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Diarienummer 2017/111007

PM - Validering av Samgods Basprognos 2020-06-15

1. Inledning
Trafikverket har regeringens uppdrag att ta fram och tillhandahålla aktuella trafikprognoser för alla trafikslag inom såväl persontrafik- som godstransportsektorn. Syftet med dessa
Basprognoser är bland annat att utgöra underlag för samhällsekonomiska analyser av åtgärder som påverkar transportsystemet, såväl för de nationella planerna såsom för de regionala transportplanerna. Basprognoserna används även vid exempelvis kapacitetsanalyser, bullerberäkningar och dimensionering av infrastrukturprojekt.
I rapporten Prognos för godstransporter 2040 - Trafikverkets Basprognoser 2020 redovisas Trafikverkets senaste Basprognoser för godstransporter, vilka har tagits fram för användning vid analyser från och med 15 juni 2020. Godstransportprognoserna består av två
modellberäknade prognosscenarier; ett nulägesscenario för år 2017, samt det huvudsakliga prognosscenariot för år 2040. 2040-prognosen har sedan brutits ned till en mer detaljerad nivå för järnväg och väg och omräknats till prognosperioden 2017-2040, för användning i kalkylverktygen Bansek, EVA och Sampers/Samkalk. Underlag för 2065 har
även tagits fram ur den disaggregerade prognosen för väg till EVA och Sampers/Samkalk
som baseras på 2040-underlaget i kombination med en lägre årlig tillväxt. Kompletterande redovisningar och underlagsrapporter, se referenser i rapporten Prognos för godstransporter 2040 – Trafikverkets Basprognoser 2020. (Kortform i detta pm Prognos för
godstransporter 2040)
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En motsvarande dokumentation om persontrafik finns framtagen, se vidare Prognos för
persontrafiken 2040 - Trafikverkets Basprognoser 2020, samt Nationell Validering-2006.
Denna PM beskriver främst resultaten av den validering som har genomförts på en övergripande nationell nivå av de olika prognosscenarierna för 2017 respektive 2040. För 2065
har en förenklad ansats gjorts avseende validering.
Nulägesprognosen för basåret 2017 valideras på en nationell nivå främst genom jämförelse
mot tillgänglig officiell1 statistik om transporter. Av förklarliga skäl kan motsvarande valideringsmetodik inte användas för de framtida prognosåren. Modellresultat för framtida år
valideras därför utifrån historisk utveckling, trendjämförelser och kunskap om hur viktiga
1

Trafikanalys – ger kunskapsunderlag till beslutsfattare inom transportpolitiken, www.trafa.se
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prognosförutsättningar såsom befolkning, produktion, handel, varuvärden, sysselsättning, inkomst, transportkostnader m fl utvecklas över tid samt hur dessa förväntas påverka godstransporter främst på väg, järnväg och sjöfart. En mindre del av godstransporter
sker med luftfart. Se vidare dokumentation av Samgods modellen, rapport av Trafikverket2. Även tidigare framtagna prognosresultat samt alternativa3 prognoser är intressanta
för validering, dessa har dock inte inkluderats i denna rapport.
För personprognoser har en validering av Sampers utförts av Trafikverket, där finns bland
annat redovisning om exempelvis lastbilstrafik. Rapporterna bör läsas som delar av en
helhet om framtagna prognoser för gods och personresor.
Det bör påpekas att förutom själva prognosförutsättningarna innehåller Trafikverkets Basprognoser för godstransporter med publiceringsdatum 2020-06-15 andra nyheter gentemot 2016 års Basprognoser, vilka påverkar prognoserna. Dessa nyheter finns beskrivna på
Trafikverkets hemsida4.

1.1.

Syfte och metod

En viktig del av arbetet med att ta fram Trafikverkets officiella Basprognoser är att validera
- kvalitetssäkra - de prognoser som tas fram. Ett försök till förtydligande av begrepp i syfte
att öka förståelsen följer nedan.
Estimera handlar om att värdera och uppskatta något ( exempelvis samband och kostnader etc). Synonymer till estimera är uppskatta, högakta, tycka om, beräkna värdet av,
skatta.
Kalibrering handlar om att bestämma samband. Synonymer till kalibrera är att bestämma skala, jämt avväga, avpassa, justera, anpassa.
Validera handlar om att (ut)värdera, kvalitetskontrollera. Synonymer till validera är
testa, verifiera.
Utvärdera handlar om att bedöma resultat av, fastställa värdet av. Synonymer till utvärdera är granska, evaluera, bedöma resultat.
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Estimera och kalibrera sker inom processen för att ta fram modellsamband. Utvärdering
kan exempelvis ske efter att en förhållandevis lång tidsperiod har förflutit för att man skall
hinna samla på sig observationer av verklig utveckling. Annan typ av utvärdering kan
också göras.

2

Trafikverkets hemsida, publicering 15 juni 2020, http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planeraoch-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
3
Resultat av prognosers utfall 2016 (KTH, Matts Andersson)
4
Förutsättningar från 1 april 2016, se http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningaroch-indata1/
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Ingen samlad kvalitetsdeklaration har genomförts avseende de indata och den modell som
använts vid framtagandet av Basprognosen, men brister som finns nämns både i prognosrapporten och i diverse övriga underlag där modellen dokumenteras. Det finns en ambition om att genomföra en mer samlad granskning av indata och modell till nästkommande
Basprognosomgång år 2022.
Trafikverket har i sina riktlinjer om prognoser (TDOK 2011:465) att följa och förhålla sig
till ett antal skall- och börkrav. Bakgrunden till riktlinjerna var identifierade brister från
den tid då riktlinjerna togs fram (2011/2012). De brister som identifierades då bedöms
idag vara helt eller delvis hanterade för Basprognos 2020. Den tredje strecksatsen nedan
har dock inte kunnat hanteras på ett acceptabelt sätt, skälet är bland annat saknad tillgång
till statistik och annan erforderlig information, vilka till stora delar är belagda med sekretess eller besitter kvalitetsbrister. Exempel på statistik som saknas är bland annat inrikesdelen av svenskregistrerade lastbilars transportarbete som går utrikes, tidsserier om fordonskilometer per län med differentiering på europavägar, övriga vägar, samt lastbilar
(tunga fordon) med och utan släp. Även antal nettoton (godsvikten) per bandel för järnväg
såväl som volymer per rutt för sjöfart, information om mellanlagring i hamnar. Övriga
strecksatser anses vara acceptabla.
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Från Trafikanalys (rapport 2016_7 Godstransporter i Sverige – en nulägesanalys) har ett
antal statistikområden identifierats som särskilt kritiska och av stor vikt att lösa för att
kunna planera och anpassa den transportpolitiska styrningen till förutsättningar om godstransporter. Dessa områden är

Enligt Trafikanalys; Dessa utvecklingsområden kräver ett mer omfattande utvecklingsarbete och skulle främjas av tydliga uppdrag till Trafikanalys.
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Hanterandet av den s.k. stilleståndsproblematiken på väg kan tillföras, liksom den önskvärda särredovisningen av inrikesdelen av svenskregistrerade lastbilars transportarbete
som går utrikes, etc. se ovan.
En slutsats är därmed att det endast genom samverkan med andra myndigheter, organisationer och näringsliv, är möjligt att få en mer komplett samling underlagsdata för en
fullständig validering.
Nedan följer ett antal valideringar, fler sådana kan studeras i rapporten Prognos för godstransporter 2040 - Trafikverkets Basprognoser 2020-06-15.

1.2.

Processen i korthet

Valideringsarbetet bedrivs på olika detaljeringsnivåer där Trafikverkets avdelning Expertcenter har validerat samtliga prognosscenarier på en övergripande nationell nivå. Valideringen har skett som en stegvis kontinuerlig process allt eftersom (del)resultat successivt
har tagits fram. I denna rapport har ett antal nedslag avseende validering av resultat från
Samgods redovisats, det skall dock inte ses som heltäckande utan snarare som exemplifieringar för att så småningom kunna kvalitetsgranska och kvalitetsdeklarera Samgods modellresultat, indata och modell som sådan. Valideringen avser därmed inte att upprepa vad
som har redovisats i rapporten Prognos för godstransporter 2040 – Trafikverkets Basprognoser 2018, dock kan delar av dess innehåll relateras till i denna PM.
Som en del i processen med att ta fram 2020 års Basprognoser har utredningsenheterna
på Trafikverkets regioner bedrivit ett valideringsarbete på en mer detaljerad nivå, främst
av nulägesprognosen med prognosår 2017. Detta för att först och främst identifiera fel i
indata som kan ge upphov till avvikelser mellan prognosresultat och verkligt resande/transporterat gods, fel som sedermera har kunnat korrigeras till de slutliga, officiella prognoserna.
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Ett annat viktigt syfte med den regionala valideringen är att få fram en dokumentation
över identifierade avvikelser mellan modellresultat och verkligt resande/transporterat
gods och då i synnerhet för sådana avvikelser som inte går att åtgärda/förklara som fel i
indata. En sådan dokumentation kan användas till att identifiera framtida modellutvecklingsinsatser, men utgör också viktig information för modellanvändare så att de ges kunskap om potentiella modellbrister inför tillämpning av modellerna vid exempelvis samhällsekonomiska analyser.
Trafikverkets regioner (6 regioner) har bistått med synpunkter och kommentarer av de
felaktigheter som har identifierats. Tidsperioden för Trafikverkets regioner att validera
Samgods har varit relativt kort men synliggör ambitionen att prognoser är ett lagarbete för
hela Trafikverket. Underlag från respektive Trafikverksregion kan läsas på Trafikverkets
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hemsida5. Dessutom har regionernas synpunkter sammanställt och besvarats, se vidare
publicering på Trafikverkets hemsida.
Samgods 1.2 är den modellversion som har använts för att ta fram Trafikverkets Basprognoser med publiceringsdatum 2020-06-15. En stor skillnad i den gentemot föregående
Samgods 1.1.1 är att den innehåller uppdaterade förutsättningar om ekonomisk utveckling
och befolkningsprognoser. Befolkningsprognosen har tagits fram av SCB medan den ekonomiska utvecklingen har tagits fram av Konjukturinstitutet. För geografisk nedbrytning
av befolkningsprognosen har regioner och större kommuner m fl bistått med underlag och
en regional fördelning av den ekonomiska prognosen (produktion, import, export, varuvärden) har genomförts av en projektgrupp bestående av representanter från Trafikverket
samt konsulter med expertkunskap inom området.
Trafikverkets utvecklingsplan6 för prognoser och modeller etc skriver bland annat ”Prognoserna och kalkylerna inom transportsektorn är på en övergripande nivå väl utvecklade – det är få sektorer som har så strukturerade beslutsunderlag. Det finns dock utvecklingspotential i metoder, modeller och analysverktyg vad gäller funktion och precision samt i att utveckla tydligheten, begripligheten och pedagogiken i redovisning av resultat. Dessutom förändras omvärlden ständigt, varför uppdatering av metoder, modeller och verktyg behövs.” Pågående uppdatering av utvecklingsplanen 2020 har likalydande formulering.
Fortsätter sedan med ”Den statistik som behandlas i utvecklingsplanen är begränsad till
underlagsdata som utgör indata, förutsättningar och valideringsdata till trafikprognoser och samhällsekonomiska analyser.”
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Således är Trafikverket väl medvetet om brister i Samgods och jobbar kontinuerligt med
förbättringsåtgärder. Hur väl Trafikverket lyckas med att förbättra prognosmodellen Samgods beror även på utvecklat samarbete med näringsliv och samhälle i övrigt. Från Utvecklingsplanen framgår det exempelvis att 2 av de 8 preciserade delmålen till stor del
handlar om åtaganden utanför Trafikverkets egna verksamhet, nämligen ökad tillgång till
in- och valideringsdata för prognosarbete, samt tillgång till in- och valideringsdata för
kvalitetssäkrade godsprognoser och samhällsekonomiska godskalkyler… Av 6 prioriterade områden framhålls indata och statistik till arbetet med prognoser och verktyg som
prioriterat.
För valideringen till version år 2020 har det dessutom genomförts förnyade valideringar nationellt såväl som regionalt av Trafikverket. För dokumentation från Trafikverkets regioner kan den hittas på Trafikverkets hemsida som bilaga till denna rapport
(Validerings-PM Gods Basår/Prognosår Regionvisa namn). Hösten 2019 och våren
2020 genomfördes valideringar av Trafikverkets regioner.

5

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
6
Utvecklingsplan för transportekonomi och kapacitetsanalys, publicerad 2018
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1.3.

Validering mot relevanta förhållanden

Samgodsmodellen är en trafikslagsövergripande nationell godsmodell som används för
godsprognoser, policyanalyser och stråkanalyser samt effektbedömningar av olika infrastrukturåtgärder, inklusive underlag till samhällsekonomiska bedömningar och kalkyler.
Samgods modellerar på en nationell nivå med transportlösningar för import, export och
transit samt inrikes transporter mellan kommuner.
Samgodsmodellen hanterar alla vanliga trafikslag såsom sjöfart, järnväg, lastbil på väg och
flygfrakt. Modellen har i Sverige en områdesindelning motsvarande kommunnivå, som
även bryts ned till en fiktiv företagsnivå för att möjliggöra modellering av logistiska val. I
övrigt omfattar modellen hela Europa medan övriga världen hanteras som fjärrområden.
Modellen simulerar transportflöden genom att minimera total årlig logistikkostnad. Den
beaktar sändningsstorlek, val av transportkedja, användning av terminaler, fordon och
lastfaktorer i simulerade logistiska upplägg. I Samgods beaktas balansen mellan företagens kostnader för lagerhållning och kostnader för transporter.
Samgods kan idag användas för olika typer av policyanalyser (exempelvis vägavgifter),
prognoser för olika trafikslag, system- och stråkanalyser på en nationell nivå, gränsöverskridande analyser på en övergripande nivå.
Samgods är i denna version inte tillämpbar för analyser där frågeställning kräver avancerad iterativ koppling mellan person och godstrafik, analyser där efterfrågan varierar med
utbud och kostnader, systemkalkyler för en komplex mix av åtgärder eller systemkalkyler
som kräver studerade effekter på finare aggregeringsnivåer, regionala analyser och cityanalyser.
Samgods kan sammanfattningsvis användas för att förutse den övergripande godstransportutvecklingen. Viktigt är att framhålla skillnaden mellan konjukturella variationer
(hanteras ej i Samgods) samt strukturella förändringar på lång sikt (Samgods). Konjunkturella variationer utmärks av kortare tidsperioder (normalt upp till ca 4 år). För att i framtida versioner förbättra och kalibrera och validera modellen finns även ett stort behov av
bättre och mer detaljerad data om godstransporter. Ett problem är att mycket av den data
som finns idag är sekretessbelagd och därmed inte kan användas av Trafikverket.
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2. Prognosårens övergripande förutsättningar
I Tabell 1 beskrivs förutsättningar som har betydande inverkan på prognosresultaten och
hur de förändras mellan de olika prognosåren. Vid valideringen görs även vissa jämförelser med Trafikverkets Basprognoser från 2018. Av den anledningen redovisas motsvarande prognosförutsättningar och hur de förändras mellan de olika prognosåren i Fel!
Hittar inte referenskälla..
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Tabell 1: Förutsättningar som har stor påverkan på trafiktillväxten, och därmed på prognosresultaten för Trafikverkets Basprognoser 2020-06-15.
Rel utv 2014-2040

Rel utv 2040-2065

Förutsättning

2017

2040

2065

Realinkomst

1,00

1,41

2,04

41%

1,5%

45%

1,5%

0,6%

9%

0,3%

0,5%

8%

0,3%

Perioden

Befolkning*

9 978 422

11 593 995

12 611 256

16%

Förvärvsarbetande*

4 833 280

5 476 300

5 898 082

13%

Årligen Perioden

Årligen

* Siffrorna för 2017 års Befolkning respektive Förvärvsarbetande motsvarar år 2016 års befolkning som är
det utgångsår som befolkningsdata fanns tillgängligt för när nedbrutna indata till prognoserna togs fram.

Den årliga utvecklingstakten beträffande realinkomst är på samma nivå (+41% respektive
+46% ökning för en drygt 20- årig tidsperiod) i 2020 års prognoser jämfört med 2018 års
dito.
Den årliga befolkningsutvecklingen mellan 2017 - 2040 i 2020 års Basprognoser är i nivå
med den tidigare prognosen. I stort sett parallell förskjutning fram till år 2040. Det åskådliggörs också av diagrammet i Figur 1 där den historiska befolkningsutvecklingen visas tillsammans med de prognostiserade utvecklingstakterna enligt 2016 respektive 2020 års
Basprognoser.
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Figur 1. Total befolkning i riket. SCB-statistik för åren 1970-2017samt av SCB prognostiserad befolkningsutveckling i Trafikverkets Basprognoser från år 2016 respektive 2020.

Mellan åren 2040-2060 i 2020 års Basprognoser bedöms utvecklingstakten beträffande
befolkning dämpas något i jämförelse med åren fram till 2040.
Gällande antalet förvärvsarbetande så är den årliga utvecklingstakten motsvarande den
tidigare prognosen. Nivån är dock något högre för prognosen 2020 än den från 2016.
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Figur 2. Totalt antal förvärvsarbetande (över 16 år) i riket. SCB-statistik för åren 1993-2017 samt
prognostiserat antal förvärvsarbetande utifrån LU 2008 och LU 2015, vilka utgör underlag för
Trafikverkets Basprognoser 2020 respektive 2016.
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Figur 3. Ökning av varuexport och varuimport (miljoner kr) enligt statistik från SCB för åren
2000-2016, med trender baserat på SCB-statistiken fram till 2040, jämfört med ökning fram till
2040 enligt Konjunkturinstitutets Referensscenario (REF18).

Givet Konjunkturinstitutets ekonomiska prognos och SCB:s befolknings- och sysselsättningsprognos så har underlaget bearbetats till att beskriva hur produktion, export, import
samt transit genom Sverige kan beskrivas för år 2016 samt prognosåret 2040. Bearbetning
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och resultat från ekonomiska värden (SEK) till godsvolymer (ton gods) är närmare beskriven i en särskild rapport7. Befolkningsprognosen8 har bearbetats för att precisera en något
finare geografisk indelning, samtidigt som den summerade befolkningsmängden hålls
densamma som prognosen.
Godsflödesmatriser (PWC) för nulägesår respektive prognosår beaktar främst följande


Speglar efterfrågan på godstransporter i Sverige under ett år (2016) och omfattar
inrikes/import/export/transit mellan producenter (P), lager (W) och konsumenter (C).



Baseras på Varuflödesundersökningar i kombination med statistik gällande industrins varuproduktion, import, export, mm



Godsvolymer är uttryckta i ton per varugrupp (16 st) mellan kommuner i Sverige
(290 st) samt zoner i utlandet (279 st).



Bryts ned till en fiktiv företagsnivå (9 st).



Godsvolymer för prognosåret 2040 utgår från PWC2016 samt nedbrytning av
senaste ekonomiska framtidsscenario (REF18), varuvärdes- och utrikeshandelsprognos.



Randvillkor från statistik avseende industrins varuproduktion och förbrukning
av insatsvaror, utrikeshandelsstatistik samt yrkesregistret.
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Den samlade volymen (miljoner ton) av varuproduktion, export och import för år 2016
samt bedömd utveckling för prognosåret 2040 kan studeras i figur nedan.

7

” Samgods PWC-matriser 2016 och 2040” Trafikverket 2019.

8

Befolkningsprognos och beskrivning av underlag, se http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallandeforutsattningar-och-indata
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Figur 4. Varuproduktion, export och import sammantaget, år 2016 samt år 2040 (prognosbedömning). Enhet miljoner ton per år.

Den förväntade ökningen för inrikes varuproduktion uppgår till ca 38 procent mellan åren
2016 och 2040. För export och import sammantaget bedöms ökningen uppgå till drygt 51
procent.
2020 års Basprognoser är som beskrivits tidigare baserade på REF18. Den årliga tillväxttakten för varuexporten och varuimporten enligt det nedbrutna underlaget för REF18 uppgår till +2.9% respektive +3.1%. Detta är lägre än i LU15, men fortfarande betydligt högre
än den statistiska trenden för perioden 2000-2016.
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. Totala transportarbetesökningen per år ligger på ungefär samma nivå i Basprognoserna
2018 och 2020, 1.98% per år i Basprognos 2018 jämfört med 1. 8% per år i Basprognos
2020.
De genomsnittliga varuvärdena för inrikes, export, import och transit skiljer sig en hel del
sinsemellan. Det statistiska underlaget som använts vid framtagningen av varuvärdesprognosen omfattar bara export och import. För produktionen9 saknas motsvarande underlag
för att beräkna varuvärdets utveckling; de varuvärden som uppskattats för basåret bygger
på VFU 2016 och producentprisindex10. För att uppskatta hur varuvärdet för produktionen
kommer att utvecklas, har för basåret det värde valts av varugruppens uppskattade import- och exportvärde som ger bäst överensstämmelse med VFU i antal ton. Förändringen
till 2040 har i princip följt den association till export respektive import som gjorts för basåret. Sammansättningen av varugrupper skiljer sig åt mellan inrikes, export, import och
transit och är en förklaring till skillnaderna i de genomsnittliga varuvärdena. I diagram
nedan kan skillnaden i varuvärdets förändring studeras.

9

Inrikes handel beräknas i ett senare steg som produktion minus export.
Se PWC Matrices: new method and updated Base Matrices, avsnitt 5.1.

10
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Figur 5. Förändring av varuvärdet från år 2016 till år 2040, SEK/ton inom respektive segment
(prognosbedömning).

3. Validering av prognosresultat
I det här avsnittet redovisas resultat på nationell nivå från nulägesprognosen för 2017 samt
resultat för prognosår 2040 (2065). Resultaten, i form av trafik- respektive transportarbetet, valideras främst genom jämförelse mot tillgänglig statistik (år 2017,). Statistiken har i
de flesta fall hämtats från myndigheten Trafikanalys officiella godstransportstatistik 11,
men i förekommande fall har Trafikverkets egen statistik använts, främst i de fall dess innehåll definitionsmässigt stämmer bättre överens med innehållet i prognoserna. Exempel
på det är trafikmätningar och uttag från trafikering på järnväg (LUPP).
För den validering som genomförts på regional nivå och var man kan hitta resultaten av
det arbetet, se Trafikverkets hemsida 12.
Samgodmodellen är enligt tidigare beskrivning avsedd för generella analyser och en jämförelse mot publicerad statistik och modellvärden redovisas nedan i miljarder tonkilometer för året 2017.
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Överensstämmelsen mellan statistik och modell beträffande totalt transportarbete (alla
transportslag) är på en acceptabel nivå, ca 2 procent högre modellresultat än redovisad
statistik än. Bortfall och uppräkning av statistiken (urvalsundersökningar) etc. utgör en
förklaring till skillnaden.

11

http://trafa.se/sidor/officiell-statistik/

12

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--ochanalysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
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Figur 6. Sammanfattande jämförelse mellan modell och statistik, trafikslagsindelat för basåret
2017, miljarder tonkilometer per år

Sjöfart
En jämförelse avseende totala hanterade lastade/lossade volymer vid hamnar för år 2017
kan studeras i diagrammet i Figur 7. För hamnar med relativt små volymer gods finns
mindre absoluta skillnader mellan statistik och modell. Dock är de procentuella skillnaderna stora och varierar från 40 procents underskattning (Visby) till 15 procent överskattning (Trollhättan-Kristinehamn). Enligt hamnstatistiken för år 2017 var den totala lastade
och lossade volymen i svenska hamnar 172 miljoner ton. Totalt sett underskattar modellen
lastade och lossade volymer i hamnarna med ca 25 miljoner ton (15%).
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Figur 7. Hanterade godsvolymer (lastade/lossade) år 2017, modell och statistik, 1000-tal ton.
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Vägtransporter
Trafikarbete för olika typer av tunga fordon på vägnätet har bland annat modellerats. Fördelningen mellan olika typer av tunga fordon kan studeras i figur 8 nedan. Fordonstyperna
(lastbil typ 1 – 5) avser olika bruttovikter, från mer än 3,5 ton och upp till 60 ton bruttovikt.
Typ 1 avser fordon lättare än 3,5 ton och omfattas inte av Samgods-modellen (definieras
inte som tungt fordon). Övriga typer avser typ 2 < 16 ton, typ 3 <24 ton, typ 4 25-40 ton,
typ 5 25–60 ton. Den dominerande fordonstypen är lastbilstyp 5 med tillåten bruttovikt
om 60 ton. Den beslutade lastbilstypen med upp till 74 ton har inte inkluderats i denna
basprognos, men har behandlats i en känslighetsanalys till basprognosen
Lastbilstyp 2 och 3 är för trafikarbetet överskattade i modellen i förhållande till statistiken.
De absoluta trafikvolymerna för dessa lastbilstyper är dock små varför även ganska små
skillnader upplevs som stora relativt sett. För lastbilstyp 4 finns en överskattning på ca
25%, och för lastbilstyp 5 finns en underskattning med ca 9 procent.
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Figur 8. Andelar av trafikarbetet fördelade på olika typer av tunga fordon, vägtrafik, modell och
statistik.

Samhällsekonomiska analyser med förväntade effekter på vägsystemet kalkyleras oftast
med EVA-programmet13 (även vid buller- och dimensioneringsberäkningar). För indata
om trafikökningar publiceras en tabell med uppräkningstal för respektive region (län) från
nulägesår 2012 till prognosår 2040. En jämförelse med tidigare uppräkningstal kan studeras nedan. 2016 avser den tidigare prognosen och 2020 avser de gällande Basprognoserna från 15 juni 2020.

13

EVA = Effekter vid väganalyser – används för att beräkna effekter och samhällsekonomi inom vägtransportsystemet. http://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/EVA/
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Figur 9. Uppräkningstal för tunga transporter på vägsystemet (lastbilar), årliga uppräkningstal
(m a p trafikarbete).

Tillämpning av prognosutfall handlar i de flesta fall om framtida prognosår, normalt ca 20
år eller ännu längre fram i tiden. Generellt så kan det vara svårt att relatera årliga förändringar, vilket prognosen inte avses representera, utan en uppräkning med exempelvis 20
års tidsperiod kan därför vara att föredra. Multiplikatoreffekten är svår att uppfatta och
därav mindre intressant.
Generellt utgör andra bedömningar om ekonomisk tillväxt, befolkningsprognoser och bedömningar och internationell handel etc. som styrande för nya uppräkningsfaktorer.
Norrbotten påverkas kraftigt av förändrade förutsättningar inom basindustrin, främst
påverkas järnvägstransporter för gods men även vägtrafiken påverkas.
Befolkningsprognoser är indirekt drivande för godstransporter på väg (och järnväg), flertalet regioner ges därför andra ingångsvärden och från det skillnader i uppräkningstal.
Järnväg
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Modellberäknat transportarbete för år 2017 är ca 21,4 miljarder tonkilometer. Detta
stämmer väl mot det statistiska värdet 21,8 miljarder tonkilometer.

Trafikverket
Röda vägen 1
781 89 Borlänge

Texttelefon: 010 - 123 99 97
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Per Eriksson
Expertcenter
Direkt: 010-123 60 21
per.f.eriksson@trafikverket.se

PM
Ärendenummer

Dokumentdatum

[Ärendenummer NY]

2020-06-15
Sidor

15(24)

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
-

Statistik

Modell

TMALL 0423 PM v 1.0

Figur 10. Transportarbete per varugrupp på järnväg för basåret 2017 i jämförelse med statistik.
Miljoner tonkm, statistik Trafikanalys
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3.1.

Strukturella förändringar och förutsättningar – del av validering

Regeringens infrastrukturproposition i kombination med Trafikverkets riktlinjer mm är
styrande när Trafikverket tar fram trafik- och transportprognoser. Enligt dessa riktlinjer
så ska bland annat trafik- och transportprognoserna utgå från den senaste Långtidsutredningen (LU). Inför denna planeringsomgång har dock ingen ny Långtidsutredning tagits
fram, varför man valt att använda ett ekonomiskt referensscenario enligt Konjunkturinstitutet (”REF18”)14
Trafikverkets trafik- och transportprognoser är liksom ekonomiska scenarier i långtidsutredningar en beskrivning av den strukturella utvecklingen.
Utvärdering av prognoser måste grundas på långsiktiga trender och trendbrott. Kortsiktiga redovisningar av faktiskt utfall under några år återspeglar konjunkturella variationer
snarare än att följa upp en prognos tillförlitlighet.
Trafikverkets transport- och trafikprognoser utgår som nämnts ovan från REF18, vilket
t.ex. inkluderar prognoser på riksnivå från SCB vad gäller befolkning och prognoser från
Konjunkturinstitutet vad gäller ekonomisk utveckling, branschutveckling mm. Denna helhet behöver beaktas vid tolkning av Trafikverkets prognoser.
Trafikverket har observerat att godsprognoserna visar en fortsatt kraftig ökningstakt, men
vill samtidigt betona att dessa i hög grad bygger på de underlag som Konjunkturinstitutet
tagit fram om ekonomiska framtidsscenarios.
I REF18 framhålls inledningsvis utmaningen med ekonomiska framtidsbedömningar. Eftersom det är flera myndigheter som tar fram olika typer av prognoser och dessa samtidigt
i många fall är beroende av varandra, så är en översyn över hur man bland annat kan synkronisera prognosprocesserna ur ett helhetsperspektiv önskvärd.
Som nämnts i avsnitt 2 bygger den varuvärdesprognos som använts i 2020 års Basprognos
för år 2040 på framskrivning av statistik. Effekten av varuvärdesprognosen för Basprognoser 2020 är att utvecklingen i såväl godsmängd (ton) som godstransportarbete (tonkm)
var betydligt lägre än REF18:s utveckling i kronor.
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På grundval av detta kan slutsatsen dras att den viktigaste orsaken till avvikelsen mellan
den långsiktiga trenden för transportarbetet och godsprognosen är scenariot för Sveriges
ekonomiska utveckling i REF18.
I Trafikverkets nu gällande ”Riktlinjer för framtagande av prognoser” (TRV2012:045)”
står skrivet i kapitel 3 på sid 16 under krav 3.8, punktsatsen Makroekonomiska antaganden ”Den makroekonomiska utvecklingen kan variera mycket och kan vara relativt svårprognostiserad i vissa tidsperspektiv. Det finns därför starka skäl att ansluta sig till de officiella bedömningar som trots allt görs främst i de regelbundet återkommande långtidsutredningarna. Det är ett ska-krav för Trafikverket att relatera till den senaste långtidsutredning som redovisar scenarios för svensk ekonomi. För övriga prognosutgivare är kravet
att avvikelser ska dokumenteras och motiveras.” Det står även i regeringens förutsättningar till Trafikverket gällande prognoserna (prop. 2012/13:25) att TRV ska:
• Utgå från nu beslutade förutsättningar, styrmedel och planer för infrastrukturen.
• Beakta arbetet hos andra statliga aktörer.
14

Långsiktiga prognosförutsättningar till Energimyndighetens långsiktsscenarier. Konjunkturinstitutet 2018.
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Dessa riktlinjer har följts i fallet med de godsprognoser som gäller från 2020-06-15 fram
till 2022-04-01.
Krav på konsistens och detaljeringsgrad i de data som modellerna erfordrar gör processen
för att ta fram dessa tämligen resurs- och tidskrävande, vilket även påverkar möjligheterna
att göra känslighetsanalyser med avseende på befolkning, sysselsättning, ekonomisk utveckling, strukturomvandling etc.

4. Framtida förbättringar av valideringsprocessen
Förutom kraftag om statistiken inom utpekade områden (enligt Trafikanalys) vilket Trafikverket ställer sig bakom kan följande tilläggas.

4.1.

Alternativa prognoser

Att relatera Trafikverkets Basprognoser för godstransporterna samt kommentera alternativa prognoser och prognosmetodik i syfte att öka kunskap och kompetens, dra lärdom och
slutsatser för att åstadkomma bättre prognoser är generellt önskvärt. Det har redovisats
och kommenterats framför allt då det gäller trendframskrivningar baserade på historiska
data. Jämförbarheten till andra prognoser inom landet samt andra (nordiska) länders prognoser är betydligt svårare och möjligtvis mindre intressant. Syften med andra prognoser
(utrikes men även inrikes) är oftast inte desamma som i Sverige samt att man kan stöta på
svårigheter med att både tolka metod, indata samt redovisade resultat. Tillfällen för att
presentera delresultat eller slutresultat innan de blir offentliga per den 1 april varje år (enligt nuvarande årsklocka, Trafikverket) sker inte enligt någon fastställd rutin. Fler tillfällen
för att kommentera och redovisa prognosframtaget bör vara önskvärt vid kommande revideringar och uppdateringar. Det innefattar då såväl indata såsom prognosresultat av
olika aggregat etc.
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Ett ökat utbyte och erfarenhet från närmast berörda länder (nordiska) och regioner om
data, funktionalitet och kvalitetsgranskning vore önskvärt.
Funktionell dokumentation är ett eftersatt område och det vore önskvärt med en uppdatering i syfte att sprida Samgods modellens som sådan samt dess indata och validerade
utdata.
I syfte att bredda kompetensen i landet så vore även en utvecklad utbildning och kurser
kunna erbjudas konsulter, kunskapscentra och i övrigt intresserade grupper.
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Trafikverkets hemsida har från 16 juni 2020 publicerat och tillgängliggjort flertalet rapporter om andra förutsättningar än trafikprognoser, se www.trafikverket.se för mer information om detta.
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6. Bilagor
Kvalitetsdeklaration
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En metod som idag är beprövad och nyttjas av Trafikverket för att kvalitetsdeklarera inom
statistikområdet vore i kommande Samgods prognosversioner önskvärt. Syftet är då bland
annat att formalisera beskrivning av innehåll, syfte och tillförlitlighet samt hur det har genomförts och hur man kan ta del av resultat etc. En sådan deklaration har inte genomförts
för Prognos för godstransporter 2040. Nedan framgår innehållet i rubriksform, där delområden utgörs av allmänna uppgifter samt själva kvalitetsdeklarationen.

Figur 11. Innehållsförteckning från en kvalitetsdeklaration, exempel hämtat från Banstatistik.
Källa: Trafikverket

Vid granskning av Prognos för godstransporter 2040 framgår att de flesta uppgifter enligt
kvalitetsdeklaration är redovisade, dock är informationen spridd i huvudrapport och underrapporter (bilagor). Beskrivning av vilka situationer och sammanhang där man kan el-
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ler bör använda sig av Prognos för godstransporter 2040 bör framgå tydligare samt i vilken omfattning godstransporter inkluderas inklusive kommentarer om osäkerheter och
brister. Viss sådan redogörelse finns dock.
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Riktlinje för trafikprognoser (TDOK)
Riktlinjen för framtagande av trafikprognoser (TRV 2011:465) omfattar hur trafikprognoser skall hanteras inom Trafikverket samt i vissa fall även utanför Trafikverket. Dokumentets status avser alla typer av trafikprognoser som görs av eller på uppdrag av Trafikverket,
om inte annat sägs. Riktlinjerna är generella och är därför relevanta även för andra som
arbetar med trafikprognoser. Riktlinjerna finns mer utförligt beskriven i Trafikverket
2012:04515, samt en kortversion Trafikverket 2012:046. Riktlinjerna avser hur en trafikprognos bör tas fram, förvaltas och revideras.
Bakgrunden till att riktlinjerna togs fram var att processen för prognosverksamhet bestod
i ett antal brister. Följande brister angavs
-

Dokumentationen är inte tillfredsställande av processen för att ta fram prognoser eller av hur brister i modell och indata har hanterats

-

Prognoser används för andra ändamål än de är avsedda

-

Indata är inte alltid kvalitetsdeklarerade, rätt tolkade eller allmänt tillgängliga

-

Prognosmodellerna är inte alltid tillfredställande dokumenterade, kvalitetsdeklarerade eller tillgängliga

För exempelvis indata i form av statistik så har det framförts av bland annat Trafikverket
med flera myndigheter och organisationer, behovet av en kraftsamling för att på ett bättre
sätt kunna beskriva tillsånd och samband i samhället och koppling till transporter och resor. Del av situationen kan tillskrivas sekretess och hur tillgängligheten till redan insamlad
information kan åstadkommas. Trafikverket har initierat projekt för att komma fram till
förbättrad hantering om tillgänglighet och insamling.
Riktlinjerna har delats in i olika syften:
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Tydlighet och transparens
Användbarhet
Erfarenhetsåterföring och stöd till användare
Operativ förvaltning
Nya indata och modeller

Denna validering kommenterar inte respektive skall- och börkrav för sig utan nöjer sig
med en mer allmän beskrivning om i vilken omfattning man för Prognos för godstransporter 2040 uppfyller kriterierna. Det framstår vid granskning att samtliga krav kan anses
vara uppfyllda. Önskvärt vore dock en sammanhållen beskrivning i kapitel eller avsnitt där
det tydligt och mer tillgängligt framgår samt att respektive krav har kommenterats explicit.
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Hemsida trafikverket där riktlinje finns att ladda ner
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Tydlighet och transparens
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Användbarhet
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Erfarenhetsåterföring och stöd till användare
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Operativ förvaltning
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Nya indata och modeller
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