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Sammanfattning
Sverige har ett klimatpolitiskt ramverk där klimatmålet är att Sverige inte ska ha några
nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Efter år 2045 ska de vara negativa, vilket innebär
att utsläppen av växthusgaser från verksamheter i Sverige är mindre än till exempel den
mängd koldioxid som tas upp av naturen som en del av kretsloppet, eller mindre än de
utsläpp Sverige bidrar till att minska utomlands genom att investera i olika
klimatprojekt (Regeringen, 2017b). Transportsektorn har ett etappmål som innebär att
inrikes transporter (utom inrikes luftfart) senast år 2030 ska minska sina
växthusgasutsläpp med minst 70 procent jämfört med år 2010.
Denna rapport syftar till att analysera hur olika styrmedel påverkar trafik- och
transportarbetet, hur olika styrmedelsförutsättningar påverkar utsläppen av koldioxid
från transportsektorn, energianvändning, skatteintäkter med mera. I rapporten
redovisas tre trafikprognoser med Sampers och Samgods. Grunden i analysarbetet har
varit att göra en fullständig prognos baserad på beslutad politik (benämns prognos A
nedan). De genomförda analyserna visar att klimatmålen inte nås genom beslutade
åtgärder och styrmedel. De två andra prognoserna har tagits fram med restriktionen att
de beslutade klimatmålen ska nås och har benämnts prognos B respektive C. Prognos B
bygger vidare på den första prognosens (A) utgångspunkt genom en förstärkt bonusmalus för nya bilar och en höjd reduktionsplikt. Till prognos C har det gjorts ytterligare
tillägg genom ett antal potentiella styrmedel (högre drivmedelsskatt och kilometerskatt)
som skulle kunna bidra till att klimatmålet kan nås utan att användningen av
biodrivmedel överstiger 20 TWh år 2030.
Elbilsanvändningen för både persontrafik och tung trafik påverkas av bonus-malus och
förändrade drivmedelspriser. Andelen elbilar är högst i prognos C för prognosår 2040:
knappt 50 procent för persontrafik och 30 procent för tung trafik. Detta kan jämföras
med den beräkning som gjorts baserad på beslutad politik där andelen el för
persontrafik är 28 procent och för tung trafik 10 procent år 2040. Mellan prognoserna
varierar bensinpriset mellan 21 och 36 kr per liter för år 2040. Dieselpriset varierar
mellan 23 och 32 kr per liter för år 2040 (prisnivå 2016).
Drygt 40 procent av allt transportarbete med lätta fordon görs av dem som bor i
kommuner som tillhör eller ligger nära större städer. Kommuner i storstäder eller
närheten av storstäder står för drygt 30 procent av transportarbetet med lätta fordon.
Lika stor andel av transportarbetet med lätta fordon, det vill säga 30 procent, generas av
personer boende i mindre städer eller landsbygdskommuner. För kommuner i storstäder
eller närheten av storstäder är transportarbetet med lätta fordon högre för dem som bor
i tätorter, medan det för övriga landet är resandet som generas utanför tätort som är
dominerande. Totalt är ungefär en tredjedel av det totala transportarbetet för lätta
fordon genererat av personer som bor inom tätorter och två tredjedelar av dem som bor
utanför tätorter. Det är små skillnader i fördelning mellan olika kommuntyper mellan år
2014 och de olika prognoserna för år 2040.
I prognos A, som utgår från beslutad politik, ökar trafikarbetet med personbil med cirka
25 procent jämfört med år 2014. Transportarbetet med kollektivtrafik beräknas öka med
ungefär 50 procent jämfört med år 2014. Transportarbetet med godstrafik ökar med
cirka 65 procent jämfört med år 2012. Störst är ökningen för vägtransporter och sjöfart.
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För järnväg är ökningen lägre, knappt 50 procent. Skatteintäkterna är lägre än år 2014,
och klimatmålen uppnås inte.
I prognos B, som utgår från prognos A men med höjd reduktionsplikt och förstärkt
bonus-malus, är transportarbetet för både persontrafik och godstrafik med olika
färdmedel likvärdigt med prognos A. Klimatmålen uppnås, men användningen av
biodrivmedel är betydligt högre än idag. Skatteintäkterna är lägre än år 2014 och lägre
än i prognos A.
I prognos C är körkostnaderna för vägtrafik betydligt högre än i prognos A och B.
Trafikarbetet med personbil blir likvärdigt med år 2014 och är följaktligen betydligt
lägre än i prognos A och B. Transportarbetet med kollektivtrafik är något högre än i
prognos A och B. Godstransportarbetet på väg är lägre än i prognos A och B, medan
transportarbetet med järnväg och sjöfart är något högre. Ökningen till år 2040 jämfört
med år 2012 är cirka 50 procent för väg och järnväg samt drygt 70 procent för sjöfart.
Totalt ökar godstransportarbetet med cirka 60 procent. Klimatmålen uppnås och
biodrivmedelsanvändningen är lägre än i prognos B. Skatteintäkterna i prognos C är
betydligt högre än för såväl 2014 som prognos A eller prognos B. Minskad vägtrafik i
syfte att nå klimatmålen bidrar positivt till andra hållbarhetsmål som trafiksäkerhet,
buller och utsläpp av luftföroreningar. De samhällsekonomiska trafiksäkerhetsvinsterna
av minskat trafikarbete på väg kan vara betydande. Den tillgänglighetsförsämring som
uppstår om körkostnaderna ökar kraftigt utgör en avsevärd samhällsekonomisk
kostnad. Tillgänglighetsförlusterna fördelar sig ganska jämnt mellan olika delar av
landet, men de är större för hushåll utanför tätorter. Kraftigt höjda drivmedelsskatter
ger effekter i transportsystemet men också på produktion och inkomster i landet. En
indikativ beräkning tyder på att tillgänglighetsförluster i transportsystemet till följd av
kraftigt höjda drivmedelsskatter endast fångar en mindre del av de totala
välfärdsförlusterna, d.v.s. förlusterna i samhället som helhet är betydligt större än dem
som syns som mätbara effekter i transportsystemet.
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1.

Inledning och syfte

Sverige har ett klimatpolitiskt ramverk där klimatmålet är att Sverige inte ska ha några
nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Efter 2045 ska de vara negativa, vilket innebär att
utsläppen av växthusgaser från verksamheter i Sverige är mindre än till exempel den
mängd koldioxid som tas upp av naturen som en del av kretsloppet, eller mindre än de
utsläpp Sverige bidrar till att minska utomlands genom att investera i olika
klimatprojekt (Regeringen, 2017b). Transportsektorn har ett etappmål som innebär att
inrikes transporter (utom inrikes luftfart) senast 2030 ska minska sina
växthusgasutsläpp med minst 70 procent jämfört med år 2010 (Proposition
2016/17:146).
Denna rapport utgör underlag till rapport ”Scenarier för att nå klimatmålet för inrikes
transporter – ett regeringsuppdrag, Trafikverket 2020:080”. Rapporten syftar inte till
att visa hur ”ett bästa prognosscenario” bör utformas, utan analyserar snarare hur olika
styrmedel påverkar trafik- och transportarbetet, samt hur olika
styrmedelsförutsättningar påverkar utsläppen av koldioxid från transportsektorn,
energianvändning, skatteintäkter med mera. Rapporten bidrar även till arbetet med en
ny Basprognos. Rapporten är relativt teknisk och vänder sig i första hand till läsare som
redan har grundläggande kunskaper om trafikprognosmodeller, effektberäkningar och
värden för samhällsekonomiska bedömningar inom transportsektorn.
I den här rapporten har vi genomfört tre fullständiga trafikprognoser med olika
förutsättningar. Den första utgår ifrån beslutade infrastrukturåtgärder och styrmedel.
Den andra prognosen bygger vidare på den första prognosens utgångspunkt genom en
förstärkt bonus-malus för nya bilar samt höjd reduktionsplikt. Till den tredje prognosen
gör vi ytterligare tillägg genom ett antal potentiella styrmedel (högre drivmedelsskatt
och kilometerskatt) som skulle kunna bidra till att klimatmålet kan nås.
I rapportens andra kapitel redovisar vi prognosernas förutsättningar och går igenom i
detalj vad varje prognosberäkning innehåller. Därefter kommer ett kapitel om
prognosernas resultat. I bilaga A redogör vi för en kompletterande analys av hur
förtätning av bebyggelse kan påverka trafikarbete med personbil.
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2.

Prognosförutsättningar

Vi har genomfört tre fullständiga prognoser med hjälp av prognosverktygen Sampers
och Samgods.1 Samtliga prognoser inkluderar de infrastrukturåtgärder som är beslutade
och finns med i nationell plan eller länsplaner. De tre prognoserna bygger vidare på
varandra där den första (A) baseras på de förutsättningar som traditionellt sett brukar
användas för Trafikverkets basprognoser. Prognos B och C är framtagna utifrån
restriktionen att klimatmålen ska nås. Med detta menas att koldioxidutsläppen ska
minskas med 70 procent till år 2030 och med 90 procent2 till år 2040 jämfört med år
2010.
Prognosernas förutsättningar är enligt följande:


Prognos A, ett referensscenario med dagens beslutade styrmedel och åtgärder
(se avsnitt 2.1).



Prognos B där det förutom dagens beslutade styrmedel och åtgärder har antagits
en förstärkt bonus-malus för nya bilar samt höjd reduktionsplikt så att
klimatmålet nås genom en hög andel biobränsle (se avsnitt 2.2).



Prognos C som innebär höjda körkostnader för att minska biltrafiken för att
kunna nå klimatmålet med en begränsad efterfrågan på biodrivmedel (se avsnitt
2.3).

I prognos A och B har det antagits att godstransportefterfrågan är densamma, men i
prognos C där det är en betydande ökning av transportkostnader har även ny
godstransportefterfrågan beräknats. Den nya godstransportefterfrågan3 har beräknats
med hjälp av den allmänna jämnviktmodellen STRAGO4.
I delkapitlen som följer gör vi en genomgång av förutsättningarna för prognoserna. Det
har även gjorts en kompletterande analys för att beskriva hur en tätare
bebyggelsestruktur kan påverka trafikarbetet och koldioxidutsläppen. Detta redovisas i
Bilaga A.
Under arbetet med att ta fram denna rapport har det pågått parallella arbeten inom
Trafikverket. Det gör att vissa av de förutsättningar (och resultat) som redovisas i denna

1

Sampers och Samgods är två trafikprognosmodeller för person- och godstransporter.
Modellerna är Trafikverkets huvudsakliga modellsystem och används dels internt, dels av
trafikhuvudmän, forskare och konsulter. För den intresserade finns mer att läsa på:
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--ochanalysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/
2
Minskningen med 90 procent är beräknad för att nå målet om att Sverige inte skall ha några
nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.
3
Detta sker i form av en OD-matris som är indata till Samgods.
4
Modellen STRAGO har tidigare använts av myndigheten Tillväxtanalys för att bedöma
regionalekonomiska konsekvenser av en förhöjd koldioxidskatt. Mer information om STRAGO
hittas på Tillväxtanalys hemsida, https://www.tillvaxtanalys.se/ .
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rapport kan skilja sig något jämfört med till exempel vad som redovisas i Trafikverket
(2020a).

2.1.

Prognos A – referensscenario

Den första prognosen (A) grundar sig på beslutade styrmedel och åtgärder vilket även
inkluderar EU-överenskommelser på koldioxidkrav för lätta och tunga fordon.
Förutsättningarna för den första prognosen är att:


utsläppen för nya personbilar år 2021 får vara högst 95 gram koldioxid per
kilometer (EU, 2009);



utsläppen från nya personbilar ska minska med 37,5 procent till år 2030 jämfört
med år 2021. (EU, 2019a);



utsläppen från nya tunga fordon skall minska med 30 procent mellan år 2019
och år 2030 (EU, 2019b);



drivmedelsskatter förutsätts att räknas upp realt med 2 procent per år
(Finansdepartement, 2019);



de beslutade reduktionspliktsnivåerna fram till år 2020 kvarstår även fram till
år 2030 (Regeringen, 2017a), vilket motsvarar ungefär 5 volymprocent
biodrivmedel i bensin och 25 volymprocent biodrivmedel i diesel.

2.2.

Prognos B – biodrivmedel och bonus-malus

Den andra prognosen (B) har sin utgångspunkt i Socialdemokraterna et al. (2019).
Prognosen är baserad på att det finns ett utökat system för bonus-malus och det
används mer biodrivmedel för att nå klimatmålen.5 Det som skiljer jämfört med prognos
A är:


ett förstärkt bonus-malussystem, vilket har tolkats som en koldioxidreduktion
med 50 procent från år 2021 till 2030 för nya personbilar och 30 procents
reduktion för nya tunga lastbilar mellan år 2019 och 2030



att reduktionsplikten har ökats så att klimatmålen bedöms kunna nås
tillsammans med förstärkt bonus-malus utöver vad som ingår i prognos A. Det
har inte antagits någon begränsning av tillgång till biodrivmedel.

5

Med detta avses att koldioxidutsläppen ska minskas med 70 procent till år 2030 och med
90 procent till år 2040 jämfört med år 2010.

Sida 9 (60)

2.3.

Prognos C – höjda körkostnader

Den tredje prognosen (C) utgår från att andelen biodrivmedel som finns tillgänglig är
begränsad och att körkostnaderna med bil behöver öka för att minska efterfrågan för att
nå klimatmålen.6 Följande antaganden har gjorts:


En årlig uppräkning av drivmedelsskatter till år 2030 görs så att koldioxidmålet
år 2030 nås med max 20 TWh biodrivmedel för vägtrafiken. År 2018 var siffran
16 TWh. För att nå detta har drivmedelsskatterna antagits öka med 7 procent
per år mellan 2021 och 2030. Därefter har vi antagit en uppräkning med två
procent per år fram till år 2040.



Kilometerskatter för personbilar och lastbilar införs på i genomsnitt 1 krona per
kilometer för personbilar och 2 kronor per kilometer för lastbilar.

Kilometerskatterna är differentierade både för personbilar och lastbilar, och har antagits
vara dubbelt så hög i tätorter med mer än 50 000 invånare. Denna differentiering är
baserad på Finansdepartementet (2018) där det som ett exempel anges att Sveriges 30
största tätorter skulle kunna ha en högre beskattning jämfört med övriga Sverige.

2.4.

Förutsättningar för introduktion av eldrivna lätta och tunga
fordon7

2.4.1.

Elbilsintroduktion lätta fordon i prognoserna

Introduktionstakten för elbilar, laddhybrider och bränslecellsfordon som använts i de
tre prognoserna bygger på den konsekvensanalys som EU-kommissionen (EUkommissionen, 2017) låtit göra för olika förslag till kravnivåer. I konsekvensanalysen
finns olika scenarier för hur mycket koldioxidutsläppen för nya lätta fordon reduceras
mellan år 2021 och 2030.
För prognos A krävs en reduktion av koldioxidutsläppen med 37,5 procent för nya
personbilar och 30 procent för nya lätta lastbilar jämfört med år 2021 respektive 2020
(EU, 2009 och EU, 2019a). Elbilar beräknas ha nollutsläpp av koldioxid, medan effekten
av biodrivmedel inte räknas in. För förbränningsmotordrivna bilar blir det därför ett
mått på energieffektiviteten medan elbilar har en stor fördel genom att deras utsläpp
räknas till noll. Något scenario som exakt motsvarar 37,5 procents minskning för
personbilar finns inte i EU-kommissionens konsekvensanalys (EU-kommissionen,
2017). Vi har därför interpolerat fram energieffektivisering och andel elbilar (inklusive
bränslecellsfordon) och laddhybrider från scenarierna för 30 respektive 40 procents
reduktion. Vi antar vidare att Sverige når EU:s krav på koldioxidutsläpp från nya
personbilar år 2021. För nya lätta lastbilar antas samma relativa utveckling av
6

Med detta avses att koldioxidutsläppen ska minskas med 70 procent till år 2030 och med
90 procent till år 2040 jämfört med år 2010.
7 Prognoserna för andelen eldrivna fordon har förändrats under arbetet med att genomföra
analyser och ta fram denna rapport. Detta gör att andelen elfordon som presenteras nedan
skiljer sig åt jämfört med det som redovisas i och Trafikverket (2020b).
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koldioxidutsläppen som inom EU. I nybilsförsäljningen nås i denna prognos 28 procent
laddbara fordon av personbilarna till år 2030 och 60 procent till år 2040. Andel
körsträcka på el för lätta fordon blir 9 procent till år 2030 och 28 procent till år 2040.
Även för prognos B och C förutsätts att EU:s krav på koldioxidutsläpp nås till år 2021.
Utöver detta förutsätts att bonus-malus förstärks i kombination med satsning på
utbyggnad av laddinfrastruktur. Därigenom kan koldioxidutsläppen för nya lätta fordon,
såväl personbilar som lätta lastbilar reduceras med 25 procent till år 2025 och
50 procent till år 2030 jämfört med år 2021 i Sverige. Till skillnad från prognos A så
finns ett färdigt scenario för 50 procents reduktion i EU-kommissionens
konsekvensanalys (EU-kommissionen, 2017), vilket ger andelarna av olika motortyper,
inklusive elbilar och laddhybrider samt energieffektiviseringen för nya
förbränningsmotordrivna fordon. Detta har använts även i våra prognoser för Sverige.,
vilket innebär 38 procent laddbara fordon i nybilsförsäljningen av personbilar till år
2030 och närmare 90 procent till år 2040. Andel körsträcka på el för lätta fordon blir 13
procent till år 2030 och 46 procent till år 2040 i prognos B. För prognos C är andel
körsträcka med elbilar 16 procent 2030 och 49 procent 2040.

2.4.2.

Introduktion av eldrivna tunga fordon

För tunga fordon bedöms en stor del av koldioxidkraven nås enbart genom
effektivisering av drivlinan.8 För bussar kan upphandlingskrav ge drivkraft till minskade
koldioxidutsläpp. Redan idag är den nationella kollektivtrafiken med buss nästan
fossilfri. Till år 2030 väntas en del gå över till el. Även för distributionstrafik i staden
som till stor del använder samma drivlinor som bussarna beräknas det ske en övergång
till el även i prognos A. I prognos A beräknas 15 procent av distributionstrafiken i staden
och 15 procent av hela busstrafiken vara elektrifierad till år 2030 och 60 procent till år
2040 för såväl bussar totalt som distributionslastbilar i staden. I övrigt sker ingen
elektrifiering av lastbilstrafiken i prognos A. Totalt för lastbilstrafiken innebär det att 3
procent går på el år 2030 och 10 procent år 2040.
I prognos B och C ökar elektrifieringen av tunga fordon genom nationella styrmedel
inklusive upphandlingskrav och för lastbilarna även genom utbyggnad av elvägar.
Busstrafiken beräknas till år 2030 vara elektrifierad till 85 procent och till 93 procent till
år 2040. Distributionstrafiken i staden utvecklas något långsammare och beräknas bli
elektrifierad till 50 procent till år 2030 och till 85 procent till år 2040. Av fjärr- och
regionaltransporter beräknas 2 procent gå på el genom utbyggnad av elvägar på 50–60
mil av vägnätet till år 2030. Till år 2040 antas andelen öka till 19 procent. Totalt innebär
det att i prognos B och C går 10 procent av lastbilstrafiken på el år 2030 och 30 procent
år 2040. Att elbilsandelen blir högre i C än i B beror på högre drivmedelspriser för
fossildrivna fordon i prognos C.

2.5.

Biodrivmedel

Det är sannolikt fullt möjligt att nå det svenska klimatmålet genom en ökad användning
av biodrivmedel. Det strategiska valet handlar om Sverige ska utnyttja fördelen med god
8

”Drivlina” avser förbränningsmotor, växellåda, transmission inklusive eventuell elmotor för
elhybriden.
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tillgång till råvaror för att tillverka biodrivmedel för användning i transportsektorn, eller
om man ska hålla nere användningen av biodrivmedel med hänsyn till att det är en
globalt begränsad resurs.

2.6.

Sammanfattning av prognosförutsättningar

Tabell 1 sammanfattar de förutsättningar som använts för prognos A, B respektive C.

Tabell 1.

Prognosförutsättningar för prognos A, B och C.

Förutsättningar
CO2-krav till
2030*

Drivmedelsskatt
Kilometerskatt***

Prognos A

Prognos B

Prognos C

Personbil

- 37,5 %

- 50 %

- 50 %

Lastbil

- 30 %

- 30 %

- 30 %

till 2030
2030 - 2040

+2 % per år
+2 % per år

+2 % per år
+2 % per år

+7 % per år **
+2 % per år

Personbil
Lastbil

-

Reduktionsplikt

Andel
trafikarbete
med el för
persontrafik9
Andel
trafikarbete
med el för tung
trafik
Not:

Så att klimatmålet
Beslutade nivåer
nås, ingen
till och med år
begränsning av
2020.
biodrivmedel.

1 kr per km
2 kr per km
Max 20 TWh
biodrivmedel år
2030.

2030

9%

13 %

16 %

2040

28 %

46 %

49 %

2030
2040

Elvägar och
Elvägar och
snabbare
snabbare
El i
introduktion av el introduktion av el
distributionstrafik
i distributionsi distributionslastbil.
lastbil.
3%
10 %
10 %
10 %
30 %
30 %
* Gäller endast nya fordon
** Förändringen av drivmedelsskatt är satt så att klimatmålet nås med
20 TWh biodrivmedel.
*** Kilometerskatten är differentierad, se avsnitt 2.3. Här anges den
genomsnittliga kilometerskatten.

9

Prognoserna för andelen eldrivna fordon har förändrats under arbetet med att genomföra
analyser och ta fram denna rapport. Detta gör att andelen elfordon som presenteras nedan
skiljer sig åt jämfört med det som redovisas i Trafikverket (2020a) .
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Tabell 2 och tabell 3 visar körkostnaderna i de olika prognoserna för år 2030 och 2040.
Körkostnaden som visar genomsnitt är beräknad genom ett viktat medelvärde av olika
fordonstyper. Körkostnaden är tänkt att avse marginell körkostnad, det vill säga
kostnaden att köra fordonet givet att det redan ägs. För lätta fordon ingår utöver
bränslekostnader även ”övrig körkostnad”, denna är satt till 1o kronor per mil och
omfattar körsträcksrelaterad värdeminskning, försäkringskostnader, service mm.
I prognos A förklaras de högre bränslepriserna jämfört med år 2017 av att
bränsleskatterna räknats upp. I prognos B är priserna högre än i A trots att
bränsleskatterna räknats upp på samma sätt. Detta beror på en högre andel
biodrivmedel och att biodrivmedel är dyrare än fossila drivmedel. Körkostnaden skiljer
sig dock inte så mycket mellan prognos A och B. Detta förklaras av att de högre
drivmedelspriserna i prognos B genom högre reduktionsplikt kompenseras med
energieffektivare fordon och högre grad av elektrifiering genom den förstärkta bonusmalusen.

Tabell 2.

Körkostnader för prognos A, B och C, år 2030 (reala värden, prisnivå
2016).

Körkostnader

År 2017

Prognos A
år 2030

Prognos B
år 2030

Prognos C
år 2030

14
15

18
20

23
22

28
25

59%
41%
0,4%

43%
48%
9%

42%
45%
13%

40%
44%
16%

97%
3%

90%
10%

90%
10%

-

-

-

10
20

21
21
13
21
37
37

20
21
14
20
40
22
39

22
21
14
21
45
23
43

34
33
24
32
72
43
69

Priser (kr/liter)
Bensin
Diesel
Fördelning av trafikarbete
lätta fordon
Bensin
Diesel
El
tunga lastbilar
Diesel
El
Kilometerskatt (kr/mil)
Person
Gods
Körkostnad (kr/mil)
Bensinbilar
Dieselbilar
Elbilar
Genomsnitt personbilar
Tunga diesellastbilar
Tunga ellastbilar
Genomsnitt tunga lastbilar
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Tabell 3.

Körkostnader för prognos A, B och C, år 2040 (reala värden, prisnivå
2016).

Körkostnader

År 2017

Prognos A,
år 2040

Prognos B,
år 2040

Prognos C,
år 2040

14
15

21
23

29
27

36
32

59%
41%
0,4%

36%
36%
28%

29%
25%
46%

27%
24%
49%

90%
10%

70%
30%

70%
30%

-

-

-

10
20

21
21
13
21
37
37

20
21
14
18
37
22
35

22
22
14
18
46
26
40

34
33
24
29
73
46
65

Priser (kr/liter)
Bensin
Diesel
Fördelning av trafikarbete
lätta fordon
Bensin
Diesel
El
tunga lastbilar
Diesel
El
Kilometerskatt (kr/mil)
Person
Gods
Körkostnad (kr/mil)
Bensinbilar
Dieselbilar
Elbilar
Genomsnitt personbilar
Tunga diesellastbilar
Tunga ellastbilar
Genomsnitt tunga lastbilar
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3.

Prognosresultat

Prognoserna har genomförts med Sampers och Samgods för år 2040. För prognos C har
även STRAGO använts för att beräkna ny godstransportefterfråga i form av en ODmatris som i sin tur är indata till Samgods. Mer information om de Sampers- och
Samgodsanalyser som genomförts finns beskrivet i Trafikverket (2020b) och
Trafikverket (2020c).
Resultaten från prognoserna jämförs mot år 2014 för persontrafik och år 2012 för
godstrafik. Utsläppen av koldioxid jämförs däremot mot år 2010, eftersom klimatmålet
har detta som referensår. Modellresultaten för år 2014 har kalibrerats mot officiell
statistik, och motsvarande justeringsfaktorer har även applicerats för prognoserna år
2040. Slutligen har även en del resultat räknats om till år 2030 för att kunna bedöma
om klimatmålet uppfylls till år 2030.

3.1.

Inrikes persontransportarbete

I detta avsnitt beskrivs det hur persontrafikarbetet med personbil, kollektivtrafik, flyg,
gång- och cykel påverkas. Andra transportslag, som motorcykel, moped och sjöfart,
redovisas inte, då de står för en liten del av det totala persontransportarbetet.

3.1.1.

Total förändring

Figur 1 och figur 2 visar hur inrikes persontransportarbete förändras mellan år 2014 och
2040. Av figur 1 framgår att det totala transportarbetet ökar från drygt 140 miljarder
personkilometer år 2014 till drygt 180 miljarder personkilometer år 2040 enligt prognos
A och B. Detta motsvarar en ökning med knappt 30 procent. Enligt prognos C är
persontransportarbetet lägre, drygt 160 miljarder personkilometer år 2040 vilket är
knappt 15 procent högre än år 2014.
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Prognos C, år 2040

Prognos B, år 2040

Prognos A, år 2040

år 2014

0

20

40

Lätta fordon

Figur 1.

60

80

Kollektivtrafik

100
Flyg

120

140

160

180

200

Gång/Cykel

Totalt transportarbete inrikes, år 2014 och 2040 (miljarder
personkilometer under ett år).

Figur 2 visar att resandet med samtliga färdmedel ökar mellan år 2014 och 2040 enligt
prognos A och B. Den största absoluta ökningen är för lätta fordon, cirka 25 miljarder
personkilometer till år 2040 vilket motsvarar en ökning på cirka 25 procent. Den
absoluta ökningen är cirka 10 miljarder personkilometer för kollektivtrafik i både A och
B, vilket motsvarar en ökning med 50 procent jämfört med 2014.
Enligt prognos C, år 2040, är transportarbetet för lätta fordon oförändrat jämfört mot år
2014. Däremot ökar transportarbetet med kollektivtrafik något ytterligare enligt prognos
C (+60 procent) jämfört mot prognos A och B. Att transportarbetet med lätta fordon i
prognos C är betydligt lägre än i A beror huvudsakligen på minskat privat resande med
bil, men även delvis på överflyttning till kollektivtrafik, gång och cykel.
Flyg, gång och cykel står för en liten del av det totala persontrafikarbetet i alla
prognosscenarier.
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160

miljarder personkilometer

140
120
100
80
60
40

20
0
Personbil
år 2014

Kollektivtrafik

Prognos A, år 2040

Flyg

Prognos B, år 2040

Gång/Cykel
Prognos C, år 2040

Figur 2. Transportarbete per färdmedel, år 2014 och 2040 (miljarder personkilometer
under ett år).
3.1.2.

Fördelning mellan olika regioner

För att få en uppfattning om hur olika regioner påverkas av förändrade reskostnader har
resultat tagits fram för olika kommuntyper samt inom respektive utanför tätort.
Kommunerna har delats in i olika kommuntyper baserat på SKL:s
kommungruppsindelning från år 201710:
1.

Storstäder och storstadsnärakommuner (Storstäder) som innefattar
storstäder samt pendlingskommuner nära storstäder.

2. Större städer och kommuner nära större stad (Större städer) som
innefattar större städer, pendlingskommuner nära större städer och
lågpendlingskommuner nära större städer.
3. Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner (Mindre städer)
som innefattar mindre städer/tätorter, pendlingskommuner nära mindre
städer/tätorter, landsbygdskommuner och landsbygdskommuner med
besöksnäring.
Kommunindelningen redovisas i figur 3 nedan.

10

Mer information om kommunguppsindelningen finns på SKL:s hemsida,
https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsind
elning.2051.html.
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Figur 3.

Kommuner indelade i storstäder, större städer och mindre städer enligt
SKL:s kommungruppsindelning år 2017.
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Befolkningen i Sverige för de olika regionstyperna visas i figur 4 och hur fördelningen
ser ut visas i figur 5.
4,0

miljoner invånare

3,5
3,0
2,5
2,0

1,5
1,0
0,5
0,0
Storstäder
- ej tätort

Storstäder
- tätort

Större städer Större städer Mindre städer Mindre städer
- ej tätort
- tätort
- ej tätort
- tätort

Befolkning 2014

Figur 4.

Befolkning 2040

Befolkning i Sverige för olika regiontyper, år 2014 och 2040 (miljoner
invånare).

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

0%
Storstäder
- ej tätort

Storstäder
- tätort

Större städer
- ej tätort

Befolkning 2014

Figur 5.

Större städer Mindre städer Mindre städer
- tätort
- ej tätort
- tätort
Befolkning 2040

Fördelning av befolkning i Sverige mellan olika regiontyper, år 2014 och
2040 (procent).
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Figur 6 till figur 11 visar hur persontrafikresandet fördelas mellan olika regiontyper. För
samtliga färdmedel är diagrammens maxvärden desamma. Det innebär visserligen att
det i vissa fall kan vara svårt att se skillnader mellan olika prognoser, men underlättar
vid jämförelser mellan olika färdmedel.
Den geografiska uppdelningen baseras på bostadsorten för dem som reser. Det innebär
att en tur-och-returresa för en person som bor i Borås (regiontyp större städer) och reser
till Göteborg (regiontyp storstäder) kommer att räknas som två resor i regiontyp större
städer.
Av figur 7 framgår att ungefär en tredjedel av det totala transportarbetet för lätta fordon
är genererat av personer som bor inom tätorter och två tredjedelar av dem som bor
utanför tätorter.
Figur 6 och figur 7 visar att en stor del av allt transportarbete med lätta fordon görs av
dem som bor i regiontypen större städer, drygt 40 procent. Regiontyperna storstäder
respektive mindre städer står för cirka 30 procent var av det totala transportarbetet med
lätta fordon. För regiontypen storstäder är transportarbetet något högre för dem som
bor i tätorter, medan det i större och mindre städer är resor utanför tätort som är
dominerande.
Sett över tid är fördelningen tämligen konstant, det är små skillnader mellan olika
regiontyper som huvudsakligen kan förklaras av olika befolkningsutveckling. Enligt
prognos C, där reskostnaderna ökat betydligt, minskar resandet i regiontyperna större
och mindre städer, men ökar i regiontypen storstäder jämfört med år 2014.
Skillnaderna mellan regiontyper för år 2040 är dock liten vid en jämförelse mellan
prognos A, B och C. Samtliga påverkas relativt sett ungefär lika mycket av de förändrade
reskostnaderna, resandet minskar med cirka 20 procent för alla regiontyper enligt
prognos C jämfört med prognos A eller B.
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Figur 6.
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Transportarbete med lätta fordon för boende i olika regiontyper, år 2014
och 2040 (miljarder personkilometer under ett år).
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Figur 7.
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Fördelning av transportarbete för resor med lätta fordon för boende i
olika regiontyper, år 2014 och 2040 (procent).
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Transportarbetet med kollektivtrafik fördelar sig på ett annat sätt än för lätta fordon, se
figur 8. Figur 9 visar att resandet från regiontypen storstäder är störst med cirka 50
procent av det totala persontransportarbetet med kollektivtrafik. För regiontypen
storstäder dominerar tätortsresandet. I regiontypen större städer är det jämnt fördelat
mellan tätort och utanför tätort, även om majoriteten av befolkningen bor utanför tätort.
Detta kan förklaras av att kollektivtrafikutbudet är bättre inom tätorter, cirka 60 procent
av det totala persontransportarbetet med kollektivtrafik sker från tätorter. Regiontypen
mindre städer står för omkring 15 procent av det totala persontransportarbetet med
kollektivtrafik.
40

miljarder personkilometer

35
30
25

20
15
10
5
0
Storstäder
- ej tätort
år 2014

Figur 8.
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Prognos A, år 2040

Prognos B, år 2040

Prognos C, år 2040

Transportarbete för resor med reslängd upp till 10 mil 11 med
kollektivtrafik för boende i olika regiontyper, år 2014 och 2040 (miljarder
personkilometer under ett år).

11

Av modelltekniska skäl ingår inte långväga resor i denna redovisning. De långväga resorna är
framtagna med en modell som inte har lika hög detaljeringsgrad, och en alltför stor del av
resorna skulle hamna i tätorter.
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Fördelning av transportarbete för regionala resor11 (reslängd under
10 mil) med kollektivtrafik för boende i olika regiontyper, år 2014 och
2040 (procent).

Fördelningen av transportarbete mellan regiontyperna storstäder, större och mindre
städer för gång- och cykelresor påminner om kollektivtrafik, se figur 10 och figur 11.
Fördelningen mellan tätort och ej tätort är dock lite annorlunda. För samtliga
regiontyper är det en större andel av resorna som utförs inom tätorter (cirka 75 procent
istället för 60 procent). Detta beror på att det finns fler målpunkter inom kortare
avstånd i tätorter.
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Figur 10.
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Transportarbete för gång- och cykelresor för boende i olika regiontyper,
år 2014 och 2040 (miljarder personkilometer under ett år).

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Storstäder
- ej tätort
år 2014

Storstäder
- tätort

Större städer Större städer Mindre städer Mindre städer
- ej tätort
- tätort
- ej tätort
- tätort

Prognos A, år 2040

Prognos B, år 2040

Prognos C, år 2040

Figur 11. Fördelning av transportarbete för gång- och cykelresor för boende i olika
regiontyper, år 2014 och 2040 (procent).
3.1.3.

Fördelning mellan olika ärenden

I figur 12 och figur 13 visas transportarbetet respektive fördelningen av transportarbetet
med lätta fordon mellan olika ärenden. Fördelningen baseras på den indelning som
finns i Sampers. Där är de regionala resorna är indelade i fyra grupper: arbetsresor,
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tjänsteresor, övriga privatresor samt yrkestrafik. Långväga resor, det vill säga resor
längre än 10 mil, är indelade i tre grupper: privatresor, tjänsteresor och yrkestrafik. I
figurerna nedan har regional och långväga yrkestrafik summerats.
Mellan år 2014 och 2040 ökar transportarbetet för samtliga reseärenden för prognos A
och B. Detta beror huvudsakligen på ökad befolkning, men delvis även på att resorna
blir något längre.
I prognos A och B ökar andelen för regionala övriga resor, yrkestrafik samt långväga
resor med lätta fordon till år 2040 jämfört mot år 2014, medan andelen för regionala
arbets- och tjänsteresor minskar. Detta beror på att transportarbetet ökar med cirka 2535 procent för regionala övriga resor, yrkestrafik samt långväga resor jämfört mot år
2014 samtidigt som regionala arbets- och tjänsteresor endast ökar med cirka 15 procent.

miljarder personkilometer

Enligt prognos C minskar transportarbetet för regionala arbetsresor med cirka
15 procent jämfört med år 2014. Transportarbetet för de regionala övriga resorna behålls
på samma nivå som år 2014. Däremot ökar transportarbetet för de övriga ärendena med
5-15 procent. Därmed tappar regionala arbetsresor och övriga resor någon andel av alla
resor med lätta fordon, medan de övriga ärendena ökar.
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Figur 12.
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Transportarbete med lätta fordon för olika ärenden, år 2014 och 2040
(miljarder personkilometer under ett år).
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3.1.4.
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Fördelning av transportarbete med lätta fordon mellan olika ärenden, år
2014 och 2040 (procent).
Fördelning mellan olika färdmedel för regionala arbetsresor

Regionförstoring innebär att regionala arbetsmarknadsregioner växer samman. Detta
stärker arbetsmarknaden, förbättrar matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare
och leder till ökad konkurrenskraft. Enligt SIKA (2004) har en bärande politisk idé varit
att om regioner kan stärka sin relativa konkurrenskraft mot omvärlden så kommer även
Sveriges ekonomi och det gemensamma välståndet att öka. En metod för att identifiera
hur regionförstoringen påverkas i de olika scenarierna är att titta på hur persontrafikarbetet för arbetsresor förändras. Figur 14 visar att det totala persontrafikarbetet för
lätta fordon ökar till år 2040 enligt prognos A och B. I absoluta tal är ökningen för
kollektivtrafik likvärdig med förändringen för lätta fordon. I prognos C är transportarbetet med lätta fordon betydligt lägre, och minskar jämfört med år 2014. Ökningen för
kollektivtrafik är något större i prognos A och B. Totalt innebär detta att persontrafikarbetet för arbetsresor är på samma nivå i prognos C som det var år 2014.
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3.2.

Kollektivtrafik

Prognos A, år 2040
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Totalt
Prognos C, år 2040

Färdmedelsfördelning för arbetsresor, år 2014 och 2040 (miljarder
personkilometer under ett år).

Inrikes godstransportarbete

I detta avsnitt beskrivs hur inrikes godstransportarbete förändras fram till år 2040. I
inrikes sjöfart ingår såväl transporter mellan svenska hamnar och den del av utrikes
transporter som sker inom territorialgränsen, det vill säga upp till ungefär 22 km från
kusten. Eftersom sjöfart mellan svenska hamnar är nästan försumbart blir det de utrikes
sjötransporternas kustnära del som helt dominerar siffran för inrikes sjötransporter.

3.2.1.

Total förändring

Figur 15 nedan visar transportarbetet med gods. Mellan år 2012 och 2040 ökar det
totala transportarbetet med drygt 65 procent enligt prognos A och B. Mest ökar
transportarbetet med väg och sjöfart: cirka 70 procent. För järnväg är ökningen lägre:
knappt 50 procent.
Prognos C baseras på en uppdaterad efterfrågeprognos där ny transportefterfrågan har
beräknats baserat på de högre transportkostnaderna12. De totala godstransporterna är
därför lägre i prognos C jämfört med A och B. Godstransportarbetet på väg är lägre,
medan transportarbetet med järnväg och sjöfart är något högre. Ökningen till år 2040
jämfört med år 2012 är cirka 50 procent för väg och järnväg samt drygt 70 procent för
sjöfart. Totalt ökar godstransportarbetet med cirka 60 procent.

12

Dvs. nya OD-matriser som använts som indata till SAMGODS.
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Figur 15.

3.2.2.

Järnväg

Sjöfart

Transportarbete för godstrafik, år 2014 och 2040 (miljarder tonkilometer
under ett år).
Fördelning mellan olika varugrupper

Figur 16 och figur 17 beskriver transportarbetet respektive fördelningen av
transportarbetet för godstrafik mellan olika varugrupper. Mellan prognos A och B är det
väldigt små skillnader på transportarbetet för olika varugrupper: Prognos B har något
lägre transportarbete för kemikalier (-2 procent) och oljeprodukter (-1 procent) jämfört
med prognos A.
Produktionen av varor minskar totalt sett vid ökade körkostnader i och med höjda
drivmedelsskatter och införandet av en kilometerskatt enligt prognos C. Även
sammansättningen i varuproduktionen bedöms bli påverkad, genom att det sker en
förändring av vilka varor som produceras. Det sker också genom en förändring i den
geografiska lokaliseringen av produktionen och konsumtionen, det vill säga av var
produktionen av varor sker och var efterfrågan på dessa varor finns.
På varugruppsnivå minskar transportarbetet i de flesta fall för prognos C jämfört med
prognos A, särskilt för oljeprodukter13 (-20 procent), råolja och kol (-17 procent) samt
kemikalier (-13 procent). Detta beror till stor del på att dessa varugrupper i stor
utsträckning påverkas av införandet av en kilometerskatt enligt de beräkningar som
gjorts med hjälp av STRAGO-modellen. Inom ett fåtal varugrupper ökar
transportarbetet för godstrafik enligt prognos C jämfört med prognos A. Detta gäller
rundvirke (+4 procent), trävaror (+4 procent) samt papper och massa (+1 procent).
Orsaken är bland annat en ökad användning av biodrivmedel.

13

I oljeprodukter ingår biodrivmedel.
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Prognos C, år 2040

Transportarbete för godstrafik för olika varugrupper, år 2040 (miljarder
tonkilometer under ett år).
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Fördelning av transportarbete för godstrafik mellan olika varugrupper,
år 2040 (procent).

Sida 29 (60)

3.3.

Tillgänglighetseffekter

Ett sätt att studera tillgänglighetseffekterna är att beräkna förändringen av
konsumentöverskottet mellan två scenarier för samma prognosår14, i detta fall år 2040.
Lite förenklat kan man säga att förändringen i konsumentöverskottet beräknas genom
att summera den förändrade generaliserade reskostnaden15 mellan varje start- och
målpunkt multiplicerat med antalet resor16. Tillgänglighetseffekten är bra om
konsumentöverskottet är positivt (nytta) och är dåligt om konsumentöverskottet är
negativt (onytta). Tillgänglighetseffekten blir större ju högre (större nytta) eller lägre
(större onytta) konsumentöverskottet är. Mer information om tillgänglighet och hur den
kan beräknas finns i Trafikverket (2018b). I beräkningarna har det antagits att alla
nyttor kopplade till privatresor (arbets- och övriga resor) hamnar i resans startområde,
medan de för tjänste- och yrkesresor fördelas till hälften i startområde och till hälften i
slutområde.17 Vidare bör det noteras att kartorna nedan illustrerar den genomsnittliga
förändringen för samtliga resenärer. Eftersom det är stora skillnader i körkostnad
mellan eldrivna fordon och de som är bensin- eller dieseldrivna kommer fordonsägare
att påverkas olika mycket.
Skillnader i konsumentöverskott mellan prognos C jämfört med prognos A har
beräknats18. Konsumentöverskottet är beräknat för resor med personbil och lastbil (både
lätt och tung lastbil). Konsumentöverskottet för all kollektivtrafik (buss, spårbunden,
sjöfart) är väldigt litet, cirka 0,2 procent av det totala konsumentöverskottet för
persontrafik, vilket beror på att det endast är små förändringar i utbudet. I detta fall är
det lite längre restider för persontågen i prognos C jämfört mot prognos A, då det är fler
godståg på järnvägsbanan. För gång- och cykelresor samt flygresor är konsumentöverskottet noll eftersom det inte sker några förändringar i utbudet. Därför redovisas
endast konsumentöverskottet för resor med personbil och lastbil nedan.

3.3.1.

Personbil

Konsumentöverskottet per personbilsresa för prognos C, jämfört med prognos A, visas i
Fel! Hittar inte referenskälla.. En av tillgänglighetseffekterna är att restiderna blir
kortare i prognos C, vilket förklaras med att det är mindre trafik på vägarna. Störst
förändring syns kring Stockholm, där trängseln är som störst idag. Därutöver blir
körkostnaden högre i prognos C än A. Den fördelar sig jämnt i hela landet.
Vägavgifterna/vägskatterna/kilometerskatterna ökar kraftigare vilket beror på att det, i
14

Befintliga prognosverktyg förutsätter att antal invånare är samma i de scenarier som
analyseras. Detta gör att det inte går att göra beräkningar mellan olika år, t.ex. jämföra ett
prognosår med nuläget.
15
Generaliserad reskostnad beräknas genom att addera restid och reskostnad. Restiden räknas
om till ett monetärt värde genom så kallade tidsvärden som beslutats av Arbetsgruppen för
SamhällsEkonomiska Kalkylvärden (ASEK).
16
Eftersom förändrad generaliserad reskostnad kan medföra att antalet resor förändras antas
de nytillkomna resenärerna (eller de som försvinner) få halva nyttan (eller onyttan) jämfört med
de som reste tidigare.
17
Detta är en approximation, hur det förändrade konsumentöverskottet fördelas mellan olika
områden beror på hur marknader så som bostads- och arbetsmarknader fungerar.
18
Motsvarande beräkningar skulle kunna göras även för prognos B jämfört med prognos A, men
då det är små skillnader i antalet resor och reskostnader i prognos A och B är även
konsumentöverskottsförändringen liten.
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prognos C, även finns kilometerskatter. Kilometerskatterna slår ungefär lika hårt i hela
landet, bortsett från delar av Stockholm och Norrland, där kostnaderna blir något högre.
De högre kostnaderna för kilometerskatt kring Stockholm kompenseras i viss mån för
genom kortare restider. Att kostnaderna för kilometerskatterna blir högre i Norrland
beror troligtvis på att resorna är längre. Den totala tillgänglighetsförändringen per resa
är relativt jämn sett till hela Sverige.
Tillgänglighetsförändringen per resa skiljer sig mellan ärenden (arbetsresor, övrigtresor, tjänsteresor och yrkestrafik) vilket beror på värdering av tid samt reslängden.
Däremot är fördelningen över landet ungefär densamma för alla ärenden.
Det totala konsumentöverskottet för personbilsresor för prognos C jämfört mot prognos
A visas i figur 19. Det totala konsumentöverskottet följer samma mönster som per resa,
där kostnaderna för kilometerskatter är den dominerade posten.
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1)
Figur 18.

3)

4)

Förändring av konsumentöverskott per genomsnittlig resa (kr) för prognos C jämfört mot prognos A
(år 2040), för alla reseärenden med personbil uppdelat på restid (1), körkostnad (exkl. km-skatt) (2),
vägavgift/vägskatt/km-skatt (3) samt det totala konsumentöverskottet per resa (4). Notera att
skalan inte är linjär.

1)
Figur 19.

2)

2)

3)

4)

Förändring av totalt konsumentöverskott per dygn (kr) för prognos C jämfört mot prognos A (år
2040), för alla reseärenden med personbil uppdelat på restid (1), körkostnad (exkl. km-skatt) (2),
vägavgift/vägskatt/km-skatt (3) samt det totala konsumentöverskottet (4). Notera att skalan inte är
linjär.

Sida 32 (60)

3.3.2.

Tung lastbil

Konsumentöverskottet per resa med tung lastbil för prognos C jämfört med prognos A
visas i figur 20. Konsumentöverskottet per resa förändras kraftigare för tung lastbil
jämfört med personbil, vilket beror på att tidsvärdena är högre för lastbilar (varje sparad
minut är värd mer) samt att körkostnaderna och kostnaderna för kilometerskatt är
högre. De tillgänglighetseffekterna som visas är att restiderna för tung lastbil förbättras i
stort sett i hela landet, medan körkostnaderna och kostnaderna för kilometerskatterna
ökar kraftigt. Kostnaderna för kilometerskatterna är ungefär dubbelt så höga som
körkostnaderna.
Tillgänglighetseffekten per resa är högre för lastbil med släp jämfört utan släp, vilket
beror på att tidsvärdena är något högre samt att det görs längre resor.
Det totala konsumentöverskottet för resor med tung lastbil för prognos C jämfört mot
prognos A visas i figur 21. Totalt sett är konsumentöverskottet mindre för tunga lastbilar
än för personbilar, vilket beror på att det är färre resor med tunga lastbilar. För tunga
lastbilar dominerar kostnaden för kilometerskatten tillsammans med körkostnaden.

1)
Figur 20.

2)

3)

4)

Förändring av konsumentöverskott per genomsnittlig resa (kr) för prognos C jämfört mot prognos A
(år 2040), för tunga lastbilar i yrkestrafik uppdelat på restid (1), körkostnad (exkl. km-skatt) (2),
vägavgift/vägskatt/km-skatt (3) samt det totala konsumentöverskottet per resa (4). Notera att
skalan inte är linjär.
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1)
Figur 21.

2)

3)

4)

Förändring av totalt konsumentöverskott per dygn (kr) för prognos C jämfört mot prognos A (år
2040), för tunga lastbilar i yrkestrafik uppdelat på restid (1), körkostnad (exkl. km-skatt) (2),
vägavgift/vägskatt/km-skatt (3) samt det totala konsumentöverskottet (4). Notera att skalan inte är
linjär.

3.3.3.

Fördelning per invånare

Konsumentöverskottet per invånare19 för resor med personbil (exkl. yrkestrafik) för
prognos C jämfört med prognos A visas i tabell 4. Storleken på staden har endast en liten
betydelse för konsumentöverskottet, när storleken på staden ökar minskar onyttan
något. Boende i en större stad får större restidsnyttor (kortare restid), samtidigt som
körkostnader och kostnaderna för kilometerskatt minskar (kortare avstånd). Dessa
effekter är dock små i förhållande till om man bor inom eller utanför tätort.
Restidsnyttan blir ungefär densamma oavsett om man bor inom eller utanför tätort,
däremot blir körkostnaderna och kostnaderna för kilometerskatt betydligt högre om
man bor utanför tätort. Boende utanför tätorter oavsett storlek på staden påverkas
därmed mest av kilometerskatt (och övriga förutsättningar i prognos C). Detta beror på
att resorna är långa för de som bor utanför tätort, färdmedelsandelen för bil är hög,
samtidigt som de inte får ta del av restidsnyttorna som finns framförallt i storstäderna.
Totalt för hela landet blir kostnaden 14 kr per invånare och dag. Detta motsvarar drygt
5 000 kr per invånare och år, eller knappt 57 miljarder kr om året för hela landet.

19

I beräkningarna ingår samtliga invånare oavsett ålder, körkortsinnehav etc.
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Tabell 4.

Förändring av konsumentöverskott per invånare och dag (kr) för prognos
C jämfört mot prognos A (år 2040), för personbilar (exkl. yrkestrafik)
uppdelat på restid, körkostnad (exkl. km-skatt) och
vägavgift/vägskatt/kilometerskatt.

Restid

Körkostnad
(exkl. km-skatt)

Vägavgift, väg-skatt
eller km-skatt

Totalt

Ej tätort

3.5

-1.0

-19.0

-16.5

Tätort

2.5

-0.5

-10.5

-8.5

Större
städer

Ej tätort

2.5

-1.0

-21.0

-20.5

tätort

1.0

-0.5

-12.0

-11.5

Mindre
städer

Ej tätort

1.0

-1.0

-19.0

-19.0

Tätort

1.0

-0.5

-12.0

-12.0

1.5

-0.5

-15.0

-14.0

Regiontyp

Storstäder

Alla

3.3.4.

Fördelning mellan olika inkomstklasser

Resultat från Sampers medger inte analyser av fördelningseffekter mellan olika
inkomstgrupper. Detta gäller både på nationell nivå och på regional nivå. Eliasson et al.
(2018) analyserar fördelningseffekter av höjda drivmedelsskatter och kilometerskatter i
Sverige år 2011 dels sett över inkomstfördelningen, dels över inkomstfördelningen inom
bland annat glesbygd, små och stora städer.20 Deras resultat visar att välfärdsförlusterna
av höjda drivmedelsskatter och kilometerskatter generellt sett är större i glesbygd än i
små och stora städer. Detta gäller för varje halv kvartil av inkomstfördelningen.
Resultaten indikerar också att drivmedelsskatter och kilometerskatter är progressiva,
(välfärdsförlustens andel av disponibelinkomsten ökar) över nästan hela
inkomstfördelningen. Men andelen av gruppen som definieras per varje halv kvartil och
som får förhållandevis stora välfärdsförluster relativt sin disponibla inkomst (mer än 2
procent) är betydligt större i de lägre halvkvartilerna än i de högre halvkvartilerna. Det
bör även noteras att nettoeffekten för olika samhällsgrupper är beroende av hur de
ökade skatteintäkterna används.

3.4.

Trafikarbete för vägtrafik

Figur 22 visar hur vägtrafikarbetet fördelas mellan olika fordonstyper år 2014 och 2040.
Gemensamt för samtliga prognoser är att trafikarbetet domineras av lätta fordon. Denna
grupp står för drygt 90 procent av det totala trafikarbetet på väg. År 2014 var
20

Eliasson et al. (2018) analyserade även effekterna av fordonskatter och skatter på köp av
fordon.
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trafikarbetet knappt 80 miljarder fordonskilometer och till år 2040 beräknas
trafikarbetet öka till knappt 100 miljarder fordonskilometer enligt prognos A och B.
Enligt prognos C förväntas trafikarbete ligga på samma nivå som år 2014 även år 2040.

Prognos C, år 2040
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Prognos A, år 2040
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Figur 22.

Tung lastbil

Buss

Trafikarbete för vägtrafik, år 2014 och 2040 (miljarder fordonskilometer
under ett år).

Trafikarbetet har även räknats om till år 2030, vilket visas i figur 23. Till år 2030
beräknas trafikarbetet öka till knappt 90 miljarder fordonskilometer enligt prognos A
och B. Enligt prognos C beräknas trafikarbetet ligga på drygt 70 miljarder
fordonskilometer, vilket är lägre än år 2014.
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Prognos C, år 2030

Prognos B, år 2030

Prognos A, år 2030

år 2014
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

miljarder fordonskilometer
Lätta fordon

Figur 23.

3.5.

Tung lastbil

Buss

Trafikarbete för vägtrafik, år 2014 och 2030 (miljarder fordonskilometer
under ett år).

Trafiksäkerhetseffekter

Tabell 5 visar de beräknade trafiksäkerhetseffekterna för de olika prognoserna. Mellan
år 2014 till 2040 (prognos A och B) beräknas antalet dödsolyckor minska med knappt
30 procent från 230 till 160 dödsolyckor per år. Att antalet dödsolyckor minskar beror
bland annat på att fordon och vägtrafikmiljöer förväntas bli säkrare över tid. Antalet
dödsolyckor i prognos C är lägre än i prognos A och B, vilket förklaras av mindre
trafikarbete i prognos C.
Även risken för olyckor med mycket allvarligt skadade förväntas minska över tiden, men
inte lika mycket som för dödsolyckor. I prognos A och B beräknas antalet mycket
allvarligt skadade vara cirka 15 procent högre än 2014, vilket är mindre än trafikarbetet
på väg som beräknats öka med cirka 25 procent. I prognos C, där trafikarbetet är på
samma nivå som för 2014, beräknas antalet mycket allvarligt skadade vara knappt 10
procent lägre än 2014 eller 20 procent lägre än i prognos B och C.
Antalet allvarligt skadade (exklusive mycket allvarligt skadade) följer i stort det totala
trafikarbetet och är i prognos C i samma storleksordning som år 2014 medan det ökar
med cirka 20 procent i prognos A och B jämfört med år 2014.
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Tabell 5.

Vägtrafikolyckor år 2014 och 2040 (antal per år). Samtliga uppgifter
(även 2014) är modellberäknade.

Olyckskategori
Dödade
Mycket allvarligt
skadade (MAS)
Allvarligt skadade
exkl. MAS

3.6.

År 2014

Prognos A,
år 2040

Prognos B,
år 2040

Prognos C,
år 2040

230

160

160

130

690

790

790

630

3 200

3 800

3 800

3 100

Energianvändning vägtrafik

Energianvändningen för vägtrafik år 2014 och 2040 visas i tabell 6. Enligt alla prognoser
beräknas användningen av el och biodrivmedel öka jämfört med år 2014, medan
användningen av fossila drivmedel beräknas minska. Totalt sett minskar
energianvändningen med cirka 30 procent till år 2040 enligt prognos A jämfört med år
2014. Enligt prognos B och C minskar energianvändningen ytterligare, cirka 40
respektive 50 procent. En betydande del av den totala energiminskningen i prognos B
och C kommer från att elfordon är mer energieffektiva än de fordon som drivs med
biodrivmedel eller fossila drivmedel.
Elanvändningen står för 13 procent av den totala energianvändningen för vägtrafik i
prognos A, medan det i prognos B och C är elanvändningen som är högre (drygt 30
procent). Biodrivmedel står för cirka hälften av energianvändningen för vägtrafik enligt
prognos B och C. Detta motsvarar cirka 20 TWh. I prognos A står biodrivmedel för
knappt 25 procent av energianvändningen, vilket motsvarar drygt 10 TWh.

Tabell 6.

Energianvändning för vägtrafik, år 2014 och år 2040 (TWh per år).
År 2014

Prognos A,
år 2040

Prognos B,
år 2040

Prognos C,
år 2040

El

0

6

12

11

Fossilt drivmedel
Biodrivmedel

62
8

31
11

7
22

7
17

Totalt

70

48

41

36

Energikälla

Energianvändningen för vägtrafik omräknat till år 2030 visas i tabell 7. Totalt sett
minskar energianvändningen med cirka 20 procent till år 2040 enligt prognos A jämfört
med år 2014. Enligt prognos B och C minskar energianvändningen ännu mer: cirka 25
respektive 35 procent.
Jämfört mot år 2040, beräknas elanvändningen inte bli lika hög år 2030.
Elanvändningen år 2030 är endast 5–10 procent av den totala energianvändningen för
vägtrafik, jämfört med 15–30 procent år 2040. Andelen biodrivmedel ligger ungefär på
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samma nivå år 2030 som år 2040: cirka 40–50 procent enligt prognos B och C.
Användningen av biodrivmedel ligger, i enlighet med förutsättningarna, på 20 TWh för
prognos C.

Tabell 7.

Energianvändning för vägtrafik, år 2014 och 2030 (TWh, per år).
År 2014

Prognos A,
år 2030

Prognos B,
år 2030

Prognos C,
år 2030

El

0

2

4

4

Fossilt drivmedel

62

41

21

21

Biodrivmedel

8

15

27

20

Totalt

70

58

53

45

Energikälla

3.7.

Utsläpp från vägtrafik

3.7.1.

Utsläpp av koldioxid

I figur 24 visas koldioxidutsläppen för vägtrafik år 2040. Utsläppen beräknas minska till
drygt 8 miljoner ton koldioxid till år 2040 enligt prognos A, vilket är en minskning på
knappt 60 procent jämfört mot år 2010. Trots att trafikarbetet är lika högt i prognos B
som i A, minskar utsläppen kraftigare i prognos B. Detta beror bland annat på att
andelen biodrivmedel är dubbelt så hög i prognos B jämfört med A. Enligt prognos B och
C minskar utsläppen till knappt 2 miljoner ton år 2040, vilket motsvarar en minskning
på cirka 90 procent jämfört mot 2010. Det vill säga klimatmålet enligt Regeringen
(2017b) att utsläppen ska minska med 90 procent till år 2040 jämfört mot 2010 uppfylls
för prognos B och C men inte för prognos A.
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Figur 24.

Koldioxidutsläpp för vägtrafik, år 2010, 2014 och 2040 (miljoner ton
under ett år).

Koldioxidutsläppen omräknade till år 2030 visas i figur 25. Utsläppen beräknas minska
till drygt 10 miljoner ton koldioxid per år till år 2030 enligt prognos A, vilket är en
minskning på drygt 45 procent jämfört mot år 2010. Enligt prognos B och C minskar
utsläppen till knappt 6 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar cirka 70 procent.
Därmed uppfyller prognos B och C klimatmålet enligt Regeringen (2017b) att utsläppen
ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört mot 2010, men inte prognos A.21
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Tung lastbil

Buss

Koldioxidutsläpp för vägtrafik, år 2010, 2014 och 2030 (miljoner ton
under ett år).

21

De siffror som presenteras i detta stycke avviker något från de som redovisas i Trafikverket
(2020a) vilket främst beror på andra antaganden om elbilar.
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3.7.2.

Utsläpp av kväveoxider

I figur 26 och figur 27 visas utsläppen av kväveoxider för vägtrafik år 2040 respektive
2030. Till år 2030 beräknas utsläppen minska med 80 - 85 procent enligt alla prognoser
jämfört med år 2014. Fram till år 2040 minskar utsläppen ytterligare med 10
procentenheter, jämfört med år 2014.
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Utsläpp av kväveoxider för vägtrafik, år 2014 och 2040 (kiloton under ett
år)
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Utsläpp av kväveoxider för vägtrafik, år 2014 och 2030 (kiloton under ett
år).
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3.7.3.

Utsläpp av flyktiga organiska ämnen

I figur 28 och figur 29 visas utsläppen av flyktiga organiska ämnen för vägtrafik år 2040
respektive 2030. Fram till år 2030 beräknas utsläppen minska med cirka 50 procent
enligt prognos A och B jämfört med år 2014, medan enligt prognos C minskar utsläppen
med cirka 60 procent. Sen fram till år 2040 minskar utsläppen ytterligare med 5
procentenheter enligt prognos A (-55 procent) och 15 procentenheter för prognos B och
C (-65 respektive -75 procent).
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Utsläpp av flyktiga organiska ämnen för vägtrafik, år 2014 och 2040
(kiloton under ett år).
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Utsläpp av flyktiga organiska ämnen för vägtrafik, år 2014 och 2030
(kiloton under ett år).
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3.7.4.

Utsläpp av avgaspartiklar

I figur 30 och figur 31 visas utsläppen av avgaspartiklar för vägtrafik år 2040 respektive
2030 (notera att slitagepartiklar inte ingår här). Till år 2030 beräknas utsläppen minska
med 80 - 85 procent enligt alla prognoser jämfört med år 2014. Fram till år 2040
minskar utsläppen ytterligare med 5 procentenheter, jämfört med år 2014.
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Utsläpp av avgaspartiklar för vägtrafik, år 2014 och 2040 (kiloton under
ett år).
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Utsläpp av avgaspartiklar för vägtrafik, år 2014 och 2030 (kiloton under
ett år).
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3.7.5.

Utsläpp av svaveldioxid

I figur 32 och figur 33 visas utsläppen av svaveldioxid för vägtrafik år 2040 respektive
2030. Fram till år 2030 beräknas utsläppen minska med cirka 15 procent enligt prognos
A jämfört med år 2014, medan enligt prognos B och prognos C sker en större minskning
på cirka 25 procent respektive 30 procent. Sen fram till år 2040 minskar utsläppen,
minskningen enligt prognos A är cirka 40 procent jämfört mot år 2014, 60 procent enligt
prognos B och 65 procent enligt prognos C.
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Utsläpp av svaveldioxid för vägtrafik, år 2014 och 2040 (ton under ett
år).
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Utsläpp av svaveldioxid för vägtrafik, år 2014 och 2030 (ton under ett
år).
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3.8.

Skatteintäkter

Skattesatserna i de olika prognoserna för år 2040 och 2030 presenteras i tabell 8
respektive tabell 9.

Tabell 8.

Skattesatser, år 2014 och 2040.

Skattesatser
bensin
(kr/liter)

Energi- och
CO2-skatt

diesel
(kr/liter)

el
(kr/kWh)

lätta
fordon
Kilometerskatt

År 2014

Prognos A
år 2040

Prognos B
år 2040

Prognos C
år 2040

5,85

9,41

9,41

15,18

4,80

6,62

6,62

10,68

0,31

0,34

0,34

0,34

0

0

0

10

0

0

0

20

År 2014

Prognos A
år 2030

Prognos B
år 2030

Prognos C
år 2030

5,85

7,72

7,72

12,45

4,80

5,43

5,43

8,76

0,31

0,33

0,33

0,33

0

0

0

10

0

0

0

20

(kr/mil)

tunga
fordon
(kr/mil)

Tabell 9.

Skattesatser, år 2014 och 2030.

Skattesatser

bensin
(kr/liter)

Energi- och
CO2-skatt

diesel
(kr/liter)

el
(kr/kWh)

lätta
fordon
Kilometerskatt

(kr/mil)

tunga
fordon
(kr/mil)

I tabell 10 visas skatteintäkterna för de olika prognoserna år 2040. Enligt prognos A
beräknas skatteintäkterna minska med cirka tio procent till år 2040 jämfört med år
2014. Skatteintäkterna minskar ytterligare enligt prognos B: cirka 30 procent jämfört
mot år 2014. Detta beror på att det sker en omställning av fordonsflottan som leder till
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lägre förbrukning av fossila bränslen och därmed mindre skatteintäkter från
bränsleanvändning. Enligt prognos C förväntas skatteintäkterna öka med drygt 210
procent, vilket beror på att kilometerskatter införts.

Tabell 10.

Skatteintäkter (exklusive moms), år 2014 och 2040 (miljarder kronor per
år).
År 2014

Prognos A
år 2040

Prognos B
år 2040

Prognos C
år 2040

Energi- och
CO2-skatt

38

34

26

32

Kilometerskatt

0

0

0

85

Totalt

38

34

26

117

Skatt

Till år 2030 beräknas skatteintäkterna inte minska lika mycket som till år 2040 enligt
prognos A och B, se tabell 11. Skatteintäkterna minskar med drygt 5 procent enligt
prognos A och med knappt 15 procent enligt prognos B. Enligt prognos C så ökar
skatteintäkterna med cirka 220 procent till år 2030. I samtliga fall är skatteintäkterna
högre år 2030 än 2040.

Tabell 11.

Skatteintäkter (exklusive moms), år 2014 och 2030 (miljarder kronor per
år).
År 2014

Prognos A
år 2030

Prognos B
år 2030

Prognos C
år 2030

Energi- och
CO2-skatt

38

35

33

42

Kilometerskatt

0

0

0

78

Totalt

38

35

33

120

Skatt

3.9.

Samhällsekonomisk analys

Trafikverkets konventionella samhällsekonomiska kalkyler avser många gånger åtgärder
där det finns en åtgärdskostnad mot vilken man utvärderar effekter av åtgärden. Dessa
kalkyler påminner till sin struktur om konventionell företagsekonomisk
investeringskalkylering. Kostnader för investeringar i transportinfrastrukturen bedöms
genom en väl etablerad och utarbetad kalkylmetodik. Däremot är kostnaderna för
åtgärderna i prognoserna B och C av en annan karaktär och ligger i hög grad utanför
Trafikverkets traditionella område för bedömningar av åtgärdskostnader. Detta gör att
kostnadsbedömningarna för de åtgärder som ligger i förutsättningarna för prognoserna
B och C inte är fullständiga i redovisningen av de samhällsekonomiska effekterna.
I Trafikverkets konventionella samhällsekonomiska kalkyler hanteras skatter på
drivmedel primärt som en transferering mellan hushåll/företag och staten som
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uppkommer då trafik- och transportarbete påverkas. Men kostnaden för de relativt stora
skatteökningarna i prognos C utgörs sannolikt primärt av lägre produktion och
inkomster i ekonomin med relaterade välfärdseffekter. Detta betyder att
kostnadsbedömningen av åtgärden behöver göras på ett annat sätt än genom en
traditionell anläggningskostnadskalkyl.
Som tidigare beskrivits i denna rapport, har godsefterfrågan i prognos C justerats ned på
basis av analyser gjorda med den allmänna jämnviktmodellen STRAGO. I dessa analyser
beräknas även välfärdsförluster vid olika nivåer på koldioxidskatten (Almström et al.
2018). Vi använder dessa beräkningar för att ge en indikativ bild av kostnaden
förknippad med åtgärden i prognos C i det följande (se även diskussionen i avsnitt
3.9.1). Vi kallar detta ”ytterligare välfärdseffekter” i det följande. Det bör dock noteras
att osäkerheterna i denna beräkning sannolikt är större än de osäkerheter som normalt
sett ingår Trafikverkets anläggningskostnadskalkyler.
Utöver denna kostnad bör man notera att potentiellt stora anpassningskostnader inte
ingår i den samhällsekonomiska bedömningen som redovisas här. De beräkningar som
redovisas i det följande är med andra ord ofullständiga, eftersom alla kostnader inte
finns med. I synnerhet saknas kostnaden för elektrifiering av transportsektorn (andra
fordon, laddinfrastruktur osv.), som är mer omfattande i prognos B och C än i
referensscenariot A. Men beräkningarna ger ändå en överblick över den relativa
storleken av de samhällsekonomiska nyttor och vissa kostnader som förutsättningar i
respektive scenario ger upphov till.
Tabellen nedan visar en sammanställning av de samhällsekonomiska effekterna för
prognoserna B och C jämfört med prognos A. Värdet av minskade klimatutsläpp är inte
medräknat i tabellen, eftersom det är den minskning som åtgärderna i prognosen är
konstruerade för att uppnå. Det sammanlagda värdet av de övriga effekterna kan därför
tolkas som den samhällsekonomiska kostnaden för att nå den avsedda
utsläppsminskningen.
I prognos B är det huvudsakligen förändringen av de externa effekterna som påverkar
nettoresultatet, som är minus 70 miljarder kronor (nuvärdesberäknat med 40 års
kalkylperiod). I prognos B antas dock en mer omfattande elektrifiering än i
referensscenariot A, och kostnaden för detta finns inte med i kalkylen. Den totala
samhällsekonomiska kostnaden för prognos B är därför underskattad.
I prognos C handlar det om betydligt större effekter. De nuvärdesberäknade effekterna
indikerar ett negativt resultat på 2 240 miljarder kronor. Även i detta fall saknas
kostnaden för en mer omfattande elektrifiering än i referensscenariot A. Att det negativa
resultatet i C blir så stort beror till stor del på ”ytterligare välfärdseffekter” utanför
transportsektorn. Detta ska dock betraktas som en indikativ storleksordning på grund av
de osäkerheter som ligger i bedömningen. Förändringen i konsumentöverskottet på
persontransportmarknaden är negativt (-1 300 miljarder kronor). Men detta består i hög
grad av ökade skattebetalningar (transfereringar) från hushåll till staten, vilket visar sig i
”budgeteffekter” som uppgår till 1 200 miljarder kronor. Den exakta användningen av
dessa skatteintäkter kommer i sin tur att ha samhällsekonomiska effekter. Men dessa
beaktas inte i bedömningen då det är oklart hur de ökade skatteintäkterna skulle
användas. Att absolutvärdet under konsumentöverskott är högre än budgeteffekter

Sida 47 (60)

beror på att det för hushållen även blir en välfärdsförlust för de resor som inte utförs till
följd av de ökade reskostnaderna. Det minskade trafikarbetet med bil leder även till
minskade luftföroreningar och trafikolyckor. Nuvärdet av dessa effekter under hela
kalkylperioden beräknas uppgå till drygt 800 miljarder, av vilket det allra mesta utgörs
av minskade trafikolyckor. Beräkningen av detta värde är dock osäker, både på grund av
osäkra effektsamband och osäkerheter om hur den samhällsekonomiska kostnaden ska
beräknas (värdet av minskade trafikolyckor baseras på hela olyckskostnaden och inte
bara den externa delen; jämför med Nilsson och Haraldsson, 2016).

Tabell 12.

Sammanställning av samhällsekonomiska effekter (miljarder kr) för
prognos B och C (jämfört med prognos A). Alla siffror är
nuvärdesberäknade med 40 års kalkylperiod.

Prognos B

Prognos C

0

20

Biljettintäkter

0

90

Fordonskostnader kollektivtrafik

0

-70

10

1 200

Drivmedelsskatt för vägtrafik

10

-100

Vägavgifter/vägskatt

0

1 300

Konsumentöverskott

-30

-1 300

-30

400

0

-1 700

-40

810

Luftföroreningar

10

10

Trafikolyckor

-50

800*

0

30

0

-3 000

-70

-2 240

Producentöverskott

Budgeteffekter

Restider
Vägavgifter/vägskatt
Externa effekter

DoU och reinvesteringar
Ytterligare välfärdseffekter
(se avsnitt 3.9.1)
Totalt
Not:

3.9.1.

* Siffran avser inte bara extern marginalkostnad
för olyckor utan hela marginalkostnaden. Det
betyder att den externa effekten är överskattad.

Ytterligare välfärdseffekter

I denna rapport har vi analyserat olika åtgärdsinriktningar för att nå klimatmålen inom
transportsektorn. Generellt sett är det stora förändringar som analyserats. Detta väcker
frågor om i vilken utsträckning Trafikverkets traditionella samhällsekonomiska kalkyl
fångar de totala välfärdseffekterna av att gå ifrån prognos A till C. Syftet med detta
avsnitt är att diskutera den frågan och åskådliggöra storleksordningar på de
sammanlagda välfärdseffekterna och redogöra för beräkningen av de s.k. ”ytterligare
välfärdseffekterna” i tabell 12. Med välfärdseffekt avses i det följande bara effekten i
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konsumtionstermer.22 Externa effekter, det vill säga effekter på olyckor, utsläpp och
slitage av infrastrukturen, ingår alltså inte i det följande, men de ingår förstås i
beräkningen som redovisas i tabell 12.
Ett grundläggande antagande i persontransportprognosen C är bland annat att
sysselsättning och inkomster inte påverkas av de höjda skatterna. Detta är sannolikt ett
mycket restriktivt antagande. En begränsande förutsättning för personprognosen i C är
att de stora skatteintäkter som kilometerskatter och höjda drivmedelsskatter genererar
inte har återförts till samhället i analyserna. Dessa intäkter kommer i praktiken att
användas på något sätt. Ett alternativ kan vara att sänka inkomst- eller mervärdesskatter. Den reala ökning av disponibelinkomster som detta kan ge skulle sannolikt leda
till en viss ökning av trafikarbetet med bil jämfört med den som redovisas i prognos C.
Ett annat alternativ kan vara att finansiera satsningar på kollektivtrafiken. Det skulle
kunna ha en viss förstärkande effekt på minskningen i trafikarbetet med bil och bidra till
att förlusten av tillgänglighet blir något mindre i prognos C än vad som annars hade
varit fallet. Poängen är inte att förorda någon specifik användning av de ökade
skatteintäkterna, utan snarare att peka på att de totala välfärdseffekterna i praktiken
även kommer att bero på detta, även om det inte är modellerat i persontransportprognosen. Storleksordningen på förändringen i nuvärdesberäknat konsumentöverskott
i prognos C, jämfört med prognos A är -1 300 miljarder kronor givet förutsättningarna
för beräkningen (se tabell 12). Detta säger alltså något om storleksordningen på de
aggregerade välfärdseffekterna på persontransportmarknaden, om inkomster och
sysselsättning inte påverkas.
Vid ”stora” förändringar kan det vara relevant att använda så kallade beräkningsbara
allmänna jämviktsmodeller (till exempel STRAGO eller EMEC) för att få ett grepp om
storleken på värdet av produktionsförändringar som följer av åtgärden.23 Dessa saknar
dock precision för olika delmarknader inom transportsektorn som trots allt finns
representerade i Trafikverkets modeller Sampers och Samgods. Det betyder att även
dessa ger stora osäkerheter i beräknade effekter av förändringar i transportsektorn.
I godsprognosen med Samgods har en ny efterfrågematris tagits fram för prognos C.
Detta betyder att effekten av de förändrade skatterna i prognos C på produktionen
beaktats i godsprognosen. Den nya efterfrågematrisen är baserad på scenarier som tagits
fram med STRAGO (Almström et al. 2018). I dessa scenarier kvantifieras effekter på
varuproduktionen i olika delar av landet vid olika nivåer på koldioxidskatten. Almström
et al. (2018) analyserar effekterna i termer av produktionen år 2010 och beräknar även
välfärdsförlusten av de höjda skatterna. Analysen baseras på att de ökade skatteintäkter

22

Med ”konsumtionstermer” avses här i mer tekniska termer ”konsumentöverskott”, d.v.s. den
nettominskning av nytta som konsumenterna får till följd av skattehöjningarna och det
relaterade måttet ”equivalent variation” (EV) d.v.s. konsumentens maximala betalningsvilja för
att slippa de ökade skatterna. Förändrat konsumentöverskott används för att beskriva
effekterna som uppstår på marknaden för persontransporter och EV används för att beskriva
välfärdseffekterna av den minskade produktionen i landet.
23
Modellnamnen STRAGO och EMEC förkortningar för ”Swedish TRAde of GOods” respektive
”Environmental Medium Term Economic Model”.
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som följer av den ökade koldioxidbeskattningen förs tillbaka till hushållen helt och
hållet.
Analysen i Almström et al. (2018) avser år 2010 snarare än 2040 som är prognosår i
Sampers-Samkalk för prognoserna A och C. Skattehöjningarna i prognos C inkluderar
även kilometerskatter. Så för att kunna jämföra prognos C mot analyserna i Almström et
al. (2018) har vi beräknat vilken koldioxidskatt som behövs i prognos C för att ge samma
resultat för den genomsnittliga körkostnaden. Resultatet är en faktor 2,8 resp. 2,9 på
koldioxidskatten vid åren 2030 och 2040. Om koldioxidskatten räknas upp med en
faktor 3 beräknar Almström et al. (2018) att välfärdsförlusten är lika med cirka 2,4 procent av ett års BNP. Vi använder denna siffra på prognosticerad BNP vid
prognosåret 2040 och relaterar resultatet till det minskade konsumentöverskottet på
persontransportmarknaden samma år (beräknat med Sampers-Samkalk). Denna
beräkning indikerar att Sampers-Samkalk åtminstone fångar cirka en tredjedel av den
totala välfärdsförlusten.
Nuvärdet av det minskade konsumentöverskottet på transportmarknaden i tabell 12 är
1 300 miljarder kronor. Ytterligare välfärdseffekter utanför transportmarknaden skulle
då alltså kunna handla om ytterligare cirka -3 000 miljarder nuvärdesberäknade kronor
sett över hela kalkylperioden. Som referens kan noteras att BNP år 2017 var knappt
4 400 miljarder kronor (2014 års priser). Dessa ytterligare välfärdseffekter bör dock
betraktas som en indikativ storleksordning då osäkerheterna är stora. Det handlar både
om beräkningen vid prognosåret som beskrevs i föregående stycke. Men vid en
nuvärdesberäkning av de sammanlagda effekterna under kalkylperioden handlar
osäkerheterna även om tidpunkten för när skatterna börjar höjas och vilken bana BNP
tar i samband med detta och därefter relativt prognos A.
Här ska man också komma ihåg att minskade externa effekter inte beaktats i dessa
partiella välfärdsberäkningar (se tabell 12) detta gäller även anpassningskostnader som
är nödvändiga för att uppnå förutsättningarna i prognoserna B och C. Vad
beräkningarna indikerar, givet förutsättningarna, är vad hushållen behöver ”betala” för
att uppnå de minskade externa effekterna. Sammantaget indikerar detta att SampersSamkalk endast fångar en mindre del av de välfärdsförändringar som troligen uppstår
till följd av de skattehöjningar som krävs för att nå klimatmålen i prognos C.
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3.10.

Sammanfattande resultat

Sammanfattade resultat för år 2040 visas i tabell 13 och i tabell 14 visas de omräknade
resultaten för år 2030.

Tabell 13.

Sammanfattande resultat för år 2040 jämfört med 2014.
Prognos A
år 2040

Prognos B
år 2040

Prognos C
år 2040

Persontransportarbete

+ 30 %

+ 30 %

+ 15 %

Godstransportarbete*
Trafikarbete för
vägtrafik
Antal vägtrafikolyckor
Energianvändning för
vägtrafik
Koldioxidutsläpp**
Skatteintäkter från
drivmedel

+ 65 %

+ 65 %

+ 60 %

+ 25 %

+ 25 %

0%

+ 30 %

+ 30 %

+5%

- 30 %

- 40 %

- 50 %

- 60 %

- 90 %

- 90 %

- 10 %

- 30 %

+ 210 %

Resultat

Not:

*Jämfört med år 2012
**Jämfört med år 2010

Tabell 14.

Sammanfattande resultat för år 2030 jämfört med 2014.
Prognos A
år 2030

Prognos B
år 2030

Prognos C
år 2030

+ 15 %

+15 %

- 10 %

- 20 %

- 25 %

- 35 %

Koldioxidutsläpp*

- 45 %

- 70 %

- 70 %

Skatteintäkter

-5%

- 15 %

+ 220 %

Resultat
Trafikarbete för
vägtrafik
Energianvändning för
vägtrafik

Not:

*Jämfört med år 2010
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Bilaga A - Kompletterande analyser
Utöver de prognoser som redovisades i avsnitt 3 har en kompletterande analys
genomförts. Denna illustrerar hur en annan framtida markanvändning med förtätad
bebyggelse kan påverka trafikarbetet och därmed utsläppen av koldioxid och i sin tur
påverka behovet av styrmedel som drivmedels- och kilometerskatter för att nå
klimatmål inom transportsektorn. Fokus ligger här på faktorer som antingen staten,
kommunerna eller regionala trafikhuvudmän har viss rådighet över.
En skillnad jämfört med trafikprognoserna i kapitel 3 är att analyserna i detta avsnitt
bara har genomförts för en del av Sverige. En viktig begränsning i analysen är också att
åtgärden (förtätad bebyggelsestruktur) som diskuteras i detta avsnitt inte är
kostnadssatt. Det betyder att det inte går att redovisa åtgärdens kostnadseffektivitet eller
hur den bidrar till samhällsekonomisk effektivitet.

Förutsättningar och effekter av ökad förtätning
Det finns många studier av bebyggelsestrukturens betydelse för transporterna. Inom
geografi finns omfattande litteratur på temat ”Travel and the built environment” där
man studerar samband mellan bebyggelse och olika mått på resande24. Allmänt ger en
tätare bebyggelse högre andel resor med gång, cykel och kollektivtrafik i de flesta
studier. En tätare bebyggelse skulle på så sätt kunna bidra till mindre transportarbete
med bil och därmed bidra till att klimatmålen uppfylls. Täthet i sig har inget egenvärde
men täthet är starkt förknippat med möjlighet att erbjuda god kollektivtrafik och
tillgänglighet med gång och cykel. Den variabel som här har styrt lokaliseringen är
tillgänglighet utan bil (logsumma bortsett från bil) vilket påverkar valet av färdmedel.
Eftersom täthet är ett etablerat begrepp används det som indikator nedan för hur
markanvändningen utvecklas.
Syftet med denna kompletterande analys är att omfördela en delmängd av befolkningen
från områden som är beroende av bil till områden där fler resor kan ske med
kollektivtrafik, gång eller cykel. För att beräkna den maximala potentialen är den
tillkommande bebyggelsen enbart flerfamiljshus vilket medger att en stor andel av
tillkommande bebyggelse kan lokaliseras i goda lägen. Lokaliseringen av bostäder och
arbetsplatser sker med modellen LuSim25.
Förtätning av bebyggelsen är långsamma processer och endast knappt en procent av
bebyggelsen förnyas per år. Den förnyelse som sker, sker dessutom inte alltid i det en
trafikplanerare skulle kalla goda lägen eller önskad bebyggelsetyp utan var en byggnad
tillkommer är ett samspel mellan hushållens önskan om boende och tillståndsgivningen
i planprocessen. Det senare faller tillbaka på kommunernas planmonopol. Viss indirekt
styrning går dock att åstadkomma genom att förbättra tillgänglighet i goda lägen, något
som är väl belagt som en stark faktor bakom lokalisering.

24
25

Se exempelvis Ewing & Cervero (2010) för en metaanalys.
Mer information om LuSim finns i WSP (2015).
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Vid en omfördelning av bebyggelsen finns två geografiska skalor att beakta:
4. Omfördelning inom regioner från glesa till tätare.
5. Omfördelning mellan regioner från glesa till tätare.
Det första alternativet kan ses som en effekt av planeringspolicy där incitament för att
gynna lokalisering i lägen som inte kräver tillgång till bil kan användas. Incitament kan
utgöras av högre kostnader för bilåkning eventuellt kombinerat med förbättrad
kollektivtrafik. Omflyttning mellan regioner är som regel en långsiktig effekt av
utveckling på arbetsmarknaden och preferenser för boende i vissa miljöer.
Förutsättningar för modellanalyser
För att landa i realistiska potentialer används ett antal restriktioner eller
analysförutsättningar för beräkningarna med modellen. För det första sker
omfördelningen av befolkningen och arbetsplatserna inom varje kommun för att inte
avlägsna oss från de förutsättningar som utgör grunden för den underliggande
prognosen (som markanvändningen i den så kallade SAMS-basen26 bygger på).
Befolkningen och arbetsplatserna kommer därmed att vara exakt densamma per
kommun men fördelade på ett annorlunda sätt mellan områden. Golv och tak för
befolkningen per zon tillämpas också för att bibehålla realismen i analysen. Golvet är
den lägsta befolkningen år 2014 eller 2040. Taket beräknas på basis av exploateringstal
(storlek på golvyta i förhållande till storlek på markyta). Högsta tillåtna exploatering
beror på befintlig bebyggelse och vilken typ av bebyggelse som området är planlagt för.
Områden med småhusbebyggelse kommer därmed inte att tillåtas få särskilt hög
exploatering medan områden med flerfamiljshusbebyggelse där det finns ledig yta tillåts
få högre exploatering.
Trafikeffekterna beräknas med en förenklad transportmodell, LuTrans. Effekterna från
en ändrad bebyggelse kommer in via modellens samtliga delar: bilinnehav, val av
färdsätt och val av resornas destination. En central egenskap hos LuTrans är att
bilinnehavet är en del av modellen som reagerar på förändrad markanvändning och
ändringar i trafiksystemet27.
Beräkningen sker för den regionala modellen för Stockholm och Mälardalen28. Området
omfattar såväl storstad, medelstora städer som landsbygd vilket gör det möjligt att
studera effekten i olika bebyggelsetyper.

26

SAMS-basen innehåller befolknings- och arbetsplatsinformation för varje zon (i princip SAMSområde) och ligger till grund för de trafikprognoser som görs med Sampers och LuTrans.
27
Mer information om LuTrans finns i WSP (2018).
28
Benämns i modellsamanhang SAMM.
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Effekter på täthet
Tätheten som redovisas i det följande är den täthet som den genomsnittlige invånaren
har i sin boendezon. Det alternativa, tätare scenario som tagits fram resulterar i att antal
arbetsplatser och antal boende per kvadratkilometer ökar för den genomsnittlige
invånaren.
12 000

boende/arbtesplatser per
kvadratkilometer

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
År 2014

Figur 34.

År 2040

År 2040 Tät

Genomsnittlig täthet år 2014, 2040 enligt grundprognos och i det
alternativa tätare scenariot (Tät) år 2040 för Stockholms län och
Mälardalen.

I figur 34 redovisas den genomsnittliga tätheten för Stockholms län och Mälardalen dels
för år 2014, dels för den markanvändning som ligger till grund för Sampers-prognoserna
i avsnitt 3, dels för det alternativa tätare scenariot. Täthet definieras som summan av
antal boende och antal sysselsatta per kvadratkilometer. Av tabell 15 framgår att det är
stora skillnader i förtätningspotential. I Stockholms län som redan är relativt tätt är
potentialen för ytterligare förtätning inte lika stor som i andra län. Men i exempelvis
Örebro län blir det betydligt tätare.
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Tabell 15.

Täthet per län i prognoserna i kapitel 3 samt det alternativa tätare
scenariot.
Täthet
Grundprognoser

Tät

Förändrad
täthet

Stockholms län

12 665

13 705

8%

Uppsala län

4 566

5 755

26 %

Södermanlands län

2 575

3 190

24 %

Örebro län

3 126

4 238

36 %

Västmanlands län

3 377

3 735

11 %

Totalt

9 645

10 614

10 %

Län

Trafikeffekter
Trafikeffekterna uppkommer på olika sätt, direkta och indirekta: (i) befolkning och
målpunkter koncentreras vilket leder till kortare resor och att andra färdsätt väljs, (ii)
bilinnehavet förändras, samt (iii) en potentiell sekundär effekt uppkommer om
trafiksystemet anpassas till den nya markanvändningen.
Bebyggelsen koncentreras i det täta scenariot vilket alltså ger effekt på val av färdsätt
och reslängd. I figuren nedan ser vi hur valet av färdsätt förändras vid förtätning. Den
förväntade och eftersträvade effekten, att antalet bilresor minskar, infrias i scenariot. De
alternativ som istället ökar är gång och cykel. Antalet kollektivtrafikresor ökar endast
marginellt. I scenariot har vi inte gjort om kollektivtrafikens linjedragning utan endast
ändrat antalet avgångar i proportion till befolkningsförändringen. Det finns därmed en
viss potential att öka kollektivtrafiken med en trafikomläggning.
Det genomsnittliga bilinnehavet förändras måttligt i det täta scenariot. Antalet bilar
minskar med knappa 3 procent i Stockholms län och Mälardalen som helhet. Men
effekten varierar relativt kraftigt mellan olika kommuner och områden.

Sida 57 (60)

10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
Bil (förare)

Figur 35.

Bil (passagerare)

Kollektivt

Gång

Cykel

Förändrat antal resor per färdsätt i Stockholms län och Mälardalen.

Totalt sett minskar antalet fordonskilometer med bil 8 procent i Stockholms län och
Mälardalen i det förtätade scenariot jämfört med prognos A som presenterades i kapitel
3. Huvuddelen av minskningen står övriga resor för (det vill säga resor som inte är till
och från arbete eller tjänsteresor). Variationen i minskningen mellan olika län är relativt
liten: 7 till 9 procent.
När arbetsplatser och bostäder koncentreras till områden med hög tillgänglighet är det
oundvikligt att övriga områden förlorar motsvarande antal. Det leder till att de som bor i
dessa områden får lägre tillgänglighet och färre antal arbetsplatser i sitt närområde.
Konsekvensen för de som bor i områden med färre arbetsplatser är att de i genomsnitt
kommer att få längre till arbetet och att den genomsnittliga reslängden i många zoner
kommer att bli längre. Detta kan alltså ha fördelningseffekter men dessa undersöks inte
vidare här. Det kan dock konstateras att även om det är stora geografiska områden där
tillgängligheten försämrats är dessa områden glest befolkade.
Generaliserbarhet till övriga landet
Känslighetsanalysen med en tätare struktur gjordes för det område som den regionala
modellen för Stockholms län och Mälardalen täcker. Modellen omfattar storstad, flera
mellanstora städer och landsbygd vilket gör den lämpad för experiment av den här
sorten. Inom det analyserade området finns ingen perifer glesbygd som i Norrlands
inland men potentialen för lokalisering till bättre lägen förutsätter ökande befolkning för
att ny bebyggelse i större omfattning ska tillkomma. Förtätning förutsätter att det finns
ett behov och en marknad att bygga nya bostäder. Behoven finns i storstäderna, många
medelstora städer samt i mindre kommuner i anslutning till tillväxtområden, allt detta
finns representerat i Stockholms län och Mälardalen. Generaliserbarheten av resultaten
till övriga landet bör därmed vara god.
Mellan 2014 och 2040 sker ca 57 procent av befolkningstillväxten i Sverige i Stockholms
län och Mälardalen. Bedömningen är att potentialen för förtätning ska skalas med
tillväxten av befolkning per län och arbetsplatser snarare än med befolkningens
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nuvarande andel per län. Den potential för minskat resande med bil som beräknats här
(8 procent) till följd av bättre lokalisering bör därmed inte översättas till riket som
helhet. En bedömning justerad med hur tillväxten är fördelad blir att trafikarbetet med
bil för landet som helhet kan minska med ca 6,5 procent baserat på de beräkningar som
gjorts här. Bedömningen bygger på hur dessa beräkningar gjorts vilket rymmer viss
förbättringspotential. Exempelvis uppdaterades kollektivtrafiken endast
schablonmässigt och inga förbättringar av infrastrukturen för gång och cykel antogs (se
avsnitt 4.2) samtidigt är det värt att understryka att den förtätning som antagits här
sannolikt är mer omfattande än vad som kommer att ske fram till 2040.

Jämförelse mot tidigare studier
I tidigare klimatscenarier från Trafikverket (2016) har en annan metod använts för att
beräkna effekten av ytterligare förtätning på biltrafiken. ÅF (2018) genomförde en
översyn av ett stort antal olika potentialer som använts i Trafikverkets klimatscenarier
och då även av potentialen i ökad förtätning (se även WSP, 2013). Utgångspunkten för
potentialberäkningen i denna tidigare översyn är att all tillkommande befolkning i tätort
mellan åren 2010 och 2030 bosätter sig inom dagens tätortsgränser. Detta betyder alltså
att tätorternas yta inte ökar och att antalet invånare per ytenhet ökar i tätort. På detta
har samband mellan biltrafik och antalet invånare per hektar som bygger på empiriska
data applicerats för att få fram en effekt på biltrafikens storlek. För 2030 ger detta en
minskning av biltrafiken enligt ÅF (2018) med 9 procent jämfört med referensprognos.
Rimligen kan inte mer än halva denna potential räknas då snart bara halva tiden återstår
till 2030, d.v.s. det kan vara rimligare att anta en minskning med 4,5 procent till 2030.
Med denna omräkning fås en potential till 2040 på 9,75 procent och 15 procent till 2050.
Potentialen på 9,75 procent till 2040 ska jämföras med 6,5 procent som redovisats ovan.
Att ändra översiktsplaner och detaljplaner för att få in restriktionerna tar också några år.
Samtidigt kan bl.a. stadsmiljöavtal, storstadsöverenskommelse och sverigeförhandling
de senaste fem åren haft en del inverkan på förtätning vilket till viss del kan kompensera
för denna fördröjning.
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