 
13,14 Västsverige 352 700 755 400 1 295 000 21% 21% 19% 
17, 20, 21 Norra Mellansverige 189 800 402 300 707 600 11% 11% 10% 
22,23 Mellersta Norrland 64 600 124 700 231 100 4% 3% 3% 
25,25 Övre Norrland 120 100 218 900 410 000 7% 6% 6% 
18,19 Örebro+Västmanland 102 300 235 100 691 200 6% 7% 10% 
 

        Riket 1 696 100 3 600 500 6 867 900 100% 100% 100% 
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Figur 4 Befolkningsförändring per kommun 2010-2030. Procent. 
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Figur 5 Befolkningsförändring per kommun 2030-2050. Procent. 
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Synpunkter om tillämpning1                                                                                                           1/2-2013 

 

TRV:s interna uppföljning tom 1/2-2013 om tillämpning av framtagen LU-

nedbruten data  
 

Nedan görs en kortfattad sammanfattning av några av de synpunkter som framkommit så här långt och 

hantering. 

Kapacitetsuppdraget 
 

Synpunkter 

Basåret för trafikprognosen var 2006 och resulterande beräknade befolkningssiffror för 2006-2010 kan därför 
avvika från statistik för dessa år. För Stockholms län belyses detta i Trafikverksrapporten (kapitel 5.2.2) om 
Kapacitetsuppdraget

2
. Även synpunkter på att den framtida befolkningen är för låg för 2030 har lyfts fram (tex 

från region Jönköping och Trafikverksregionerna Stockholm och Mitt).  
 

Åtgärder 

Dessa synpunkter visar på vikten av så aktuella indata som praktiskt och ekonomiskt möjligt, vilket bla 
resulterade i uppdatering inför ÅP 2014-2025 (tex nyare nationell SCB-prognos för befolkning för 2030 på 
nationell nivå samt nyare SAMS-statistik (statistik på delkommunal nivå) för Sampers). Vidare planeras 
preliminärt uppdatering av denna typ av indata påbörjas efter sommaren 2013 map nyare SCB-statistik 
(utgångsår 31/12-2012 alternativt 31/12-2013 beroende på vad som är praktiskt möjligt med avseende på 
styrande tidsplaner mm), nationell SCB-befolkningsprognos (publicerad 2012 alternativt  2013 beroende på vad 
som är praktiskt möjligt med avseende på styrande tidsplaner) samt nyare LU (Konjunkturinstitutets 
långsiktsscenario från april 2012 inom ramen för aktuell LU11)

3
. Likaså visar synpunkterna på behovet av en väl 

utvecklad metodik för LU-nedbrytning. Trafikverket har därför inom ramen för sitt utvecklingsprogram i 
februari 2013 påbörjat ett omfattande forsknings- och metodutvecklingsarbete, tex med fokus på ökat 
helhetsperspektiv i fallet med varu- och tjänsteproduktion. Metodutvecklingen baseras bland annat på tidigare 
gjorda erfarenheter, synpunkter från Trafikanalys och Trafikverket samt expertbedömningar, redovisade i den 
uppföljning som Trafikverket gjort. 

  

Synpunkter 

Inkluderandet av effekter av planerad utökad gruvbrytning i Norrbotten och Bergslagen saknas i nedbruten 
socioekonomiska indata. 
 

Åtgärder 

Dessa synpunkter visar på behovet av en väl fungerande process i samband med framtag av denna typ av 

indata till den nationella bastrafikprognosen, och tillräckligt med tid för dess genomförande är en mycket viktig 

faktor i sammanhanget. En väl genomarbetad metodik för hantering av justeringar av generella metodresultat i 

                                                           
1
 Denna sammanfattning har sammanställts av Gunilla Wikström efter TRV-intern avstämning med SamMod samt Sple 

 
2 Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050, 

Publikationsnummer: 2012:100, Trafikverket  

3
 Enligt information i februari 2013 från ansvarig för framtag av ny LU, så planeras preliminär publicering hösten 2015 av 

nästa LU.  
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samband med framtag av indata till basprognosen behöver kombineras med en i praktiken väl fungerande 

process för Trafikverkets interna hantering av beslut om eventuella justeringar och framtag av beslutsunderlag 

för detta. Inom ramen för detta ligger även utarbetandet av fungerande former för att inhämta information 

och synpunkter från externa parter tex kommuner, regionala planupprättare etc för i första hand inomregional 

fördelning utifrån givna ramar. En svår men angelägen fråga att hantera är under vilka förutsättningar framtida 

planerade åtgärder och eller skeenden ska anses vara så säkra att de ska inkluderas (via sk justeringar) under 

processen med framtag av indata (tex i fallet med framtida planerat bostadsbyggande, ny näringsverksamhet, 

näringsverksamhet som upphör etc). En annan frågeställning, för att underlätta prioritering av justeringar, är 

vilka bedömda troliga framtida förändringar som kan ha stor betydelse för slutresultatet i trafikprognoserna 

och eller SEK (dvs förutsättningarnas betydelse för slutresultatet). I fallet att behov av justeringar och eller 

partiella uppdateringar uppstår i efterhand under mandatperioden, tex i fallet med årlig översyn av 

basprognosen i fallet med revidering, så kan det behöva hanteras som känslighetsanalys vilket kan påverka 

metodvalet för ändringen i fråga. I detta fall behöver ett underlag tas fram av Trafikverket som motiverar 

justeringen och tillhörande metodval för att göra denna. I detta fall med planerad utökad gruvbrytning i 

Norrbotten och Bergslagen så handlade det om justeringar i efterhand, vilket kan vara mycket komplicerat att 

göra i fallet med socioekonomisk indata, och det var helt enkelt inte praktiskt möjligt att hantera inom ramen 

för Kapacitetsuppdraget
4
.  

 

 

Åtgärdsplaneringen 2014-2025 
 

Synpunkter 

Även i fallet med ÅP så har synpunkter lyfts fram att befolkningen i vissa delar av landet anses vara för låg, 
liksom i fallet med hantering av justeringar map planerad/förväntad utökad gruvbrytning i Norrbotten och 
Bergslagen. Se vidare ovan för förslag på hantering. I fallet med planerad utökad gruvbrytning så kunde det inte 
beaktas i samband med uppdateringen för 2030 av nedbruten socioekonomiska indata pga tidspress. 
 
Synpunkter har även inkommit på fördelningen av sysselsatta inom sni34 (tillverkning av motorfordon, 
släpfordon och påhängsvagnar) inom Göteborgs kommun i allmänhet och i synnerhet för vissa SAMS-områden 
med denna typ av produktion. Även synpunkter om tillväxttal för olika varugrupper för import och export har 
lyfts, tex i samband med jämförelse med historisk trend. Likaså har synpunkter lyfts om hantering av 
arbetspendling över riksgräns. 

 

Åtgärder 

Dessa synpunkter visar åter igen på behovet av tillämpad forskning och metodutveckling liksom väl fungerande 

former för kvalitetssäkring för framtag av denna typ av indata. I fallet med nu pågående metodutveckling ingår 

därför bla att se över fördelning av befolkning och sysselsättning från nationell nivå till regional och kommunal, 

liksom nedbrytning av sysselsatta ner på kommun och varugrupp. Även om och hur hantering av 

arbetspendling över riksgräns ingår i den metodutveckling som nu pågår, liksom utveckling av former för 

kvalitetssäkring (tex map import och export för olika varugrupper). Som ett inledande skede inom ramen för 

detta utvecklingsarbete kommer kontakt tas med vissa som varit delaktiga i ÅP-arbetet (inom Trafikverket och 

konsulter) för att insamla ytterligare synpunkter om möjliga förbättringspotentialer (som komplement till den 

uppföljning som Trafikverket redan gjort internt). Trafikverkets egen uppföljning har uppmärksammat behov av 

att kvalitetssäkring i större utsträckning ska göras parallellt med framtag av nedbruten socioekonomisk indata 

och därmed även få ett ökat regionalt och lokalt fokus. Detta kommer i sin tur att öka behovet av en väl 

genomtänkt Trafikverksintern process för att hantera vilka justeringar som kan vara motiverade och praktiskt 

                                                           
4
 Däremot justerades vissa sk PWC-matriser map detta,  PWC-matriser är en typ av indata till Samgods. 
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möjliga att göra. Man bör dock ha i åtanke att nedbruten socioekonomisk data i praktiken bland annat är en typ 

av markanvändningsprognos för hela landet på geografisk och branschvis detaljerad nivå, dvs komplext och 

svårt att göra. Så bra generell metodik som praktiskt och ekonomiskt möjligt behöver således användas, men 

den har ändå sina begränsningar vad gäller att kunna beakta specifika förhållanden. Sammanfattningsvis 

innebär detta att det alltid kommer att vara möjligt att hitta ”diskutabla” resultat men Trafikverket kommer 

inte ha möjlighet att hantera alla utan behöver prioritera och motivera vissa för att enligt given tidsplan som 

slutresultat få en så trolig helhetsbild som möjligt för användning i den nationella bastrafikprognosen. 
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