
Strukturanalyser för  
Stockholms län och östra  
Mellansverige år 2050

Förstudie: Konsekvenser av tre  
inledande teststrukturer år 2050 

2016-03-30



Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 

Box 22550, 104 22 Stockholm 

Besöksadress: Norra stationsgatan 69 

Tfn +46 (0)8 123 130 00, Fax +46 (0)8 737 25 66

ISSN 1654-885x 

TRN 2016:07

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, ansvarar för regionplanering och 

regionala utvecklingsfrågor i Stockholms län. TRF arbetar på uppdrag av landstings-

styrelsen och tillhör Stockholms läns landsting (SLL). Vi bidrar till Stockholmsregionens 

utveckling genom en utvecklingsplanering som grundas på kvalificerat underlag och 

analys. Genom samverkan och kommunikation bidrar vi till att regionens aktörer når  

en gemensam syn på regionens utveckling. Vi ger förutsättningar och tar initiativ för  

att visioner, mål, strategier och åtaganden i den Regionala utvecklingsplanen för 

Stockholmsregionen (RUFS) ska bli verklighet.

Vi bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och omvärlden. I TRF:s rapportserie 

presenteras kunskapsunderlag, analyser, scenarion, kartläggningar, utvärderingar, 

statistik och rekommendationer för regionens utveckling. De flesta rapporter är 

framtagna av forskare, utredare, analytiker och konsulter på uppdrag av TRF. 

Citera gärna innehållet i rapporten men uppge alltid källan. Även kopiering av sidor i 

rapporten är tillåtet förutsatt att källan anges och att spridning inte sker i kommersiellt 

syfte. Återgivning av bilder, foto, figurer och tabeller (digitalt eller analogt) är inte tillåtet 

utan särskilt medgivande.

TRF är i likhet med Stockholms läns landstings samtliga förvaltningar miljöcertifierade 

enligt ISO 14001. SLL:s upphandlade konsulter möter särskilt ställda miljökrav. Denna 

trycksak är tryckt enligt SLL:s miljökrav



Strukturanalyser för  
Stockholms län och östra  
Mellansverige år 2050

Förstudie: Konsekvenser av tre  
inledande teststrukturer år 2050 



Innehåll

Inledning ..................................................................................5

Sammanfattning ...................................................................6

Stockholms län .....................................................................6

Östar Mellansverige ............................................................8

Bakgrund ...............................................................................12

En modellbaserad ansats i den regionala 

utvecklingsplaneringen i Stockholms regionen ...........12

…Och i Östra Mellansverige ............................................12

Vad är strukturanalyser? ...................................................12

Varför strukturanalyser i regional 

utvecklingsplanering? .......................................................14

Strukturanalysernas arbetsgång – en översikt .......16

Förutsättningar ...................................................................18

Syfte, mål och frågeställningar .......................................18

Tidsperspektiv och geografisk avgränsning .................18

Mål och målstruktur för Stockholm 2030–2050 ........19

Mål och målstruktur för östra 

Mellansverige 2030–2050 ...............................................19

Grundantaganden: Befolknings- och 

sysselsättningstillväxt i Östra Mellansverige ................20

Indikatorer för utvärdering ..............................................21

Förtätningspotential .........................................................22

Strukturbilder för Stockholms län och  

Östra Mellansverige år 2050 ...........................................24

Tre inledande strukturbilder för Stockholms län 

och östra Mellansverige… ...............................................24

…Blir två strukturbilder till samrådet ............................25

Trafiknät och trafikering ...................................................25

Modellutfall: Tre strukturbilder för 

Stockholms län år 2050 .................................................... 29

Markanvändning – Förutsättningar  ..............................29

Markanvändning AB län – Rumsligt utfall 2050 ........ 30

Markanvändning – Konsekvenser ..................................32

Trafik – förutsättningar .................................................... 38

Trafik – konsekvenser ....................................................... 38

Modellutfall: Tre strukturbilder för 

Östra Mellansverige år 2050 ...........................................52

Markanvändning – Förutsättningar  ..............................52

Markanvändning östra Mellansverige 

– Rumsligt utfall 2050 .......................................................53

Markanvändning – Konsekvenser ..................................55

Trafik – förutsättningar .....................................................57

Trafik – konsekvenser ........................................................57

Känslighetsanalyser AB län ........................................... 66

Effekter av ökad täthet i bebyggelsen ...........................78

Effekter av en spridd bebyggelseutveckling ................85

Effekter av borttagen tunnelbana 

Älvsjö-Fridhemsplan .........................................................95

Effekter av alternativ vägkapacitet................................ 96

Effekter av alternativ spårkapacitet ............................ 100

Känslighetsanalyser östra Mellansverige .............. 103

Effekter av ekonomiska styrmedel för 

vägtrafiken i östra Mellansverige ................................ 103

Effekter av ökade tåghastigheter och ........................ 104

differentierad kollektivtrafiktaxa i  .............................. 104

östra Mellansverige ........................................................ 104

Bilaga 1 Tabeller och kartor .........................................108

Trafikinvesteringar till 2030, AB län ............................ 109

Trafikinvesteringar till 2030, östra Mellansverige .... 109

Bilaga 2 Modellbeskrivning ......................................... 120

Beskrivning av ingående modeller ...............................121



5

Denna rapport utgör en förstudie till de strukturanalyser som bedrivits  
under hösten 2015 inför samrådsförslaget till ny RUFS. Rapporten 
innehåller de samlade effekterna av tre olika teststrukturer för Stockholms 
län och östra Mellansverige. Dessa tre alternativ har sedan utvärderats och 
utgör grunden till två stycken strukturbilder inför samrådet till ny Regional 
Utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS). Resultatet redovisas i rapporten 
”Strukturanalyser för Stockholms län och östra Mellansverige år 2050 – 
Konsekvenser av två strukturbilder år 2050. Underlag till samråds
handling”.

Föreliggande rapporten är avsedd utgöra ett brett kunskapsunderlag inför 
vägval och ställningstaganden om vilka strukturer som är ändamålsenliga 
för Stockholms län och östra Mellansverige. Analysresultaten utgör inte 
samråds förslaget, utan fungerar som stöd vid utformandet av samråds
underlaget till ny RUFS. Resultaten är således inte automatiskt synonyma 
med de ställnings taganden som görs i samrådsunderlaget. 

Arbetet med strukturanalyserna har gemensamt letts av Tillväxt- och region planeförvaltningen (TRF) 
och Trafikförvaltningen (TF) inom Stockholms läns landsting (SLL). Arbetsgruppen för strukturanaly
serna har bestått av Helena Näsström, Hans Brattström och Börje Wredén (TRF), Ola Karlsson och
Carl Silfverhielm (TF).  Ann-Charlotte Alvehag (Ramböll) har bistått TF i arbetet. Lars Wogel (Trafikverket) 
har bidragit med stöd till arbetsgruppen under arbetet. Det praktiska modellarbetet har utförts av Lars 
Berglund, Peter Almström och Olivier Canella (WSP Analys & Strategi).

Inledning
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Sammanfattning

De långsiktiga framskrivningarna för befolknings 
och sysselsättningsutveckling pekar på en stark 
befolknings- och sysselsättningstillväxt i Stock
holmsregionen. Befolkningen i Stockholms län 
beräknas uppgå till omkring 3 170 000 invånare år 
2050, vilket motsvarar ett befolkningstillskott om 
1,1 miljoner nya invånare jämfört med år 2010. 
Befolkningen i övriga län i östra Mellansverige 
beräknas uppgå till omkring 2,1 miljoner invånare 
år 2050, vilket motsvarar ett befolkningstillskott 
om ca 260 000 nya invånare. Denna utveckling är 
parad med en ekonomisk utveckling om 2 % per år. 
Den kraftiga befolkningstillväxten är i grunder 
positiv, men kommer också att innebära utma
ningar för regionerna. Var och hur framtidens 
bostäder och arbetsplatser lokaliseras (bebyggelse
struktur), tillsammans med framtida trafiksystem 
har stor betydelse för hur regionen kommer att 
fungera i framtiden. Bebyggelsestrukturen påver
kar trafiksystemet, och trafiksystemet påverkar 
bebyggelsestrukturen. Olika fysiska framtidsstruk
turer kommer därför att ha olika konsekvenser. 
Strukturerna har också stor betydelse för resursef
fektivitet ur ett hushållningsperspektiv. Detta gäller 
bland annat markåtgång för bebyggelse, vilka 
intrångseffekter som kan förväntas, och trafikmäs
siga konsekvenser.

I denna rapport studeras och analyseras konsekven
ser av tre olika strukturbilder för Stockholms län 
och östra Mellansverige år 2050. Syftet är att skapa 
ett brett kunskapsunderlag inför framtagandet av 
två framtidsbilder inför samrådet till ny RUFS. De 
studerade strukturbilderna baseras på tre regionala 
planeringsprinciper för Stockholms län och östra 
Mellansverige, vilka representerar tre olika bebyg
gelsestrukturer år 2050. Strukturbilderna för 
Stockholms län och övriga östra Mellansverige föl
jer samma logik. Strukturerna har sedan kombine
rats med ett trafiknät som innehåller planerade väg 
och kollektivtrafikinvesteringar till år 2030, 
kompletterat med åtgärder och investeringar på 

längre sikt (2050). Genom systematiska modellba
serade analyser har sedan effekter och konsekven
ser av tre olika regionala planeringsinriktningar 
studeras. De tre strukturbilder som analyseras 
benämns 

RUFS 2050, som bygger vidare på de planeringprin
ciper om flerkärnighet och utveckling av nodstäder i 
ett storregionalt perspektiv som anges i RUFS 2010.
Storregionalt fokus, som är en flerkärnig variant av 
RUFS 2050 strukturbild, men där regionala stads
kärnor och nodstäder med god storregional kopp
ling antas ha särskilt goda förutsättningar för till
växt. Centralt fokus (”Trend” i östra Mellansverige) 
som bygger på att de centrala delarna av regionen 
antas få en stark utveckling. I ett storregionalt  
perspektiv innebär detta en delvis trendmässig 
utveckling.

Gemensamt för alla alternativ är att lokaliseringen 
huvudsakligen drivs av den tillgänglighet som det 
framtida trafiksystemet skapar. De regionala skill
naderna mellan alternativen består i huvudsak av 
olika grad av kärnutveckling, och representerar 
därför olika grad av regionala tyngdpunktsförskjut
ningar till olika områden i regionen där utveck
lingen kan förväntas ske.

Analyserna visar översiktligt på följande tematiska 
konsekvenser:
(för detaljerade redovisningar hänvisas till respek
tive tematiskt avsnitt i rapporten)

Stockholms län
• Resurseffektivitet. Alla strukturbilder är yteffek

tiva. Medan befolkning och sysselsättning ökar 
med +55 % respektive +60 % till år 2050, så ökar 
bebyggelsens markanspråk endast med 13–21 %. 
Högst markanspråk erhålls i strukturbild RUFS 
2050, och lägst i strukturbild centralt fokus.
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• Lokaliseringseffektivitet. För att maximera nyttan 
med dyra kollektivtrafikinvesteringar är det viktigt 
att bebyggelsen lokaliseras så att förutsättningar 
skapas för ökat kollektivtrafikresande. Resultaten 
visar att centralt fokus innebär en betydligt mer 
effektiv lokalisering jämfört med övriga alternativ. 
I centralt fokus lokaliseras ca 83 % av tillskottet till 
de 20 % bästa kollektivtrafiklägena, medan RUFS 
2050 och storregionalt fokus innebär att ca 57 % 
av tillskottet lokaliseras till de 20 % bästa lägena.

• Bebyggelsetäthet. Strävan efter tätare bebyggelse 
är en planeringsprincip som används i alla struk
turbilder. Resultaten visar att alla tre strukturer 
innebär en betydande förtätning av bebyggelsen, 
men i olika lägen. Analyserna visar också att en 
stor del av bebyggelsetillskottet kan rymmas 
inom befintlig bebyggelse. Den genomsnittliga 
bebyggelsetätheten ökar med 28–32 % i struktu
rerna. Centralt fokus är den mest täta strukturbil
den, och RUFS 2050 den minst täta. 

• Täthet i regionala stadskärnor. En av huvudprin
ciperna i en polycentrisk struktur är att kärnorna 
ska utvecklas till täta och attraktiva stadsmiljöer. 
Analyserna visar att tätheten i de regionala stads
kärnorna kan ökas avsevärt jämfört med idag 
(+68–73 %). Detta innebär att förutsättningarna 
för att skapa täta kärnor med stadsmässiga kvali
teter är goda i alla tre strukturbilder. Skillnaderna 
mellan strukturbilderna är små, men RUFS 2050 
förefaller ge något bättre förutsättningar till hög 
täthet än övriga alternativ.

• Grönstruktur. En av lokaliseringsprinciperna i 
analyserna har varit att grönstrukturen inte bör 
tas i anspråk såtillvida inte flera andra positiva 
lägesfaktorer sammanfaller på en specifik plats. 
Resultatet visar att det relativt omfattande bebyg
gelsetillskottet kan rymmas i goda lägen utan att 
grönstrukturen behöver tas i anspråk. Tillskotten 
i gröna kilar är obetydligt i alla strukturbilder. 

• Färdmedelsandelar. I grundanalyserna för trafik
effekterna av de tre strukturbilderna ingår 2016 
års trängselskattesystem fram till år 2030, och 
utökad trängselskatt till år 2050. Kilometerkost
nader och kollektivtrafiktaxor antas utvecklas i 
takt med inkomstökningarna. Resultaten indike
rar att bilens marknadsandel beräknas öka i alla 
tre strukturbilder jämfört med idag. Ökningarna 
ligger i storleksordningen på 4–7 procentenheter 
beroende på strukturbild. Bilens attraktivitet 
beräknas fortfarande bestå med dessa antagan

den. En konsekvens av att bilandelarna ökar är att 
kollektivtrafik- och gångandelarna och beräknas 
minska med 0,5–1,5 respektive 3,8–4,8 procent
enheter. Detta trots relativt omfattande trafikin
vesteringar i länet som helhet, främst i kollektiv
trafiknätet. Skillnaderna mellan alternativen är 
relativt små, men analyserna visar att centralt 
fokus förefaller ge det mest gynnsamma utfallet 
om syftet är att öka kollektivtrafikens andel och 
samtidigt minska bilens betydelse som transport
slag. Analyserna antyder dock att det kommer att 
krävas mer än en effektiv bebyggelsestruktur och 
kollektivtrafikinvesteringar för att begränsa bilå
kandet i framtiden. Ekonomiska styrmedel är ett 
kraftfullt verktyg för att åstadkomma detta.

• Tillgänglighet. De trafikåtgärder som ingår i 
strukturanalysernas trafiknät till år 2050 kom
mer i kombination med de olika strukturerna att 
bidra till en betydande ökning av kollektivtrafik
tillgängligheten i stora delar av länet, men med 
något olika fördelning. Resultaten visar att den 
högsta tillgängligheten till arbetsplatser finns i de 
centrala delarna av regionen, och kommer att ha 
det år även 2050, men nivån på tillgängligheten 
kommer att höjas inte bara i de centrala delarna 
utan i de flesta platser i länet. Tillgängligheten blir 
högre, den sprids över ett större geografiskt 
område längs den spårbundna kollektivtrafiken, 
och tillgänglighetsförbättringen är betydligt 
större i kollektivtrafiken än i vägnätet. Detta är 
primärt en effekt av en bebyggelselokalisering 
som stöder kollektivtrafikresande och satsningar 
på ny och kapacitetsstark kollektivtrafik.

• Resnytta. Ett annat sätt att utvärdera tillgänglig
heten är att beräkna den totala nytta som de olika 
strukturerna innebär. Detta mäts lämpligen som 
sammanlagd total restidsnytta, uttryckt i miljar
der kronor per år. Resultaten visar att den sam
manlagda nyttan är högst i centralt fokus (64,0 
mdr/år) och lägst i strukturbild RUFS 2050 (62,4 
mdr/år). Skillnaden mellan dessa två är dock mest 
intressant (1,6 mdr/år), vilket motsvarar ett 
nuvärde (40 år) om omkring 40 mdr kr.

• Trafikarbete. Trafikarbete per capita beräknas 
öka betydligt jämfört med idag i alla strukturbil
der. Ökningen förklaras framför allt av ökade 
inkomster som påverkar såväl bilägande som bilå
kande. Skillnader mellan alternativen kan betrak
tas som en ren lokaliseringseffekt, eftersom län
stillskottet av befolkning och arbetsplatser och 
trafiksystemet är detsamma i alla alternativen. 
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Resultaten visar att strukturbild RUFS 2050 
genomgående ger det högsta trafikarbetet, medan 
centralt fokus ger det lägsta trafikarbetet av de tre 
strukturerna. I centralt fokus ökar inte trafikar
betet per capita för arbetsresor jämfört med idag, 
och ökningen för övriga resor stannar vid 9 pro
cent. Centralt fokus kan därför betraktas som det 
mest transportsnåla strukturen jämfört med 
övriga alternativ. En slutsats av detta är att om 
huvudmålet skulle vara att reducera trafikarbetet 
i regionen så räcker det inte med en effektiv lokali
sering, det kommer att behövas ytterligare åtgär
der om trafikarbetet ska begränsas till betydligt 
lägre nivåer än idag. Detta handlar främst om 
ökade kostnader för att äga och köra bil. Ekono
miska styrmedel är ett kraftfullt verktyg för att 
åstadkomma detta.

• Trängsel. Trafikanalyserna utgår från en relativt 
sparsam utbyggnad av vägkapaciteten till år 
2050. En översiktlig analys visar på en bekym
mersam trängselsituation i alla tre strukturbilder. 
Efterfrågan på vägresor i morgonens maxtimme 
överstiger vägkapaciteten på många olika platser i 
länet. Det finns vissa skillnader mellan alternati
ven, men generellt ger RUFS 2050 en större geo
grafisk spridning av trängseln, medan trängseln 
koncentreras till de centrala delarna i centralt 
fokus. En slutsats som kan dras av detta är att 
utan särskilda åtgärder så kommer trängseln i 
vägnätet att vara betydande år 2050, oavsett 
struktur. Detta kommer att påverka rörligheten i 
regionen, minska tillgängligheten, öka restiderna 
med bil och sammantaget innebära en välfärds
förlust för regionen som helhet. Resultaten pekar 
därför på nödvändigheten att begränsa bilåkan
det i framtiden, vilken kan åstadkommas bland 
annat med ekonomiska styrmedel.

• Tidsförluster. Ett annat samhällsproblem som 
följer av ökad trängsel är restidsförluster. I dags
läget bidrar trängsel i vägnätet till en restidsför
lust på motsvarande en arbetsvecka per år (39 
tim.). Alla tre strukturbilder innebära att restids
förlusterna beräknas öka betydligt med mellan 
+70 till +80 procent jämfört med idag. Skillna
derna mellan strukturbilderna är små, men cen
tralt fokus förefaller ge lägst restidsförluster (66 
tim.) jämfört med övriga alternativ (71 tim.).

• Resande och beläggning i spårtrafiken. Alla 
strukturbilder innebär omfattande investeringar 
i kollektivtrafiken till år 2050. Utbudsökningen, 
uttryckt som vagnkilometer, beräknas att totalt 

fördubblas i morgonens maxtimme jämfört med 
idag. Sammantaget visar trafikanalyserna att 
antalet påstigande i kollektivtrafiken beräknas 
öka kraftigt i alla tre strukturbilder. Tunnelbanan 
beräknas fortfarande vara det största spårtrafik
slaget i regionen år 2050, men störst relativ 
ökning sker på spårvägarna (dock från en låg 
nivå). Ökningen av antalet påstigande i tunnelba
nan som helhet beräknas öka med 60–80 %, parat 
med en utbudsökning om totalt ca 165 % i morgo
nens maxtimme. Trots det förefaller det finnas en 
viss överkapacitet i tunnelbanenätet (och även 
pendeltågsnätet), men med eventuella extra 
åtgärder för att minska biltrafiken kommer det 
sannolikt att behövas en viss överkapacitet i detta 
läge för att kunna ta emot en förväntad överflytt
ning från bil till kollektivtrafik. I huvudsak inne
bär centralt fokus flest påstigande i tunnelbana 
och spårväg jämfört med övriga alternativ. I stor
regionalt fokus används däremot pendeltågen i 
högre utsträckning än i övriga alternativ. Detta 
förklaras huvudsakligen av de högre tillskotten i 
de yttre regionala stadskärnorna, där pendeltåg 
ofta utgör det mest attraktiva alternativet.

 
Östra Mellansverige
• De regionala lokaliseringsskillnaderna mellan 

strukturbilderna i östra Mellansverige följer samma 
logik som för Stockholms län och består i huvud
sak av olika grad av centralisering och kärnutveck-
ling i länen. Strukturbilderna representerar olika 
grad av regionala tyngdpunktsförskjutningar till 
olika områden där utvecklingen kan förväntas ske. 
Alternativen speglar därför tre åtskilda bebyggel
sestrukturer i östra Mellansverige år 2050. 

• Lokaliseringseffektivitet. Lokaliseringen i samt
liga strukturbilder i huvudsakligen drivs av den 
kollektivtrafiktillgänglighet som det framtida 
kollektivtrafiksystemet skapar. Alla strukturbil
der skapar goda förutsättningar till storregional 
sammankoppling, men i olika grad. Storregionalt 
fokus innebär en mer effektiv lokalisering jämfört 
med övriga alternativ. I storregionalt fokus lokali
seras över hälften (53 %) av befolkningstillskottet 
till de 20 % bästa lägena, medan Trend innebär att 
ca 42 % av tillskottet lokaliseras till de 20 % bästa 
lägena. Orsaken till detta utfall består framför allt 
i att centrumkommunen/erna även i framtiden 
kommer att utgöra de mest tillgängliga delarna av 
länen. Stora tillskott i dessa lägen kommer därför 
att gynna lokaliseringseffektiviteten i förhållande 
till kollektivtrafiktillgängligheten, och därigenom 
också den storregionala sammankopplingen.
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• Färdmedelsandelar. Bilens marknadsandel i östra 
Mellansverige beräknas öka betydligt i alla tre 
strukturbilder jämfört med idag. Ökningarna lig
ger i storleksordningen på 4–7 procentenheter 
beroende på strukturbild. Förklaringen består till 
stor del på ökat bilinnehav, som i sin tur beror på 
förväntade inkomstökningar och på boendeform. 
Även kollektivtrafikandelen beräknas generellt 
öka till år 2050 i de flesta av länen i östra Mellan
sverige. Noterbart är att denna utveckling går i 
motsatt riktning jämfört med Stockholms län, där 
kollektivtrafikandelen minskar, vilket beror på 
att de relativa tillgänglighetsförbättringarna i 
kollektivtrafiken generellt är högre i länen utan
för Stockholm. I övriga län i östra Mellansverige 
beräknas alltså både bil- och kollektivtrafikande
len att öka, på bekostnad av gång- och cykel. Detta 
kan tolkas dels som en effekt av att lokaliseringen 
i alla tre strukturbilder (men i olika grad) verkar 
för att öka den storregionala sammankopplingen, 
och dels som en effekt av de trafikinvesteringar 
som ligger till grund för analyserna. Lokalise
ringen sker i sådana platser som gynnar kollektiv
trafikresandet. Analyserna visar att Trend (mot
svarande centralt fokus i AB län) förefaller ge 
något mer gynnsamt utfall om syftet är att öka 
kollektivtrafikens andel och samtidigt minska 
bilens betydelse som transportslag. Analyserna 
antyder dock att det kommer att krävas mer än en 
effektiv bebyggelsestruktur och kollektivtrafikin
vesteringar för att begränsa bilåkandet i framtiden.

• Trafikarbete. Resultaten tyder översiktligt på 
ökningar av trafikarbete per capita i länen utanför 
Stockholm. Förklaringen till detta är att inkom
sterna ökar, vilket leder till ökat bilinnehav och 
generellt ökat bilåkande. Skillnaderna mellan 
strukturbilderna är små, men trend (centralt 
fokus) och storregionalt fokus förefaller ge något 
högre trafikarbete jämfört med RUFS 2050 utan
för Stockholms län.

• Storregional integration. Resor över länsgräns är 
en indikator på omfattningen av det regionala 
utbytet mellan länen i östra Mellansverige. Resul
taten visar att alla tre strukturer bidrar till ökad 
regional integration, men i något olika grad. 
Resorna mellan länen utanför Stockholms län 
beräknas öka med omkring 40 procent jämfört 
med idag, vilket får betraktas som en stor ökning 
med tanke på att befolkning och sysselsättning 
ökar med 15 respektive 10 procent. Utvecklingen 
av det storregionala resandet är framför allt ett 
resultat av det ökade utbudet i kollektivtrafiken 

som ger förbättrade möjligheter till långväga resor, 
och kan tolkas som att de regionala arbetsmark
naderna utökas geografiskt. Storregionalt fokus 
förefaller i sammanhanget särskilt gynna den stor
regionala integrationen utanför Stockholms län.

• Tillgänglighet. De trafikåtgärder som ingår i 
strukturanalysernas trafiknät till år 2050 kom
mer i kombination med de olika strukturerna att 
bidra till en betydande ökning av tillgängligheten 
i stora delar av hela östra Mellansverige. Eftersom 
lokaliseringen av bostäder och arbetsplatser i 
analyserna huvudsakligen drivs av den kollektiv
trafiktillgänglighet som det framtida trafiksyste
met skapar, så bidrar samtliga strukturer till att 
öka tillgängligheten i länen, men med något olika 
fördelning. Resultaten visar att biltillgänglighe
ten har en betydligt högre geografisk täcknings
grad jämfört med kollektivtrafiken. Det är egent
ligen bara de största städerna som har en 
tillgänglighet i nivå med bilens. Men eftersom en 
stor del av regionernas befolkning just återfinns i 
de större städerna, så är den totala täckningsgra
den för kollektivtrafiken relativt god. Nivån på 
tillgängligheten kommer alltså att höjas, inte bara 
i de centrala delarna utan i de flesta platser i 
länen. Till exempel kommer fler platser att ha lika 
hög tillgänglighet som de större städerna har idag. 
Det bör dock nämnas att de relativa tillgänglig
hetsskillnaderna mellan centrum och periferi 
kommer att bestå. De centrala delarna kommer 
alltså ha en relativt högre tillgänglighet jämfört 
med övriga delar, även om tillgängligheten gene
rellt ökar överallt.

• Resande och beläggning i kollektivtrafiken. 
Resultaten visar på en betydande ökning av anta
let resande i spårtrafiken som verkar i riktning 
mot en alltmer integrerad arbetsmarknad i östra 
Mellansverige. Resultaten visar också att kapaci
teten i spårtrafiken kommer att vara ansträngd på 
i de större stråken in mot de centrala delarna av 
Stockholms län. På flera sträckor överstiger efter
frågan den praktiska passagerarkapaciteten i 
morgonens maxtimme. Kapaciteten på övriga 
sträckor verkar dock räcka till för att möta efter
frågan år 2050. Behovet av kapacitetsförstärk
ningar är högst på spåren i de största stråken. 
Ytterligare kapacitetsförstärkningar som bör 
utredas handlar om passagerarkapaciteten kan 
utökas genom andra typer av vagnar med fler sitt
platser eller om det finns ledig spårkapacitet för 
att kunna köra fler tåg.



10

Känslighetsanalyser
Ovanstående resultat baseras på ett antal funda
mentala grundantaganden om kostnadsutveckling, 
täthet, trafiksystem mm. För att testa robustheten i 
dessa antaganden har ett antal känslighetsanalyser 
som baseras på alternativa antaganden genomförts. 
Syftet med känslighetsanalyserna är att få en upp
fattning om effekt av alternativa antaganden och 
fånga in vad som krävs för att uppnå regionala mål. 
Nedan sammanfattas resultatet för några av dessa 
känslighetsanalyser.

•	 Effekter	av	ekonomiska	styrmedel	för	att	
begränsa	biltrafiken.	I Trafikverkets kli
matscenario1 anges att biltrafiken ska uppnå kli
matneutralitet år 2050, vilket innebär att de 
totala utsläppen från biltrafiken inte får öka jäm
fört med idag. Detta tolkas fortsättningsvis som 
nolltillväxt i trafiken för Stockholms län. För att 
uppnå detta har olika ekonomiska styrmedel tes
tats i en känslighetsanalys. Dessa består av ökade 
kilometerkostnader, ökade parkeringskostnader 
och ökade trängselavgifter. Resultaten visar att 
för att uppnå målet om nolltillväxt i trafikarbetet 
med bil behöver körkostnaderna fördubblas jäm
fört med idag. Detta kommer i sin tur att innebära 
flera positiva effekter. Bil- och kollektivtrafikan
delarna blir ungefär samma som idag, resläng
derna med bil minskar, trängseln på vägarna 
minskar betydligt och antalet resenärer i kollek
tivtrafiken ökar. Trängseln på fordonen i kollek
tivtrafiken beräknas också öka, men den framtida 
kollektivtrafikkapaciteten verkar dock generellt 
räcka till i Stockholms län, vilket beror på en 
investeringsnivå i kollektivtrafiken till år 2050. 
Resultaten indikerar att på regionaltågen i östra 
Mellansverige kommer efterfrågan generellt att 
överstiga passagerarkapaciteten på vagnarna 
(givet antaget trafikeringsupplägg i analyserna). 
Detta gäller särskilt huvudsträckorna in mot 
Stockholms län.

 Eftersom hela den reduktion av trafikarbetet som 
krävs för att uppnå noll-tillväxt inte kan åstad
kommas med enbart ökade körkostnader, är det 
rimligt att överväga ett paket av kompletterande 
styrmedel. Med utgångspunkt från ovanstående 
har därför en palett av olika åtgärder testats. 
Dessa består av ökade parkeringskostnader och 
utökad trängselskatt till år 2050. Den reduktion 
som då kvarstår för att uppnå nolltillväxt måste 
därför tas på annat sätt, exempelvis genom ökade 

kilometerkostnader.  Analyserna visar att utökade 
trängselskatter och parkeringsavgifter kan täcka 
10–30 % av den reduktion av trafikarbetet som 
krävs för att uppnå nolltillväxt till år 2050. Reste
rande 70–90 % behöver alltså täckas av exempel
vis ökade kilometerkostnader. Här förligger vissa 
kostnadsskillnader mellan de olika alternativen. 
Kilometeravgifterna i centralt fokus inte behöver 
ökas lika mycket som i de övriga alternativen (+71 
%), medan RUFS 2050 innebär den högsta ande
len (+90 %).

• Effekter av alternativ lokalisering. För att studera 
bebyggelsestrukturernas maximala påverkans
grad har två hypotetiska alternativ testats i en 
känslighetsanalys. Det ena strukturbilden består 
av en tillgänglighetsoptimerad lokalisering (”fri 
fördelning”), dvs. där lokaliseringen av bostäder 
och arbetsplatser helt avgörs av den framtida kol
lektivtrafiktillgängligheten. I denna struktur 
koncentreras utvecklingen till de bästa kollektiv
trafiklägena, vilka primärt återfinns i de centrala 
delarna av regionen. Denna strukturbild ställs 
sedan mot ett ”urban sprawl” alternativ, där 
utvecklingen går i motsatt riktning och där regio
nens yttre delar växer starkt. Utfallet av dessa 
analyser visar att de två olika alternativen i stora 
delar är varandras motsatser. Fri fördelning ger 
låga markanspråk, medan urban sprawl ger höga 
markanspråk. Med fri fördelning erhålls låga 
bilandelar och höga kollektivtrafikandelar. I 
sprawl-alternativet erhålls motsatt resultat. 

 Resultaten visar också att de tre studerade struk
turbilderna ligger ganska långt ifrån ett 
sprawl-alternativ. Samtliga strukturbilder kan 
sägas ansluta till en tillgänglighetsoptimerad 
struktur, särskilt centralt fokus.

• Effekter av alternativ trafikering i spårtrafiken. 
För de tre strukturbilderna med nolltillväxt i bil
trafiken i länet observerades fem kritiska sträckor 
i spårtrafiken där resenärsflödena överstiger den 
praktiska kapaciteten i analyserna. Beräkning
arna visar att det går att komma tillrätta med  
 
kapacitetsproblemen genom fler turer (kontrolle
rat för ledig spårkapacitet) eller överflyttningar 
mellan linjegrenar.

• Effekter av alternativ vägkapacitet har testats 
genom olika kombinationer av vägtrafiknät. 

1 Se Trafikverket rapport 2014:137.
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Resultaten visar på begränsade kapacitetspro
blem år 2050 om väginvesteringar efter 2030 inte 
byggs ut. Ur ett kapacitetsperspektiv förefaller 
därför ytterligare större vägutbyggander (utöver 
planerade) inte behövas om ekonomiska styrme
del införs. Däremot kan vissa mindre omfattande 
utbyggnader av tvärförbindelser vara motiverade 
ur kapacitetssynpunkt. Om man däremot väljer 
att bygga ut en östlig förbindelse, så visar resulta
ten att kompletterande väginvesteringar i anslut
ning till denna kan behövas. Vissa objekt kan 
alltså anses som kopplade. Nyttan av de tillgäng
lighetsökningar som infaller om en östlig förbin
delse byggs efter 2030 beräknas dock inte bli obe
tydliga. 

• Effekter av sänkta hastigheter. Som en ytterligare 
åtgärd har effekter av sänkta hastigheter på 
huvudstråken och innerstaden analyserats. 
Resultaten visar att hastighetsåtgärder förefaller 
vara användbara om syftet är att minska trafikar
betet. Analyserna visar att sänkta hastigheter kan 
påverka trafikarbetet med omkring 3 procenten
heter, vilket får betraktas som en relativt stor 
effekt. Resultaten indikerar därför att hastighets
åtgärder bör övervägas som ett tänkbart styrme
del i en åtgärdspalett.

• Effekter av alternativ spårkapacitet. I trafiknätet 
för 2050 har antagits att det går att framföra 36 
tåg per timme i tunnelbanan och 32 tåg per timme 
för pendeltågen. Därför har en känslighetsanalys 

med lägre trafikering gjorts. Resultaten visar på 
betydande kapacitetsproblem med färre tåg. Tolk
ningen av detta är att ursprunglig trafikering 
behövs för att klara efterfrågan i förhållande till 
kapaciteten. Frågan om praktisk möjlig spårkapa
citet (bl.a. Citybanan etapp 2) är alltså av stor 
betydelse för hur trängseln på vagnarna blir.

• Effekter av differentierad kollektivtrafiktaxa i 
östra Mellansverige. Den enskilt största effekten 
för kollektivtrafikresandet i östra Mellansverige 
erhålls med taxeåtgärder. Med halverad kolltaxa 
beräknas resenärerna tredubblas jämfört med 
trendalternativet, och femdubblas jämfört med 
idag. Detta ska tolkas som att kostnadsåtgärder 
som direkt påverkar färdmedlet i fråga är det 
mest kraftfulla verktyget om man vill öka eller 
minska resandet. Indirekta åtgärder (exempelvis 
genom ökade bilkostnader för att öka överflytt
ning till kollektivtrafikresande) är inte lika effek
tiva. Den stora ökningen av antalet resenärer om 
man inför palettåtgärder (mix av flera typer av 
styrmedel) och minskar kollektivtrafiktaxan 
kommer att innebära ökad trängsel på tågen. 
Trängseln överstiger den praktiska kapaciteten i 
alla stora spårstråk i östra Mellansverige. Struk
turbilderna indikerar därför att föreslaget tra
fiknät och trafikering enligt EBS inte kommer att 
räcka till för att klara den ökade efterfrågan år 
2050. För att klara detta kommer ytterligare 
investeringar att krävas.



12

Bakgrund

En modellbaserad ansats i den  
regionala utvecklingsplaneringen i 
Stockholms regionen …
Stockholms läns landsting har en lång tradition av 
att arbeta med modellbaserad systemanalys inom 
den regionala planeringen. Landstinget har under 
de senaste 15–20 åren initierat och utvecklat flera 
metoder och modeller som på ett systematiskt och 
vetenskapligt sätt testar och beskriver effekter av 
olika regionala planeringsstrategier.

Det övergripande syftet har varit att ta fram väl 
underbyggda planeringsunderlag som dels möjlig
gör kvantitativa beskrivningar av befintliga plane
ringsförhållanden i regionen, och dels för att testa 
effekter av olika planeringsscenarier. Genom en 
modellbaserad systemansats har man på detta sätt 
kunnat hantera flera komplicerade planeringsfrågor 
samtidigt. Detta arbetssätt har inneburit att man 
tydligt kunnat visa på positiva och negativa effekter 
av olika strategier, som därigenom resulterat i en väl 
underbyggd och ändamålsenlig regional planering. 
Genom årens lopp har en rad modeller utvecklats 
inom ramen för kontorets verksamhet. Dessa 
modeller har successivt utvecklats och förfinats i 
takt med ökad tillgång till data och förbättring av 
teknisk kapacitet. De som utvecklat modellerna har 
också ofta haft anknytning till forskning inom 
området.

…Och i Östra Mellansverige
Arbetsmarknadsregionerna i Sverige blir allt färre 
och större. Detta är framför allt ett resultat av två 
pågående processer. Den ena är den ökande befolk
ningskoncentrationen till storstäderna, vilket 
bidrar till en hög befolknings- och sysselsättnings
tillväxt. Den andra processen har att göra med för
bättringar i transportsystemet, vilka underlättar 
arbetspendling över länge avstånd. Regionerna vid
gas geografiskt, men krymper samtidigt restids
mässigt. Storstadsregionernas influensområden 
sträcker sig därför alltmer utanför de administra

tiva länsgränserna, och skapar funktionella arbets
marknadsregioner där flera län kopplas samman. 
De regionala frågorna är idag inte endast regionala, 
utan även storregionala. När regionerna successivt 
integreras med varandra ökar därför betydelsen av 
samordnad planering mellan länen. Detta innebär 
ett ökat behov av regionalt samarbete, bland annat 
om trafikinvesteringar, men lika viktigt är en 
gemensam planeringsbild för utvecklingen av 
befolkning och sysselsättning i regionerna. Det är 
rimligt att anta att betydelsen av gemensamma stra
tegier, planering och koordinerade satsningar kom
mer att öka ännu mer i framtiden.

Det finns idag ett etablerat storregionalt samarbete 
mellan länen i östra Mellansverige. Ambitionen för 
östra Mellansverige-samarbetet inför RUFS 2050 
är att skapa samsyn och ett gemensamt underlag för 
planeringsprocessen, liksom möjlighet att sam
ordna planerings- och utvecklingsprocesser mellan 
länen. Ambitionen förutsätter att man i ett gemen
samt modellarbete belyser effekter av alternativa 
rumsliga strukturbilder och strukturer i ett storre
gionalt perspektiv. På så sätt tydliggörs hur man 
skapar gemensam beredskap att hantera tillväxten.

Vad är strukturanalyser?
Strukturanalyser är ett modellbaserat arbetssätt 
som systematiskt analyserar sambandet mellan 
fysisk struktur, ekonomiska, miljömässiga och soci
ala förhållanden. Med struktur avses i detta fall det 
samlade rumsliga avtrycket av olika fysiska förete
elser i en region. Det handlar framför allt om var 
bostäder, arbetsplatser och infrastruktur är lokali
serade, men även om grönområden, vatten mm. 

I strukturanalyser studeras effekter av olika plane
ringsstrategier. Var och hur framtidens bostäder 
och arbetsplatser i en region lokaliseras har stor 
betydelse för hur regionen kommer att fungera i 
framtiden. Bebyggelsens lokalisering och utform
ning har bland annat stor betydelse för resandet i en 
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region. Strukturen påverkar trafiksystemet, och 
trafiksystemet påverkar strukturen genom dess 
lägesskapande egenskaper. Olika fysiska strukturer 
kommer att ge olika effekter. Strukturen har också 
stor betydelse för en regions resurseffektivitet ur ett 
hushållningsperspektiv. Detta gäller bland annat 
markåtgång för bebyggelse samt vilka intrångsef
fekter som kan förväntas.  

Strukturanalyser bedrivs ofta i form av struktur
bildsarbete, där olika bilder av en regions framtid 
tecknas och utvärderas. Genom att beskriva olika 
tänkbara framtidbilder, och de planeringsstrategier 
som man bedömer är ändamålsenliga för att uppnå 
strukturerna, kan man sedan jämföra och utvär
dera olika strukturbilder med varandra. Utfallet av 
analyserna kan sedan utgöra en grund för vägval 
och ställningstaganden beroende på de mål som 
ställs upp för regionen.

För att skapa fysiska framtidsbilder för en region 
behövs en systematik. Detta görs med stöd av olika 
modeller. Dels används en markanvändningsmodell 
som lokaliserar ett förväntat tillskott av bostäder 
och arbetsplatser i enlighet med strukturbildbe
skrivningar och uppställda planeringstrategier. 
Modellen lokaliserar ett övergripande tillskott (län, 
kommun) till mindre områden (trafikzoner, 
100-metersrutor). I detta arbete tas hänsyn till en 
rad olika lokaliseringsfaktorer och markrestriktio
ner. Ett exempel på lokaliseringsfaktor kan vara den 
tillgänglighet som det framtida trafiksystemet ska
par, och ett exempel på markrestriktion kan vara 
områden som omfattas av lagligt skydd. Utfallet av 
lokaliseringsmodellen visar var och hur regionens 
bebyggelse växer. Kartbilden kan sägas utgöra det 
rumsliga avtrycket av uppställda planeringsstrate
gier. Eftersom utfallet har en rumslig dimension 
kan den sedan utvärderas med avseende på olika 

planeringsindikatorer. Exempel på indikatorer är 
bland annat hur mycket mark som bebyggelsen krä
ver (markanspråk), intrångseffekter, markkonsum
tion per invånare, bebyggelsens lokaliseringseffek
tivitet i förhållande till kollektivtrafiktillgänglighet 
mm. Eftersom olika strukturbilder kommer att ge 
olika effekter kan de rumsliga strukturbilderna 
bedömas och utvärderas gentemot varandra. 

Även om resultatet av strukturanalyserna har en 
fysisk dimension, är det viktigt att påpeka att det 
rumsliga utfallet inte är detsamma som en fysisk 
planstruktur. Resultatet av analyserna ska istället 
ses som ett verktyg för att kunna göra välinforme
rade beslut om vilka planeringsstrategier som före
faller vara ändamålsenliga med tanke på de mål 
som ställs upp för regionen. 

Som tidigare nämnts har strukturerna stor påver
kan på hur resandet blir i en region. Olika struktu
rer kommer ge olika effekter på resandet i trafiksys
temet. Därför är en viktig del i strukturanalyserna 
att analysera och utvärdera potentiella trafikeffek
ter. Detta görs i en trafikmodell. Trafikmodellen 
använder den rumsliga strukturen från en struktur
bild (lokalisering av bostäder och arbetsplatser), 

Figur 1: Exempel på rumsligt utfall av markanvändningsmodell (Bebyggelsetäthet, nuläge och år 2050 i ett fiktivt 
urban sprawl-strukturbild). 
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och studerar denna i kombination med ett framtida 
trafiknät. Utfallet av analyserna består av trafikin
dikatorer som bland annat innehåller färdemedel
sandelar, resmönster, transportarbete, tidsförluster 
mm. De resulterande trafikindikatorerna kan sedan 
bedömas och utvärderas, och konsekvenser av olika 
strukturbilder kan ställas mot varandra.

Den samlade bedömningen av mark- och trafikkon
sekvenserna för olika strukturbilder kan ställas mot 
varandra och ge vägledning om vilka planerings
strategier som är ändamålsenliga med tanke på 
uppställda mål. Ofta görs detta med en iterativ 
arbetsgång, där modellresultaten ger anledning till 
justeringar som successivt förbättrar strukturen 
och leder till ökad måluppfyllelse.

Varför strukturanalyser i regional  
utvecklingsplanering?
Den bebyggelse- och infrastruktur som vi ser 
omkring oss idag är i stora delar det samlade resul
tatet av planeringsbeslut som togs för kanske 
50–100 år sedan. Detta innebär i sin tur att de stra
tegiska planeringsbeslut som vi tar idag kommer att 
påverka samhället under lång tid framöver. Bebyg
gelse, vägar och järnvägar verkar strukturerande 
och kommer att påverka handlingsfriheten för pla
nerare i framtiden. Därför är det viktigt att dagens 
beslut baseras på så bra planeringsunderlag som 
möjligt, där olika alternativ undersöks och utvärde
ras mot varandra. Detta görs lämpligen i modellba
serade strukturanalyser.

En av huvudpoängerna med modellbaserade struk
turanalyser är att de kan kvantifiera och jämföra 
effekterna av alternativa och långsiktiga planerings
strategier. Fördelen med denna ansats är att det i en 
modell är möjligt att hantera många olika plane
ringsaspekter samtidigt. Det ger också möjlighet att 
studera hur förändrade förutsättningar påverkar 
utfallet i känslighetsanalyser. 

Modellresultaten ger en indikation på vilka frågor 
som är angelägna och behöver hanteras, och under
lagen används också för att se vilka åtgärder eller 
planeringsinsatser som bör prioriteras. De kvantita
tiva analyserna blir således ett viktigt underlag för 
en diskussion om fördelar och nackdelar med olika 
planeringsinriktningar. Nackdelen med att arbeta 
med modeller är att de ofta bygger på observerade 
beteenden och historiska skattningssamband. 
Modellerna har därför ofta svårt att fånga upp 
strukturella förändringar eller tankesystem i sam
hället. Dock är det möjligt att utifrån modellerna 

och innovativa angreppssätt göra ansatser till att 
beskriva konsekvenser av sådana processer.

Om man har som ambition att systematiska mäta 
och utvärdera systemeffekter av olika planeringsi
nitiativ finns det idag inget rationellt alternativ till 
en modellbaserad ansats. Verkligheten är odelbar, 
men en verkligt integrerad och tvärsektoriell fysisk 
planering är svår att hantera utanför modellvärlden. 
Det alternativ som står till buds är att studera varje 
pusselbit var för sig, men då ställs man istället inför 
svårigheter när de olika delarna i slutet ska samlas 
ihop till en integrerad helhet. Om man har som 
ambition att ta ett helhetsgrepp om den fysiska  
planeringen är den modellbaserade ansatsen –  
med dess fördelar och brister – som ett rationellt 
alternativ.

Utfallet av de modellbaserade analyserna används 
och efterfrågas av många olika samhällsaktörer. 
Nedanstående avsnitt belyser hur de modellbase
rade underlagen används på olika sätt i den regio
nala utvecklingsplaneringen.

Vid sidan av Landstinget i Stockholms län tar också 
Trafikverket fram detaljerade underlag om utveck
lingen av befolkning och arbetsplatser i Sveriges län 
på lång sikt. De baserar sig i grunden på Långtidsut
redningens antaganden och utvecklingen på riks
nivå, vilka sedan bryts ned till regional och subregi
onal nivå. Stockholmsregionens andel av rikets 
utveckling har i dessa analyser konsekvent under
skattats jämfört med observerad utveckling. Därför 
finns det ett behov av att ta fram särskilda underlag 
som tar hänsyn till de särskilda förutsättningar som 
Stockholmsregionen har, bland annat vad gäller 
befolkningsutvecklingen. Landstinget har en viktig 
roll att spela i detta sammanhang genom att de 
representerar regionens samlade syn på utveck
lingen. Det detaljerade underlaget kan därför 
användas som jämförelsealternativ vid analyser av 
framtida behov, bland annat som grund för trafikin
vesteringar och åtgärder i trafiksystemet.

Den inomregionala fördelning av befolkning och 
arbetsplatser som Trafikverket tar fram för den 
nationella trafikplaneringen, bygger på den fördel
ning som tas fram i RUFS, dock med en lägre total 
volym för länet som konstaterats ovan. Den detalje
rade inomregionala fördelingen som tas fram i 
RUFS får därmed även på detta sätt ett genomslag i 
den nationella trafikplaneringen. Utan ett geogra
fiskt detaljerat underlag om framtida lokalisering av 
befolkning och arbetsplatser kommer Stockholms
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regionen att sakna ett samlat och gemensamt datau
nderlag om regionens långsiktiga utveckling. Detta 
är bland annat ett mycket viktigt underlag för länets 
trafikplanering. 

Det finns flera aktörer som använder sig av RUFS 
antaganden om lokalisering av framtida befolkning 
och arbetsplatser, men de används på olika sätt. 
Trafikförvaltningen utgår från RUFS antaganden 
för den långsiktiga utvecklingen, men gör också spe
cialanpassningar på kortare sikt. Kommunerna i 
regionen använder sig också av RUFS-underlaget i 
sin översiktliga planering. Det utgör ett viktigt 
underlag som kommunerna förhåller sig till för att 
se hur väl den kommunala planeringen ansluter till 
det regionala perspektivet. Vissa omkringliggande 
län och Regionförbund använder sig också av 
RUFSunderlaget, bland annat vid framtagandet av 
trafiklänsplaner.
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Strukturanalysernas arbetsgång – en översikt

Nedan presenteras en översikt av de typiska 
moment som ingår i strukturanalysprocessen. 

1.	 Grundantaganden	för	regionens	 
utveckling

 För att få en uppfattning om ramvillkoren för 
regionens utveckling används s.k. framskriv
ningar. Dessa baseras på grundanataganden om 
flyttmönster, globalisering, ekonomisk utveck
ling mm. Grundantagandena leder till fram
skrivningar av befolknings- och sysselsättnings
utveckling till ett visst målår och definieras på 
läns- och kommunnivå. Dessa framskrivningar 
sätter ramarna för strukturanalyserna på en 
översiktlig nivå. Strukturanalyserna fokuserar 
på den detaljerade lokaliseringen av det förvän
tade tillskottet inom ett län eller inom en kom
mun – volymtillväxten ges av framskrivning
arna.

 
 Detta arbete baserar sig på den befolknings- och 

sysselsättningsutveckling för Stockholm och 
östra Mellansverige som presenteras i kapitel om 
förutsättningar till analyserna.

2. Inledande strukturbildsformulering
 Innan strukturanalyserna börjar behövs över

siktliga idéer om vilka strukturer som man vill 
testa. Dessa påverkas typiskt av vilka visioner 
och mål som ställs upp för regionens långsiktiga 
utveckling. Ett exempel på en struktur kan vara 
en flerkärnig region. Idéerna konkretiseras i 
form av strukturbildbeskrivningar, som anger de 
övergripande principerna som ska gälla för 
strukturerna. I strukturbildsbeskrivningarna 
beskrivs olika strukturer och planeringsstrate
gier som man tror kan vara ändamålsenliga för 
att uppnå målen. 

 Strukturbeskrivningarna i föreliggande analyser 
presenteras i kapitlet som beskriver förutsätt
ningarna till analyserna.

3.	Framtida	trafiksystem
 De regionala strukturerna fokuserar främst på 

befolkningens och arbetsplatsernas framtida 
lokalisering. Till strukturerna kopplas också ett 
framtida trafiksystem med objekt som man tror 
kan understödja strukturerna. Trafiksystemet 
består ofta av befintliga, planerade och önsk
värda trafikobjekt. Dessa objekt kodas in i en tra
fikmodell för vidare trafikanalyser och används 
inledningsvis för att beräkna den tillgänglighet 
som ofta driver lokaliseringen av befolkning och 
arbetsplatser i nästa steg i processen.

 Antaget trafiksystem som används i detta arbete 
beskrivs i kapitel om trafiksystemet.

4.	Lokalisering	av	befolkning	och	 
sysselsättning

 I detta steg lokaliseras det förväntade tillskottet 
av befolkning och sysselsättning i enlighet med 
de principer som ställts upp i strukturbildbe
skrivningarna. Detta innebär att ett läns eller 
kommuntillskott fördelas ned till mindre områ
den, vilket sker i en markanvändningsmodell. I 
detta steg har de övergripande lokaliseringsprin
ciperna översatts till mer detaljerade principer. 
Vid lokaliseringen använder sig modellen av 
olika lokaliseringsfaktorer och restriktionsom
råden för framtida bebyggelse. Lokaliseringsfak
torerna kan definieras på många olika sätt, men 
typiska faktorer är tillgänglighet2, täthet och 
olika tillgångsfaktorer (grönområden, vatten 
mm). Lokaliseringsfaktorerna viktas olika bero
ende på strukturbildsprincip och läggs sedan 
ihop till ett lokaliseringsindex. Områden där 

2 Vanligtvis den tillgänglighet som det framtida trafiknätet skapar.
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flera lokaliseringsfaktorer sammanfaller får ett 
högt index, och utgör därmed attraktiva områ
den för ny bebyggelse. Utfallet av lokaliseringen 
har en rumslig dimension som kan illustreras i 
en karta. Kartan visar var och hur bebyggelsen 
växer i regionen enligt en viss planeringsprincip. 
Det rumsliga utfallet ska ses som planeringsprin
cipernas fysiska avtryck i rummet, vilket inte är 
synonymt med en plankarta. 
 
Utfallet av de rumsliga strukturerna som analy
seras i detta arbete presenteras i kapitel om 
rumsligt utfall.

5.	Konsekvensanalys
 När de rumsliga strukturerna har tagits fram kan 

de utvärderas. Detta sker genom att ett antal 
indikatorer beräknas från modellresultatet. För 
lokaliseringens del handlar det om olika indika
torer om markutnyttjande och intrångseffekter. 
Eftersom bebyggelsens lokalisering också har 
stor betydelse för det framtida resandet i en 
region, studeras även trafikkonsekvenser. Detta 
sker i en trafikmodell, där lokaliseringen tillsam
mans med trafiknätet utgör grund för analy
serna. För trafiken omfattar indikatorerna olika 
aspekter på efterfrågan och systemeffektivitet, 
bland annat trafikarbete, trängsel, färdeme
delsval, reslängder mm. 

 Indikatorerna som används i denna rapport, och 
utvärderingen av modellresultatet beskrivs i 
kapitel om konsekvenser av strukturbilderna.

6.	Bedömning	av	strukturer	och	 
strukturbilder

 Varje indikator beräknas för alla strukturbilder. 
Indikatorerna kan sedan jämföras med varan
dra, och utgör sedan underlag för bedömning av 
de olika strukturbildernas egenskaper. För att få 
en uppfattning om måluppfyllelse jämförs också 
indikatorerna mot de mål som ställts upp för 
regionen. Genom att ställa de olika strukturbil
dernas egenskaper och konsekvenser mot varan
dra kan man sedan göra en samlad bedömning av 
deras styrkor och brister. Denna bedömning kan 
ge anledning att justera planeringsprinciperna i 
någon strukturbild i önskvärd riktning för att 
åstadkomma bättre måluppfyllelse. Dessa kan 
exempelvis omfatta tester av olika ekonomiska 
styrmedel för att komma tillrätta med trängsel i 
vägsystemet. Utvärderingen av indikatorer för 
alla strukturbilder beskrivs i kapitel om konse
kvenser av strukturbilderna.

7.	Känslighetsanalyser
 I ett avslutande skede i strukturanalyserna 

genomförs vanligen känslighetsanalyser. Dessa 
kan exempelvis omfatta alternativa grundanta
ganden om lägre befolkningstillväxt, högre tät
het eller olika trafikobjekt. Syftet med känslig
hetsanalyserna är att få en uppfattning om 
strukturbildernas robusthet mot osäkerheter i 
olika antaganden. Genomförda känslighets-
analyser beskrivs i kapitel om känslighetsanaly
ser i denna rapport.
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Förutsättningar

Syfte, mål och frågeställningar
Syftet med strukturanalyserna är att ta fram ett 
sakligt underlag om effekter och konsekvenser av 
olika regionala strukturer och transportsystem i 
Stockholms län och i östra Mellansverige. Målet är 
att strukturanalyserna ske ge vägledning om vilka 
strukturer som är ändamålsenliga med tanke på de 
mål som ställs upp för regionen. Syftet är inte att 
försöka förutspå ut en sannolik utveckling, utan att 
studera vilka rumsliga strukturer som är ändamål
senliga med tanke på uppställda regionala mål. 
Analyserna blir på så sätt ett verktyg för att ta 
välgrundade beslut inför utformningen av olika 
planalternativ. Resultatet av arbetet ska utgöra en 
del av samrådsunderlaget och är en utgångspunkt 
för utformningen av olika planalternativ. Analy
serna ska särskilt ge underlag till förhållningssätt i 
vissa strategiskt viktiga frågor. 

Exempel på frågor som analyseras i strukturanalys
arbetet är3: 
• Vilken/vilka strukturer medverkar bäst till att 

uppnå regionala mål om begränsad klimatpåver
kan? 

• Vad utmärker en transport- och tillgänglighetsef
fektiv struktur? 

• Vad utmärker en struktur som bidrar till positiva 
effekter av en ökad integration i Östra Mellansve
rige? 

• Vilka för- och nackdelar finns med en flerkärnig 
struktur jämfört med monocentrisk?

• Vilka skillnader finns mellan olika ortsstrukturer 
i ett Östra Mellansverigeperspektiv?

• Vad utmärker en struktur som ger stor potential 
för utbyggnad av bostäder i lägen med god kollek
tivtrafiktillgänglighet?

• Vad karaktäriserar en struktur som bidrar till 
stärkt regional konkurrenskraft och attraktivitet?

• Vad karaktäriserar en struktur som är robust för 
förändringar i väsentliga omvärldsförutsätt
ningar, som till exempel ekonomisk tillväxt?

Ambitionen för östra Mellansverige-samarbetet 
inför RUFS 2050 är att skapa samsyn och ett 
gemensamt underlag för planeringsprocessen,  
liksom möjlighet att samordna planerings- och 
utvecklingsprocesser mellan länen. Denna ambi
tion förutsätter också att man i ett gemensamt 
modellarbete belyser effekter av alternativa rums
liga strukturbilder och strukturer i ett storregionalt 
perspektiv.

Tidsperspektiv och geografisk avgränsning
Både RUFS 2001 och RUFS 2010 har ett målår till 
2030. När ny RUFS antas (2018) kommer endast 12 
år återstå till målåret. Det finns därför anledning att 
flytta fram målåret för kommande plan. Inför arbe
tet med samrådsförslaget har fyra tidsperspektiv 
identifierats: Ett kort, ett medellångt och ett långt, 
samt en utblick mot framtiden. Ur ett strukturana
lysperspektiv är framför allt de medellånga (2030) 
och det långa perspektiven (2050) intressanta. 
Dessa tidpunkter utgör strukturanalysernas 
tidshorisonter.

Strukturanalyserna genomförs också med utgångs
punkt från två geografier: Stockholms län och östra 
Mellansverige. För Stockholms län finns anledning 
till mer detaljerade analyser av markanvändningen 
för att kunna studera effekter för markanspråk, tät
het och eventuella intrång. För övriga östra Mellan
sverige handlar det mer om att studera potentiella 
konsekvenser av olika regionala ortsstrukturer. 
Gemensamt för båda geografierna är att studera de 
regionala och storregionala trafikeffekter som de 
olika strukturerna kan förväntas leda till.

3 Ur program för ny regional utvecklingsplan för Stockholmsreg-ionen, RUFS 2050
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Mål och målstruktur för Stockholm  
2030–2050
För att kunna styra och utvärdera modellerna krävs 
mål för hur regionen ska utvecklas till på lång sikt. I 
programmet till ny RUFS 2050 identifieras fem 
utmaningar som regionen står inför, och en övergri
pande målstruktur presenteras.

Mot bakgrund av observerade megatrender identi
fieras sex stycken utmaningar i programmet till ny 
RUFS 2050. Utmaningarna har mer eller mindre 
bäring på strukturanalyserna. Utmaning 1, 4 och 5 
bedöms ha särskild bäring på strukturanalyserna.

• Utmaning 1: Att möjliggöra befolkningstillväxt 
och samtidigt förbättra regionens miljö och 
invånarnas hälsa

• Utmaning 2: Att vara en liten storstadsregion och 
samtidigt internationellt ledande

• Utmaning 3: Att öka tryggheten i regionen samti
digt som världen upplevs som mer osäker

• Utmaning 4: Att minska klimatpåverkan och 
samtidigt möjliggöra ökad rörlighet och ekono
misk tillväxt

• Utmaning 5: Att åtgärda kapacitetsbrister samti
digt som behoven fortsätter att växa

• Utmaning 6: Att ha en fortsatt öppen region och 
samtidigt stärka inkluderingen

I programmet för ny RUFS 2050 har dessutom fyra
övergripande mål preciserats:

• En tillgänglig region med god livsmiljö 
• En öppen, jämställd och inkluderande region 
• En ledande tillväxt- och kunskapsregion 
• En resurseffektiv och resilient region

Dessa mål brutits ned till delmål. Syftet är att del
målen ska konkretisera de övergripande målen och 
signalera regionens ambitioner. Vissa delmål har 
särskild koppling till strukturanalyserna, medan 
andra delmål hanteras på annat sätt. Delmål för 
Stockholmsregionen 2030 (med bäring på struktu
ranalyserna) anges nedan.

En tillgänglig region med god livsmiljö
• Minst hälften av regionens invånare når minst 55 

procent av länets arbetsmarknad inom 45 minu
ter med kollektivtrafik

• Cykelandelen ska öka till 20 procent av samtliga 
resor i enlighet med Regional cykelplan för Stock
holms län.

• Kollektivtrafikandelen (andel av motoriserade 
resor med kollektivtrafik i länet) ska öka med 5 
procentenheter jämfört med idag.

• 70 procent av nya bostäder ska tillkomma inom 
gångavstånd till kollektivtrafikens stomnät.

• Hälften av regionens invånare har högst 1000 
meter till tätortsnära natur i grön kil.

En öppen, jämställd och inkluderande region
• Delmålen kan inte utvärderas i strukturanaly

serna

En ledande tillväxt- och kunskapsregion
• Delmålen kan inte utvärderas i strukturanaly

serna.

En resurseffektiv och resilient region
• De genomsnittliga resorna per person och dygn 

med bil ska vara högst 6,5 km.

Med utgångspunkt från målen har ett antal priorite
rade åtgärder för planens genomförande identifie
rats i samrådshandlingen. Mål och prioriterade 
åtgärder har varit vägledande i arbetet med struktu
ranalyserna. För strukturanalyserna handlar det 
om att testa vilka fysiska strukturer som är ända
målsenliga med tanke på uppställda mål, delmål 
och prioriterade åtgärder. För att få en uppfattning 
om detta studeras olika tänkbara strukturbilder 
som baseras på olika planeringsstrategier. Utfallet 
av strukturbilderna utvärderas med stöd av indika
torer, som illustrerar i vilken grad som strategierna 
bidrar till måluppfyllelse, och utgör grund för 
vidare vägval och prioriteringar.

Mål och målstruktur för östra  
Mellansverige 2030–2050
Det övergripande målet för det storregionala sam
arbetet och utvecklingen i östra Mellansverige kan 
sammanfattas på följande sätt: ”Stärkt hållbar kon
kurrenskraft genom effektiv resursanvändning och 
samverkan i en storregional struktur som främjar 
den funktionella sammankopplingen inom ÖMS”

För att möjliggöra en tydlig styrning behövs även 
mer konkreta prioriteringar och delmål, vilka ger de 
nödvändiga förutsättningarna för en utveckling av 
östra Mellansverige i linje med den övergripande 
ambitionen. Följande är riktgivande för det storre
gionala samarbetet, med sikte på 2030 och 2050.

Prioriterade	noder:	För en flerkärnig och försto
rad arbetsmarknad genom det storregionala (kol
lektiv-) trafiksystemet prioriteras Stockholms cen
trala regionkärna (inkluderar delar av Solna, 
Sundbyberg och Nacka kommuner), Sollentu
na-Kista-Häggvik, Barkarby-Jakobsberg, Arlanda- 
Märsta, Flemingsberg, Södertälje, Uppsala, Gävle, 
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Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping-Skavsta, 
Norrköping och Linköping.

Storregional	tillgänglighet:	Tåget skall ha kor
tare restid än bilen i alla storregionala stråk. Ambi
tionen är en minskning av restiderna med tåg om 
30–50 % beroende av sträcka och tidsperspektiv.

Inomregional	tillgänglighet: Minst 55 % 
(2030) resp. 60 % (2050) av boende i varje ÖMS-län 
ska nå närmaste storregionala nodstad inom 30 
minuters restid (inkl. gång-, åk- och bytestid) med 
kollektivtrafik.

Internationell	tillgänglighet:	År 2030 ska 
minst 60 % och år 2050 minst 70 % av arbetsplatser 
och boende i ÖMS nå Arlanda eller Skavsta inom 60 
minuters restid (inkl. gång-, åk- och bytestid) med 
kollektivtrafik (nuläge=43%). Högst 60 minuters 
restid skall gälla med snabb kollektivtrafik mellan 
Arlanda och Skavsta senast 2030.

Marknadspotential:	År 2030 ska minst 50 % och 
2050 minst 60 % av regionens befolkning nå minst 
40 % av regionens arbetstillfällen inom 60 minuters 
restid med kollektivtrafik.

Grundantaganden: Befolknings- och  
sysselsättningstillväxt i Östra Mellansverige
Strukturanalyserna tar sin utgångspunkt i de fram
skrivningar av befolknings- och sysselsättningsut
veckling i Stockholms län och östra Mellansverige 
som beskrivs i tidigare analyser4. Dessa redovisar 
flera alternativ för utvecklingen i östra Mellansve
rige (Bas, Hög och Hög S). Strukturanalyserna i 
denna rapport utgår genomgående från högalterna

tivet, eftersom det ligger närmast den faktiska 
utvecklingen. Framskrivningarna på länsnivå har 
gjorts med stöd av den regionalekonomiska analys
modellen rAps (regionalt Analys- och prognossys
tem). Resultaten från dessa framskrivningar på 
länsnivå utgör ramarna för de fördelningar av 
befolkning och sysselsättning på mindre geogra
fiska områden som gjorts inom föreliggande arbete. 

Befolkningsframskrivningen i högalternativet byg
ger på SCB:s befolkningsprognos från 2009, alter
nativ stor nettomigration, under antagandet om 
behållna historiska migrationsandelar (inrikes och 
utrikes) för länen i östra Mellansverige. Framskriv
ningarna av ekonomi och sysselsättning bygger i 
grunden på samma data och förutsättningar 
som i Basalternativet, men eftersom den antagna 
befolkningstillväxten är högre blir även sysselsätt
ningstillväxten högre. Dessutom antas reallöneut
vecklingen vara något gynnsammare än i Basalter
nativet.

Högalternativets framskrivningar pekar mot en 
stark befolknings- och sysselsättningsutveckling i 
Stockholms län och övriga län i östra Mellansverige 
till år 2050. Befolkningen i Stockholms län beräk
nas uppgå till omkring 3 170 000 invånare år 2050, 
vilket motsvarar ett befolkningstillskott om 1,1 mil
joner nya invånare jämfört med år 2010. Befolk
ningen i övriga län i östra Mellansverige beräknas 
uppgå till omkring 2,1 miljoner invånare år 2050, 
vilket motsvarar ett befolkningstillskott om ca 260 
000 nya invånare.

Den starka befolkningsutvecklingen är också kopp
lad till en stark sysselsättningsutveckling. Syssel

4 Se ”Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige – Scenarier för kommuner och tätorter till år  
 2050”. SLL/TRF rapport 2013:8.

Befolknings-
tillskott per län

Hög
2010-2030

Hög
2030-2050

Sysselsättnings-
tillskott per län

Hög
2010-2030

Hög
2030-2050

Stockholm 566 000 549 000 Stockholm 336 000 300 000

Uppsala 61 000 36 000 Uppsala 21 000 15 000

Södermanland 29 000 22 000 Södermanland 8 000 11 000

Örebro 26 000 9 000 Örebro 3 000 5 000

Västmanland 15 000 6 000 Västmanland -2 000 4 000

Östergötland 47 000 27 000 Östergötland 11 000 13 000

Gävleborg -3 000 -12 000 Gävleborg -15 000 -3 000

Totalt ÖMS 741 000 637 000 Totalt ÖMS 362 000 345 000

Tabell 1. Befolknings- och sysselsättningstillskott per län för perioderna 
2010–2030 och 2030–2050 enligt alternativ Hög
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sättningen i Stockholms län beräknas år 2050 
uppgå till omkring 1,7 miljoner, vilket innebär ett 
tillskott om ca 635 000 sysselsatta. Sysselsätt
ningen i övriga län i östra Mellansverige beräknas 
uppgå till omkring 875 000, vilket motsvarar ett 
tillskott på ca 70 000 sysselsatta år 2050.

Länstillskotten för befolkning och sysselsättning i 
östra Mellansverige beskrivs i Tabell 1.

Indikatorer för utvärdering
För att kunna utvärdera olika strukturbilder 
används indikatorer. Dessa delas tematiskt in i indi
katorer för markanvändning och trafik. Nedan föl
jer en bruttolista över indikatorer som kan använ
das för att bedöma strukturbilderna. För att få en 
god uppfattning om strukturernas övergripande 
egenskaper och konsekvenser räcker det dock oftast 
med ett urval av nedanstående indikatorer.

Markanvändning AB län
Indikator Mått Geografi

Bebyggelsens totala markanspråk Bebyggd mark (ha) Län, kommun

Bebyggelsens täthet Genomsnittlig täthet (kvm BTA/ha) Län, kommun, kärnor

Lokaliseringseffektivitet Lokalisering efter tillgänglighetsklasser Län

Lokalisering i stationsområden Lokaliserad yta i stationsområden (BTA) Stationsområden

Storlek på stadskärnor Boende och sysselsatta (antal) Stadskärnor

Markåtgång i gröna kilar Lokaliserad yta i gröna kilar (BTA) Gröna kilar

Markanvändning östra Mellansverige
Indikator Mått Geografi

Storlek på kommuner Boende och sysselsatta (antal) Kommuner

Storlek på regionala noder Boende och sysselsatta (antal) Noder

Täthet/koncentration Genomsnittlig befolkningskonc. Län

Lokaliseringseffektivitet Lokalisering efter tillgänglighetsklasser ÖMS

Trafikindikatorer AB län och östra  
Mellansverige
Indikator Mått Geografi

Tillgänglighet Tillg. till arbetsplatser Län, trafikzoner karta

Tillgänglighet Tillg. till arbetskraft Län, trafikzoner karta

Tillgänglighet Tillg. till Arlanda Län, trafikzoner karta

Tillgänglighet Tillg. till högre utbildning Län, trafikzoner karta

Tillgänglighet Tillg. Till kärnor och reg. noder Län, trafikzoner karta

Färdmedelsandelar Andelar av motoriserade resor Län

Resefterfrågan bil Flöden på vägarna Län karta

Resefterfrågan kollektivtrafik Flöden i kollektivtrafiken Län karta

Trängsel bil Tidsförluster i maxtimme Län

Trängsel bil Flaskhalsar Län karta

Trängsel bil Vägkilometer med reducerad hastighet Län

Kapacitetsutnyttjande i kollektivtrafiken Beläggning på vagnarna Län

Värdering av restidsnytta Kronor Län

Reslängder Genomsnittliga reslängder Län

Antal resor totalt Bil och kollektivtrafik Län

Antal länsöverskridande resor Bil och kollektivtrafik Län

Antal inomregionala resor Bil och kollektivtrafik Län

Trafikarbete bil Summa fordonskilometer Län

Biltrafikens utsläpp Koldioxidutsläpp Län

Tabell 2. Bruttolista över indikatorer för bedömning av strukturbilder 
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Förtätningspotential
Som tidigare beskrivits fördelar markanvändnings
modellen ett förväntat tillskott av bostäder och 
lokaler5 ned till mindre geografiska områden (rutor 
eller trafikzoner). Lokaliseringen sker i enlighet 
med de lokaliseringsprinciper som anges i struktur
bildbeskrivningarna. Tillskottet kan lokaliseras 
antingen inom redan bebyggda områden eller på 
obebyggd mark, såtillvida inga markrestriktioner 
finns. Lokaliseringsprinciperna styr alltså var till
skotten sker. Hur mycket ny bebyggelse som faktiskt 
får plats i varje område avgörs av förtätningspoten
tialen. 

Förtätningspotentialen för Stockholms län som 
används i denna studie bygger på den metodik som 
tagits fram i tidigare studier (”Förtätningspotential 
och stadsstruktur” som genomfördes av Space scape 
och WSP Analys & Strategi 2009). I detta arbete 
definierades sju stycken bebyggelsetyper i Stock
holms län (Figur 2). 

Metodiken för beräkning av förtätningspotentialen 
grundar sig på det faktum att vissa bebyggelsetyper 
har gemensamma egenskaper vad gäller täthet, 
morfologi och våningshöjd. Därmed har bebyggel
sen i en bebyggelsetyp också liknande möjligheter 
till förtätning. Genom att studera olika varianter av 
förtätningsgrader har en modell för att beräkna för
tätningspotentialen i olika typer av bebyggelse 
tagits fram. Inom ett förberedande arbete till före
liggande strukturanalyser har förtätningspotentia
len justerats. Justeringarna innebär att förtätning
spotentialen på obebyggd mark (måltäthet) ökas 
något, särskilt i centrala regionkärnan. Resultatet 
av justerade förtätningsantaganden redovisas är 
som följer:

Måltätheter (E-tal6) på obebyggd mark7:

• Flbh: CRK = 2,0 ÖRC = 1,0 IK = 0,7 YK = 0,6
• Smh: CRK = - ÖRC = 0,25 IK = 0,25 YK = 0,25

CRK= centrala regionkärnan, ÖRC= övriga regioncentrum, IK= inre kommuner, YK= yttre kommuner

Förtätning i befintlig bebyggelse:
 Ökn. fört. BTA E-max (tak)
• Hög sluten bebyggelse 10->15 % 2,56->2,67 
• Medelhög sluten bebyggelse 26->35 % 1,76->1,88 
• Hög öppen bebyggelse 17->20 % 2,65->2,72 
• Låg sluten bebyggelse 7->10 % 0,66->0,68 
• Medelhög öppen bebyggelse 47->55 % 1,0->1,05   
• Tät småhusbebyggelse 33->40 % 0,44->0,46   
• Gles småhusbebyggelse 40->50 % 0,2->0,22
• Mkt gles småhusbebyggelse 50 % 0,15
• Fritidshusbebyggelse 40 % 0,1

Förtätningspotentialen för olika bebyggelsetyper uttrycks som möjlig BTA att fördela i varje område, givet antaganden  
om förtätningsgrader som anges ovan.

5 Uttryckt som tillskott av bruttototalarea, BTA  
6 E-tal uttryckt som kvm BTA/hektar markyta. 4 000 kvm BTA/ha motsvarar alltså ett E-tal på 0,4 (typ tät villabebyggelse)  
7 CRK = Centrala regionkärnan, ÖRC = övriga regioncentrum, IK = Inre kommuner, YF = Yttre kommuner
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Figur 2. Bebyggelsetypologi för Stockholms län (TRF 2010)
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Strukturbilder för Stockholms län och  
Östra Mellansverige år 2050

Tre inledande strukturbilder för Stockholms 
län och östra Mellansverige…
För att undersöka vilka rumsliga strukturer och 
fysiska planeringsstrategier som leder mot upp
ställda mål har inledningsvis tre strukturbilder för 
Stockholms län och östra Mellansverige formule
rats. Strukturbilderna bygger på olika antaganden 
om lokaliseringsprinciper och trafiksystem. Syftet 
med dessa strukturbilder är att spänna upp möjliga 
utfallsrymder som kan utvärderas och jämföras 
med varandra. Eftersom strukturbilderna bygger på 
olika planeringsstrategier ger de underlag till 
bedömning om vilka planeringsprinciper som leder 
mot en önskvärd utveckling. Identifieringen av för
delar och brister hos de tre inledande strukturbil
derna kommer att vara vägledande i det följande 
skedet när två samrådsalternativ ska formuleras. 

Det är viktigt att framhålla att syftet med modell
analyserna inte primärt är att försöka förutspå 
exakt vilken befolknings- och sysselsättningstill
växt som kan förväntas, utan hur man bäst hanterar 
den tillväxt som sker. Strukturbilderna fokuserar 
därför mer på fördelning än på volymtillväxt. De 
alternativskiljande strukturbilderna tar vara på 
kunskapen och erfarenheterna från arbetet med 
RUFS 2010, vars slutsatser kring betydelsen av tät
het och tillgänglighet fortsatt gäller, och snarast har 
understrukits av de senaste årens utveckling.

Nedan presenteras en sammanfattning av tre struk
turbilder så som de beskrivs i programmet till RUFS 
2050. Strukturbilderna är förankrade i östra Mel
lansverige-samarbetet, och de beskriver de övergri
pande principerna bakom tre tänkbara framtids
strukturer för östra Mellansverige.

RUFS 2050

Strukturbilden bygger vidare på de principer som 
beskrivs i den gällande regionala utvecklingsplanen 
för Stockholms län. Det innebär en precisering av 
den storregionala målbilden med prioritering av 

nodstäder och regionala stadskärnor. Strukturbil
den bygger på investeringar i snabb och kapacitetss
tark regiontågstrafik.

För Stockholms läns del innebär detta att RUFS 
2010 principer för kärnstruktur och markanvänd
ning rullas fram till år 2050. Bebyggelse- och verk
samhetsutveckling prioriteras till de yttre stads-
kärnorna och den centrala kärnan. Strukturbilden 
förutsätter investeringar i kollektivtrafik som  
stöder utvecklingen i de yttre kärnorna. Bromma 
flygplats kvarstår i detta alternativ. 

Storregionalt fokus

Denna strukturbild innebär att de storregionala 
sambanden och utbytet mellan länen i östra Mellan
sverige stärks. Detta åstadkoms genom omfattande 
investeringar i regionaltågtrafik och regionex
presstrafik. Kollektivtrafiksatsningarna möjliggör 
en bättre sammankoppling av de idag separata 
bostadsmarknaderna Stockholm-Uppsala, Linkö
ping-Norrköping samt Västerås-Eskilstuna.

Figur 3. Principskiss av strukturbild RUFS 2050 



25

För Stockholms del innebär detta att stadskärnor 
med god storregional tillgänglighet får en särskilt 
stark utveckling. Detta gäller Södertälje, Flemings
berg, Barkarby-Jakobsberg, Kista-Sollentuna och 
Arlanda-Märsta. Bromma flygplats avvecklas år 
2038 i detta alternativ, vilket öppnar upp för ny 
bebyggelse på Brommafältet.

Centralt fokus (AB)/Trend östra Mellansverige)

Denna strukturbild bygger på en utveckling enligt 
trenden de senaste 20–30 åren. Eftersom tillgäng
lighet erfarenhetsmässigt visat sig vara en mycket 
stark drivande faktor för lokaliseringen av ny 
bebyggelse, så innebär det att denna strukturbild i 
huvudsak drivs av den tillgänglighet som trafiksys
temet skapar. Ingen annan särskild prioritering 
mellan städer i östra Mellansverige sker utöver 
trend. 

För Stockholms del innebär detta att den täta 
blandstaden växer koncentriskt utåt, där stadsdelar 
med goda lägesegenskaper växer ihop och skapar en 
högre täthet och konnektivitet i stadsväven. Lokali
sering av bostäder och arbetsplatser styrs i huvud
sak av kollektivtrafiktillgänglighet. Detta alternativ 
kan kräva att ekonomiska styrmedel införs för att 
komma tillrätta med eventuella trängselproblem. I 
detta alternativ avvecklas också Bromma flygplats 
och bebyggs med bostäder och verksamheter. 

…Blir två strukturbilder till samrådet
Konsekvensanalysen av de tre strukturbilderna syf
tar till att utgöra grunden till två samrådsalternativ. 
Tanken är inte att välja två alternativ, utan att skapa 
två nya alternativ baserat på de konskevenser som 
de olika alternativen innebär. Effekterna av olika 
åtgärder blir således pusselbitar som kan kombine
ras till nya strukturbilder och strukturer. Samråds
alternativen presenteras i den följande rapporten 
”Strukturanalyser för Stockholms län och östra 
Mellansverige år 2050 – Konsekvenser av två 
strukturbilder år 2050. Underlag till samråds
handling”

Trafiknät och trafikering
Översikt

I strukturanalyserna är markanvändning och tra
fiknät nära sammankopplade. Trafiknätet och trafi
kering skapar förutsättningar för markanvändning, 
och markanvändningen har i sin tur betydelse för 
hur resandet utvecklas. De tre strukturbilderna har 
därför kopplats samman med ett sammahållet tra
fiknät som speglar summan av de investeringar och 
åtgärder som bedöms till år 2030 och år 2050. Tra
fiknätet som ligger till grund för trafikanalyserna i 
denna rapport kommer huvudsakligen från tre källor:

• Trafikförvaltningen (TF) inom Stockholms läns 
landsting har lämnat förslag till framtida kollek
tivtrafiknät och trafikering i Stockholms län. 
Detta bygger i grunden på planerade investe
ringar i regionen till år 2030. Investeringarna 
efter 2030 är i allmänhet inte beslutade eller finns 

Figur 4. Principskiss av strukturbild storregionalt fokus

Figur 5. Principskiss av strukturbild trendmässigt fokus
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med i några trafikplaner, utan utgör en översiktlig 
bedömning av kollektivtrafikbehov på längre sikt 
(2050). 

• En bättre sits (EBS) är ett regionalt samarbete 
mellan sju län om infrastruktur och transporter i 
östra Mellansverige. Inom ramen för detta sam-
arbete har en skiss på det storregionala kollektiv
trafiksystemet år 2030 tagits fram, samt även en 
översiktlig utblick mot 2050. Det regionala kol
lektivtrafiksystemet i östra Mellansverige som 
tagits fram inom EBS utgör också grunden för de 
trafikanalyser som presenteras i denna rapport.

• Trafikverket har bidragit med idéer och förslag till 
det framtida vägnätet. I grunden baseras dessa på 
befintliga planer och förslag som redan finns 
framme.

Utbyggnaderna till 2030 medför att kapaciteten 
över Saltsjö-Mälarsnittet förstärks för både spår 
och väg. Utbyggnad av Citybanan, nya signalsystem 
på tunnelbanans röda linje, utbyggnad av tunnelba
nenätet enligt Stockholmsöverenskommelsen, väg
utbyggnader som Förbifart Stockholm och Tvärför
bindelse Södertörn är några av de viktigaste 
tillskotten i transportsystemet. Se bilaga för en lista 
över investeringar.

Efter år 2030 finns inga beslut att utgå ifrån gäl
lande infrastrukturprojekt. För utbyggnader efter 
2030 av transportnätet har heller inga analyser 
gjorts för att säkerställa att de analyserade åtgär
derna är de mest optimala. Istället har, med utgång
punkt från de åtgärder som diskuterats i bland 
annat Sverigeförhandlingen, ett antal investerings
objekt som bedömts bygga ett rimligt trafiknät valts 
ut. Till utställningsförslaget kommer transportnä
tet att analyseras vidare utifrån vilken bebyggelse
struktur som eftersträvas.

Åtgärder i trafiknätet efter 2030 inkluderar bland 
annat en ny tunnelbaneförbindelse över Saltsjö- 
Mälarsnittet, att nordost kopplas till city med spår
trafik, en förlängning av tunnelbanan vidare från 
Nacka centrum, samt snabba och turtäta förbindel
ser som knyter ihop de regionala stadskärnorna, 
bland annat på Yttre Tvärleden. Vägnätet förutsätts 
bland annat byggas ut med en förbindelse över Salt
sjö-Mälarsnittet öster om de centrala delarna av 
innerstaden samt därutöver ytterligare ett antal 
kapacitetshöjande åtgärder i det halvcentrala ban
det både norr och söder om regioncentrum.

Järnvägsnätet i östra Mellansverige har samordnats 
med En Bättre Sits-processen så att det ska vara 
möjligt att köra den trafikering för den storregio
nala kollektivtrafiken som skisseras för östra Mel
lansverige med sikte på 2030 samt EBS indikation 
för utvecklingen fram till 2050. Investeringar i tra
fiknätet fram till 2030 återfinns i bilaga. Investe
ringar efter 2050 i strukturbild B omfattar bland 
annat järnvägsförbindelser Mälarbanan-Ostkust
banan och Örebro-Karlskoga-Karlstad samt en del 
kapacitetshöjande åtgärder.

De objekt som ingår i trafiknätet till år 2030 redovi
sas i bilaga i slutet av denna rapport.

Principer för kollektivtrafiksystem i  

Stockholms län (från TF)

Utgångspunkten för kollektivtrafiknätet 2030–
2050 har varit det ska omfatta politiska beslut och 
bygger på följande dokument:

• RUFS 2010
• Stomnätsplanen TF
• Transportplanerna 2014–2025
• Stockholmsförhandlingen
• Sverigeförhandlingen (troligaste lösningen av de 

alternativ som redovisas) 
• Vägnätet kompletteras med fåtal länkar som inte 

finns med i ovan angivna dokument. Motivet är 
att testa om dessa behövs för att kunna lösa fram
komligheten

Trafikeringsprinciperna utgår från stomnätsplanen 
och TFP:s mål om attraktiva resor, tillgänglig och 
sammanhållen region och effektiva resor med låg 
miljö- och hälsopåverkan. Sammantaget har princi
perna givit underlag för TF att formulera en trafike
ring för 2050 baserat på följande principer: 

• Trafikeringsstrategi som utnyttjar en infrastruk
tur BRT/spår som följer stomnätsplanen

• Infrastrukturen förutsätts kunna tillåta de med
elhastigheter som Stomnätsplanen föreskriver

• Val av färdsätt – sker m.h.t. volym, kapacitet och 
tillgång till infrastruktur.

• För ytnätet i centrala delar har ingen ställning 
tagits till val av färdmedel ännu. För analyserna, 
där detta val måste göras, har antagits att stomnä
tet trafikeras med spårvagn i de centrala delarna. 
Spårvagn trafikeras här som nät med direktför
bindelser. 

• För lokala resor bedöms nåbarheten till systemet 
viktigare än åktiden, vilket medför ytsystem som 
syns och lätt kan nås
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• För längre/Regionala resor bedöms åktiden vara 
viktigare, vilket medför system som är helt sepa
rerade från övrig trafik

• För radiell resa/bana längre än 30 min från City 
införs snabblinjer (pendeltåg, lokalbana, tunnel
bana och buss (dock inte i analyserna eftersom 
modellerna inte kan hantera olika värderingar av 
restid).

Principer för kollektivtrafiksystem i  

östra Mellansverige (från EBS)

Målet är att skapa ett transportsystem där den stor
regionala kollektivtrafikens bidrag är att skapa 
funktioner i den storregionala kollektivtrafiken som 
leder mot en målbild …

• Där regionens och nationens internationella kon
kurrenskraft utvecklas och bidrar till attraktivitet 
för de samverkande länen i Östra Mellansverige

• Där utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekono
miskt, socialt och ekologiskt

• Där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av 
alla fyra trafikslagen leder till effektivitet

• Där flerkärnighet och en förstorad arbetsmark
nad främjar regional utveckling

… Genom att utforma ett trafiksystem baserat på  
följande principer … (funktionella krav)

• Sammanhållet system över geografiska och orga
nisatoriska gränser

• Samordning med regional kollektivtrafik och 
andra transportslag

• Tåget måste vara snabbare än bilen – i alla  
relationer

• Prissättning så att alla kan använda kollektiv
trafiken för arbetspendling

• Förutsägbarhet och långsiktighet i trafikutbudet
• Dimensioneras dubbelt så många resenärer till år 

2030
• Jämn tidtabell över trafikdygnet (06–23) – minst 

timmestrafik
• Kortare restider prioriteras i relationer över 45 

min
• Högre turtäthet prioriteras i relationer under 45 

min
• Trafiken ska utformas för att eftersträva max 45 

min restid mellan angränsande nodstäder
• Trafiken ska utformas så att det i de flesta fall ska 

finnas bytesfria resor mellan nodstäder
• Alla nodstäder ska ha max 45 minuters bytesfri 

resa till interregional bytespunkt

Trafikering

Grunden för trafikeringen för kollektivtrafiken i 
Stockholms län bygger på trafikeringen i Trafikför
valtningens stomnätsstrategi. Justeringar har 
gjorts för skillnader i trafiknät. Bland annat innebär 
det en utvecklad stombusstrafikering. Ett antal cen
trala stombusslinjer är 2050 tänkta att istället vara 
spårväg.

Tunnelbanans trafikering är i sin struktur lik 
dagens med genomgående linjer, dock med tätare 
turer och kompletterat med en trafikering för de 
utbyggnader som är inkluderade i respektive tra
fiknät. Planerade förändringar som exempelvis att 
Hagsätragrenen går från Grön till Blå linje finns så 
klart med i trafikeringen.

Järnvägstrafikeringen består i analyserna av pen
deltåg och pendelexpress samt regionaltåg och regi
onexpresståg. Som hörs av namnet är expressvari
anterna något snabbare upplägg på regionaltåg och 
pendeltåg. Pendelexpress har ett så kallat skip-stop-
upplägg med färre stopp jämfört med pendeltågen. 
För regionexpress är det både färre stopp och något 
högre hastighet jämfört med regionaltågen. Trafike
ringen på den regionala tågtrafiken i östra Mellan
sverige har samordnats med En Bättre Sits-proces
sen och den inriktning för den storregional 
kollektivtrafik som skisseras för östra Mellansve
rige med sikte på 2030 samt EBS indikation för 
utvecklingen fram till 2050. Se bilaga för illustra
tion av tågtrafikering i östra Mellansverige 2030 
och 2050. 

Ett antagande för trafikeringen 2050 är det är möj
lighet att köra 30 tåg per timme och riktning för 
pendeltågen genom Citybanan och möjligheten att 
kunna köra 36 tåg per timme och riktning i tunnel
banan. För en mer detaljerad beskrivning av anta
gen trafikering, tag kontakt med rapportförfat
tarna.

Trängselskattesystem

Trafikkörningarna utgår från ett nuläge 2016, vilket 
innebär att 2016 års trängselskatteförändring finns 
med i nuläget och fram till år 2030. Efter 2030 
används ett utökat trängselskattesystem vad gäller 
avgifter och zoner utformat enligt ”Blomman”. 
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Kostnader

Kostnader och kostnadsutveckling för bil och kol
lektivtrafik antas enligt följande

Justering av bilinnehavsmodellen

LuTRANS bilinnehavsmodell beräknar körkorts- 
och bilinnehav per basområde utifrån parametrar 
så som inkomst, boendeform, körkortsinnehav och 
tillgänglighet. 

För analyser som ligger mycket långt fram i tiden 
med antaganden om god ekonomisk tillväxt kan 
inkomstökningarna bli dominerande i modellen. I 
mycket täta områden bedöms det inte vara befolk
ningens inkomst som sätter begränsningen för bil
innehavet utan snarare är det den fysiska miljön och 
tillgången på parkeringsplatser som gör detta. Även 
om befolkningens inkomster ökar i täta områden är 
det inte sannolikt att bilinnehavet kommer öka i 
någon större omfattning. 

För täta områden har därför bilinnehavsmodellen 
justerats så att effekten av ökad inkomst klingar av 
med ökad täthet i området. I mycket täta områden 
antas bilinnehavet vara oberoende av antagen 
inkomstökning. Observera att det endast gäller bil
innehavet och inte körkortsinnehavet.

Kostnad 2010–2050 Motivering

Inkomstutveckling 2 % / år = RUFS Hög antagande, ligger till grund för befolknings-
framskrivningarna 2050

Milkostnad Inkomstindexerad Följer approx. historisk utveckling 1995-2011. (realt oför-
ändrad kostnad skulle upplevas som 40 % lägre än idag)

Trängselskatt Inkomstindexerad Utgår från kostnad 2016. Rimligt att skriva upp annars 
avtar effekten. I verkligheten kommer säkert uppskriv-
ningar göras med oregelbundna intervall.

Kolltaxa Inkomstindexerad Kostnaden upplevs lika stor som idag (följer ca historisk 
utveckling för Stockholms län)

Boende och destinationsparkering Inkomstindexerad

(Oförändrad zon)
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Modellutfall: Tre strukturbilder  
för Stockholms län år 2050

Följande avsnitt redovisar tre framtidsbilder för 
bebyggelsestrukturen i Stockholms län år 2050, 
skapade efter de övergripande strukturbildsbe
skrivningarna som beskrivits tidigare i rapporten. 

Markanvändning – Förutsättningar 
Lokalisering av ny bebyggelse har gjorts i enlighet 
med de övergripande principer som beskrivits tidi
gare. Alla strukturbilder bygger gemensamt på de 
befolkningsframskrivningar som beskrivits tidi
gare i denna rapport. För Stockholms län innebär 
detta ett tillskott om ca 1,12 miljoner invånare och 
omkring 650 000 sysselsatta till år 2050. Ramarna 
för länet som helhet är alltså givna – det som skiljer 
strukturbilderna åt är var detta tillskott kan förvän
tas tillkomma inom länet. Varje kommun i länet 
kommer att erhålla olika tillskott beroende på vil
ken strukturbild som studeras. 

Eftersom markanvändningsmodellen inte fördelar 
boende och sysselsatta så omvandlas tillskotten till 
bostadsyta och lokalyta via åtgångstal8. Lokalytan 
delas dessutom upp i tre delar med anledning av att 
olika branscher har olika ytbehov och lokaliserings
mönster. I korthet så består de tre grupperna av 
kontorsverksamheter med krav på centralt läge 
(KC), befolkningsanknutna verksamheter (B) och 
ytkrävande verksamheter (YK).

Markanvändningsmodellen lokaliserar sedan en 
given kommunvolym (bostads- och lokalyta) till 
mindre områden9 i enlighet med angivna lokalise
ringsprinciper. Fördelade kommuntillskott samt 
antaganden om flerbostadshus- och småhusandelar 
för de tre strukturbilderna redovisas i bilaga i slutet 
av denna rapport. I korthet innebär det att kom
muntillskottet i RUFS 2050 baseras på samma anta
ganden som i RUFS 2010. Detta innebär att alla 
kommuner får samma andel av länstillskottet som i 

RUFS 2010, men baserat på en högre totalvolym för 
år 2050. Även Storregionalt fokus bygger på samma 
antaganden som RUFS 2010, men med den avgörande 
skillnaden att kommuner med stadskärnor som har 
god storregional koppling antas få särskilt goda för
utsättningar till utveckling (Södertälje, Huddinge, 
Järfälla, Sollentuna och Sigtuna). Övriga kärnkom
muner behåller samma andel som i RUFS 2010. 
Andelsökningarna i kärnkommunerna dras propor
tionellt från övriga kommuner i länet, eftersom län
stillskottet måste hålls konstant. Dessa antaganden 
hanteras praktiskt i modellen så att kärnkommuner 
med god storregional koppling antas få en fördubb
lad tillskottsandel jämfört med RUFS 2010. 

Gemensamt för alla strukturbilder är att lokalise
ringen huvudsakligen drivs av den tillgänglighet 
som det framtida trafiksystemet skapar, men grundat 
på olika antaganden om var den huvudsakliga 
utveck lingen kommer ske inom länet. Vid lokalise
ringen används även andra lokala lokaliseringsfak
torer som också driver lokaliseringen i enlighet med 
de övergripande strukturbildsbeskrivningarna. 
Lokaliseringsfaktorerna viktas så att de anpassas 
efter respektive strukturbild. Områden där flera 
lokaliseringsfaktorer sammanfaller antas ha goda 
förutsättningar till lokalisering av bostäder eller 
arbetsplatser. Eftersom vissa markområden inte kan 
eller bör vara tillgängliga för ny bebyggelse används 
också restriktionsområden (t.ex. naturreservat). En 
sammanställning av lokaliseringsfaktorer och res
triktionsområden finns i bilaga till denna rapport.

Det finns här anledning till att påminna om syftet 
med strukturanalyserna. Syftet är inte att försöka 
förutspå ut en sannolik utveckling, utan att studera 
vilka rumsliga strukturer och planeringsstrategier 
som är ändamålsenliga med tanke på uppställda 
regionala mål.

8 För antaganden om åtgångstal, se bilaga.  
9 100x100-metersrutor. Se vidare beskrivning om markanvänd-ningsmodell i bilaga.
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Markanvändning AB län – Rumsligt  
utfall 2050
Följande kartbilder illustrerar det rumsliga utfallet 
av tre strukturbilder för Stockholmsregionen år 
2050 och en jämförelse med nuläget 2010. Kart-
bilderna visar den samlade bebyggelsetätheten, 
uttryckt som kvm BTA per hektar markyta i de  
centrala delarna av Stockholms län10.
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Figur 6. Genomsnittlig bebyggelsetäthet år 2010 (kvm BTA/ha)

10 För illustrationer av hela länet, se bilaga.
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Figur 7. Genomsnittlig bebyggelsetäthet RUFS 2050 (kvm BTA/
ha). Flerkärnig strukturbild. Utvecklingen väntas ske framför allt i 
åtta yttre regionala stadskärnor, samt den centrala regionkärnan.

Figur 8. Genomsnittlig bebyggelsetäthet Storregionalt fokus 2050 
(kvm BTA/ha). Fåkärnig strukturbild. Särskilt stark utveckling i 
regionala stadkärnor med god storregional koppling. 
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Kartbilderna representerar det rumsliga avtrycket 
av tre olika planeringsstrategier i Stockholms län. 
Även om de rumsliga skillnaderna mellan alternati
ven kan tyckas vara små vid en första anblick så 
speglar alternativen tre väsentligt olika bebyggelse
strukturer i Stockholms län år 2050. De regionala 
skillnaderna mellan alternativen består i huvudsak 
av olika grad av kärnutveckling, och representerar 
därför olika grad av regionala tyngdpunktsförskjut
ningar till olika områden där utvecklingen kan för
väntas ske. Även om de lokala lokaliseringsprinci
perna är desamma i alla alternativen (förtätning, 
lokalisering i goda kollektivtrafiklägen, beaktande 
av kommunernas ÖP-områden mm) så speglar 
alternativen tre väsentligt åtskilda bebyggelse
strukturer i regionen år 2050. Skillnaderna i rums
ligt avtryck mellan strukturerna kan främst avläsas 
i de regionala stadkärnorna. I bilaga till denna rap
port finns motsvarande kartor som redovisar hela 
länet.

Det rumsliga utfallet som illustreras ovan kan även 
utvärderas kvantitativt med avseende på markan
vändningskonsekvenser och trafikkonsekvenser. 
Därigenom kan de olika strukturerna jämföras, dels 
med varandra, men även gentemot de mål som ställs 
upp för regionens utveckling. Följande avsnitt redo

visar de markanvändnings- och trafikkonsekvenser 
som de tre strukturerna kan förväntas innebära.

Markanvändning – Konsekvenser
De olika strukturbilderna kommer att ge olika mar
kanvändningskonsekvenser. Storleken på konse
kvenserna avgörs av en rad olika faktorer. Bebyggel
sens totala markanspråk avgörs bland annat av 
vilken typ av bostäder som förväntas byggas. En 
person som bor i flerbostadshus gör i allmänhet av 
med mindre markyta än en person som bor i små
hus. Dagens markanvändning och bebyggelsetäthet 
har också betydelse för hur mycket ny bebyggelse 
som får plats genom förtätning i befintlig bebyg
gelse. Möjligheterna till förtätning och nyexploate
ring varierar i olika lägen och avgörs av förtätning
spotentialen i dessa lägen. Eftersom även lägena 
varierar beroende på lokaliseringsprinciperna i res
pektive strukturbild, så innebär detta att olika 
strukturbilder kommer att ge olika förutsättningar 
till effektivt markutnyttjande.

För att kunna utvärdera och jämföra olika struktur
bilder med varandra används så kallade indikatorer. 
Vid konsekvensbedömningen av markanvänd
ningen används följande indikatorer för att ge en 
bild av strukturernas lokaliseringseffekter:
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Figur 9. Genomsnittlig bebyggelsetäthet Centralt fokus 2050 (kvm BTA/
ha). Enkärnig strukturbild. Stark utveckling av den centrala regionkärnan, 
där den täta och centrala regionkärnan växer koncentriskt utåt.
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• Bebyggelsens totala markanspråk (bebyggd 
mark, ha)

• Lokaliseringseffektivitet (lokalisering i förhål
lande till tillgänglighet)

• Bebyggelsens genomsnittliga täthet, totalt (kvm 
BTA/ha)

• Bebyggelsens genomsnittliga täthet, i kärnor 
(kvm BTA/ha)

• Lokalisering i befintlig bebyggelse (kvm BTA)
• Intrångseffekter i gröna kilar (kvm BTA)

Markanvändningskonsekvenser av tre olika struk
turbilder i Stockholms län år 2050 redovisas i föl
jande avsnitt.

Bebyggelsens markanspråk 2050

Figur 10 visar hur mycket markyta som respektive 
strukturbild kräver. Den första slutsatsen som kan 
dras är att alla strukturbilder är yteffektiva. Medan 
befolkning och sysselsättning ökar med +55 % res
pektive +60 % till år 2050, så ökar bebyggelsens 
markanspråk endast med 13–21 %.  Den relativt 
låga ytåtgången (trots den höga bebyggelsetillväx
ten) har sin förklaring i att alla strukturbilder  

bygger på kollektivtrafiktillgänglighet koncentre
ring och förtätning som huvudsakliga lokaliserings
principer. Att strukturbilderna ändå skiljer sig åt 
inbördes beror på tre faktorer. Den första har med 
antaganden om hur bostadstillskottet antas till
komma. RUFS 2050 har en högre småhusandel 
jämfört med övriga strukturbilder, vilket bidrar till 
högre markåtgång. Den andra förklaringen är att 
centralt fokus innebär att bebyggelsetillskottet 
huvudsakligen lokaliseras i centrala och redan 
bebyggda lägen. Markåtgången blir därför lägst i 
detta alternativ. Den tredje, och kanske viktigaste 
faktorn är att det i allmänhet finns mer obebyggd 
mark i de nya lägen som uppstår (till följd av trafik
investeringar) i de yttre delarna av regionen. Efter
som RUFS 2050 strukturbild innebär en mer regio
nalt fördelad utveckling och därmed högre tillskott i 
de yttre delarna av länet så kommer markåtgången 
vara högre där jämfört med övriga alternativ. Den 
geografiska representationen av figur 10 (nyexploa
terad mark) år 2050 illustreras i Figur 11–13. Som 
framgår av figurerna är bebyggelsens markanspråk 
högst i strukturbild RUFS 2050, och lägst i struk
turbild centralt fokus.
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Figur 10. Bebyggelsens totala markanspråk (hektar bebyggd mark)
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Figur 11. Nyexploaterad mark (svart) år 2050 i RUFS 2050

Figur 12. Nyexploaterad mark (svart) år 2050 i Storregionlat fokus 2050
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Lokaliseringseffektivitet 2050

Figur 14 visar bebyggelsens lokalisering efter  
kollektivtrafiktillgänglighet för tre strukturbilder. 
Tillgängligheten är här indelad i tio klasser, där  
värdet 1 motsvarar de tio procent bästa lägena, och 
värdet 10 innebär de 10 procent sämsta lägena11. 
Värdet på staplarna motsvarar hur mycket yta 
(BTA) som är lokaliserad i de olika percentilerna. 
Genom denna redovisning erhålls en uppfattning 
om hur väl bebyggelsen är lokaliserad i förhållande 
till kollektivtrafiktillgängligheten. 

Den viktigaste observationen som kan göras är att 
centralt fokus innebär en betydligt effektivare loka
lisering jämfört med övriga alternativ. I centralt 
fokus lokaliseras ca 83 % av tillskottet till de 20 % 
bästa lägena, medan i RUFS 2050 och storregionalt 
fokus innebär att ca 57 % av tillskottet lokaliseras 
till de 20 % bästa lägena. Orsaken till detta utfall 
består framför allt i att de centrala delarna av regio
nen även i framtiden kommer att utgöra de mest till
gängliga delarna av regionen. Stora tillskott i dessa 
lägen kommer därför att gynna lokaliseringseffekti
viteten i förhållande till kollektivtrafiktillgänglighet. 

Figur 13. Nyexploaterad mark (svart) år 2050 i Centralt fokus 2050
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Figur 14. Bebyggelsens lokalisering efter tillgänglighetsklasser

11 Eftersom de tre strukturbilderna representerar olika strukturer kommer varje percentil inte automatiskt innehålla samma  
 områden i alla strukturbilder.
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Strukturbild storregionalt fokus innebär att regio
nala stadskärnor med god storregional koppling 
förväntas få särskilt hög bebyggelsetillväxt. Detta 
betyder att Södertälje, Barkarby, Flemingsberg, 
Arlanda och Sollentuna-Kista-Häggvik antas 
utvecklas starkare än övriga stadskärnor. Dessa 
kärnor får visserligen ökad tillgänglighet genom 
samlade satsningar på kollektivtrafik, men de kom
mer ändå inte upp i de tillgänglighetsnivåer som den 
centrala regionkärnan har. Därför kommer de rela
tivt stora tillskotten i dessa kärnor lokaliseras i 
områden med lägre tillgänglighet än de 10–20 % 
bästa kollektivtrafiklägena, vilket kan ses i figuren. 
Slutsatsen är att det skulle krävas radikala sats
ningar på ny och kapacitetsstark kollektivtrafik och 
en mycket mer kraftig utbyggnad av dessa kärnor 
för att tydligt jämna ut styrkeförhållandena och 
påvisa betydande effekter för lokaliseringseffektivi
teten.

Den geografiska fördelningen av tillgänglighets
klasserna redovisas i figur 15.

Bebyggelsens täthet 2050

En planeringsprincip om tätare bebyggelse är efter
strävansvärt av flera skäl. Det innebär bland annat 
att markåtgången kan begränsas, den begränsar 
utglesning (urban sprawl) och skapar bättre förut
sättningar till kollektivtrafikförsörjning. Figur 16 
redovisar bebyggelsens genomsnittliga täthet för 
nuläge (2010) samt år 2030 och 2050 för de tre 
strukturerna. Den första observationen som kan 
göras är att alla tre strukturer innebär en betydande 
förtätning (men i olika lägen). Analyserna visar att 
en stor del av yttillskottet kan rymmas inom befint
lig bebyggelse12. Den genomsnittliga bebyggelsetät
heten ökar med 28–32 % i strukturerna. Detta bör 
betraktas som en betydande förtätningsgrad, efter
som siffrorna representerar alla typer av bebyg
gelse. Det finns dock anledning att poängtera att 
förtätningsprinciperna som används i modellerna 
är relativt konservativa. De innebär till exempel att 
den övergripande stadskaraktären inte väsentligt 
förändras jämfört med idag (även om bebyggelsen 
blir tätare) och den innebär också att flerbostads
husbebyggelse har markföreträde gentemot småhus 
i de bästa kollektivtrafiklägena.

Figur 15. Översikt av kollektivtrafiktillgänglighet år 2050, 
indelat i 10 klasser. Mörkröda områden representerar de 10 
% bästa lägena, mörkblå områden representerar de 10 % 
sämsta lägena. Exempelutsnitt för de centrala delarna.

12 Jämför med bebyggelsens totala markanspråk
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RUFS 2050 och storregionalt fokus representerar 
båda polycentriska strukturer, men i olika grad. 
Centralt fokus innebär en fortsatt utveckling av en 
monocentrisk struktur. En av huvudprinciperna i 
en polycentrisk struktur är att kärnorna ska utveck
las till täta och attraktiva stadsmiljöer som är 
belägna i goda kollektivtrafiklägen. Därför är det 
också intressant att studera hur tätheten i de regio
nala stadskärnorna utvecklas i de tre strukturerna. 
Figur 17 visar den genomsnittliga bebyggelsetäthe
ten i samtliga regionala stadskärnor13. 

Analyserna visar att tätheten i de regionala stads
kärnorna kan ökas avsevärt jämfört med idag (+68–
73 %). Bebyggelsetätheten i kärnorna ökar alltså 
betydligt mer jämfört med bebyggelsen i länet som 
helhet (28–32 %). Detta kan tolkas som att förut
sättningarna för att skapa täta kärnor med stads
mässiga kvaliteter är goda i alla tre strukturbilder. 
Skillnaderna mellan strukturbilderna är små, men 
RUFS 2050 förefaller ge något bättre förutsätt
ningar till hög täthet än övriga alternativ. Detta kan 
sannolikt förklaras av att möjligheterna till att 

skapa täta kärnor generellt sett är högre ju mer obe
byggd mark som finns i goda lägen. RUFS 2050 
innebär att bebyggelsetillväxten fördelas jämnare 
mellan de yttre kärnorna. Eftersom det totalt sett 
finns mer obebyggd mark med goda lägesegenska
per i dessa kärnor är förutsättningarna goda till att 
skapa kärnor med sammantagen hög täthet. I övriga 
alternativ kommer tillskotten vara särskilt höga i 
vissa kärnor. Allteftersom den obebyggda marken i 
de bästa lägena används kommer utvecklingen i 
högre grad att ske genom förtätning. Detta begrän
sar möjligheterna till att skapa hög täthet i kärnorna 
som helhet.

13 Enligt RUFS 2010
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Figur 16. Bebyggelsens genomsnittliga täthet år 2030 och 2050 
i Stockholms län

Figur 17. Bebyggelsens genomsnittliga täthet år 2030 och 2050 i alla 
regionala stadskärnorna (enligt RUFS 2010).
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Intrångseffekter 2050

I förutsättningarna till de olika strukturbilderna 
har den regionala grönstrukturen åsatts en återhål
lande effekt på tillkommande bebyggelse (gäller 
RUFS 2050 och Storregionalt fokus). Detta kan tol
kas som att grönstrukturen inte bör tas i anspråk, 
såtillvida inte flera andra positiva lägesfaktorer 
sammanfaller på en specifik plats. De gröna värde
kärnorna utgör en absolut restriktion i alla tre 
strukturbilder14. Tabell 3 visar hur mycket av yttill
skottet som kan antas hamna i den regionala grön
strukturen. Tabellen illustrerar tydligt att det rela
tivt omfattande tillskottet kan rymmas i goda lägen 
utan att grönstrukturen behöver tas i anspråk.  
Tillskotten i gröna kilar är i princip obetydligt i 
strukturbild RUFS 2050 och storregionalt fokus.  
De eventuella anspråk som finns ligger dessutom 
huvudsakligen på obebyggd mark. Eftersom all 
nyexploatering görs med relativt hög täthet innebär 
detta att själva markåtgången i gröna kilar kan 
anses vara försumbar i dessa strukturbilder. 

I centralt fokus däremot har inte de gröna kilarna 
någon återhållande effekt på bebyggelselokalise
ringen. Detta kan avläsas i och med att en högre 
andel av tillskottet lokaliseras till de gröna kilarna 
jämfört med övriga alternativ, särskilt i yttre kom
muner. Anledningen är att de gröna kilarna i dessa 
områden är belägna i goda kollektivtrafiklägen och i 
anslutning till befintlig bebyggelse. Av samma  
skäl som tidigare så bedöms dock det totala mark-
behovet för ny bebyggelse i de gröna kilarna vara 
begränsade.

Trafik – förutsättningar
En av de viktigaste aspekterna i strukturanalyserna 
är de trafikeffekter som olika strukturer kan förvän
tas innebära. Bebyggelsens sammansättning och 
lokalisering har stor betydelse för hur resandet i 
regionen blir i framtiden. I nedanstående avsnitt 
redovisas därför de förväntade trafikeffekterna av 
de tre bebyggelsestrukturer som beskrivits i före

gående avsnitt i kombination med det paket av  
föreslagna trafikåtgärder och antaganden som 
beskrivits tidigare i rapporten. Trafikeffekterna 
beskrivs inledningsvis med utgångspunkt från att 
det framtida trafikpaketet ligger fast, och att dagens 
effektsamband mellan trafikutbud, tillgänglighet, 
kostnader, bil- och körkortsinnehav, samt resbete
enden gäller. 

Trafik – konsekvenser
För att kunna utvärdera och jämföra olika struktur
bilder med varandra används så kallade trafikindi
katorer. Vid konsekvensbedömningen av trafikef
fekterna i Stockholms län används följande 
indikatorer för att ge en bild av strukturernas trafik
konsekvenser:

• Bilinnehav
• Färdmedelsandelar
• Tillgänglighet
• Total restidsnytta (kr, östra Mellansverige)
• Trafikarbete
• Passager över Saltsjö-Mälarsnittet
• Tidsförluster med bil
• Trängsel i vägtrafiken (körfältskilometer i olika 

trängselklasser)
• Trängsel i vägtrafiken, flaskhalsar (kartor)
• Påstigande i kollektivtrafiken efter färdmedel
• Beläggningsgrad i kollektivtrafiken

Trafikkonsekvenser av tre olika strukturbilder i 
Stockholms län år 2050 redovisas i följande avsnitt.

Bilinnehav 2050

Figur 18 redovisar beräknat bilinnehav per 1000 
invånare i Stockholms län och för tre zoner. Beräk
ningarna utgår genomgående utifrån LuTrans egen 
bilinnehavsmodell, som i detta fall justerats för att 
bättre spegla de praktiska begränsningar för bil
ägande som kan observeras i innerstaden idag15. 
Bilinnehavet har stor betydelse för bilresandet och 
påverkas av bland annat inkomst, boendeform, kör

Lokaliserad BTA 
2010–2050

Grön kil 
RUFS 2050

Grön kil 
Storreg. Fokus

Grön kil 
Centralt Fokus

Stockholms län 0.4% 0.4% 2.6%

Regioncentrum 0.0% 0.0% 0.0%

Inre kommuner 0.4% 0.7% 4.4%

Yttre kommuner 0.8% 0.4% 7.9%

14   För fullständig lista med antagna restriktioner, se bilaga.
15   För beskrivning av bilinnehavsmodellen, samt justeringar, se tidigare avsnitt.

Tabell 3. Markanspråk i gröna kilar
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kortsinnehav och tillgänglighet. De framskriv
ningar av befolkning och sysselsättning som struk
turanalyserna vilar på baseras på ett exogent 
antagande om en gynnsam ekonomisk utveckling i 
Stockholmsregionen om 2 % per år till år 2050. 
Eftersom bilinnehavet påverkas starkt av inkom
sterna, så beräknas därför bilägandet också att öka i 
alla tre strukturbilder. Bilinnehavet i länet beräknas 
i strukturbilderna öka med i storleksordningen 
12–15 % till år 2050, samtidigt som befolkning och 
inkomster ökar med ca 55 % respektive 120 %. 

Skillnaderna mellan strukturbilderna är små, men 
kan huvudsakligen tillskrivas skillnader i bostads
tillskottets sammansättning och lokalisering. Bil
innehavet beräknas precis som idag vara högre 
utanför regioncentrum. Detta har sin naturliga för
klaring i att dessa delar av regionen har en högre 
andel villabebyggelse kombinerat med en generellt 

sett sämre kollektivtrafiktillgänglighet, vilket 
bidrar till ett högre bilberoende i dessa områden. 

Andelen gång- och cykelresor beräknas minska till  
2050 jämfört med nuläget. Nedgången beror främst  
på en minskning av gångandelen medan cykelande
len är ungefär oförändrad.

Färdmedelsandelar 2050 

Figur 19 visar utvecklingen av färdmedelsandelar 
för de tre strukturbilderna i Stockholms län. Den 
första observationen som kan göras är att bilens 
marknadsandel beräknas öka i alla tre strukturbil
der jämfört med idag. Ökningarna ligger i storleks
ordningen på 4–7 procentenheter beroende på 
strukturbild. Förklaringen består till stor del på 
ökat bilinnehav, som i sin tur beror på förväntade 
inkomstökningar och på boendeform. I strukturbil
derna antas dock att körkostnaderna skrivs upp i 

Figur 18. Bilinnehav för tre strukturbilder i Stockholms län, indelat efter 
tre zoner (Regioncentrum RC, Inre kommuner (IF), yttre kommuner (YF))
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takt med inkomsterna (samma kostnadsuppoffring 
som idag), men bilens attraktivitet beräknas fortfa
rande bestå. Detta är ett förväntat resultat, och i  
ligger i linje med andra studier. Med oförändrad 
körkostnad skulle bilandelen vara ännu högre. 
Resultaten visar också att de regionala skillnaderna 
i färdmedelsval mellan inre och yttre delarna som 
finns idag även beräknas bestå år 2050 (figur 20). 
Skillnaderna i färdmedelsandelar på länsnivå mel
lan de tre strukturbilderna beror alltså främst på 
fördelningen av befolkning på de tre zonerna och 
inte på att befolkningen som bor i en zon beter sig på 
ett annorlunda sätt.

En konsekvens av att bilandelarna ökar är att kol
lektivtrafik- och gångandelarna och beräknas 
minska med 0,5–1,5 respektive 3,8–4,8 procenten
heter. Detta trots relativt omfattande trafikinveste
ringar i länet som helhet. Visserligen ökar trafikut
budet i kollektivtrafiken totalt sett, men antalet helt 
nya platser som täcks in av investeringarna och som 
därigenom får betydande tillgänglighetsförbätt
ringar är förhållandevis få. De tillgänglighetsför
bättrande åtgärder som genomförs i kollektivtrafi
ken räcker alltså inte till för att förändra bilens 
dominerande ställning som färdmedel. Utbudstill
skotten måste också ses i ljuset av den trafik- och 
bebyggelsestruktur som finns idag, och som antas 
finnas kvar år 2050 som en förhållandevis stor bas.

Skillnaderna mellan alternativen kan tyckas små, 
men det bör betonas att 2–3 procentenheter inte bör 
betraktas som obetydliga i sammanhanget. Analy
serna visar att centralt fokus förefaller ge det mest 
gynnsamma utfallet om syftet är att öka kollektiv
trafikens andel och samtidigt minska bilens bety
delse som transportslag. Analyserna antyder dock 
att det kommer att krävas mer än en effektiv bebyg
gelsestruktur och kollektivtrafikinvesteringar för 
att begränsa bilåkandet i framtiden.

Tillgänglighet 2050

Tillgänglighet är en viktig lägeskvalitet som påver
kar många delar av samhället. Bostädernas och 
lokalernas nuvarande lokalisering och fastighet-
priser kan till stor del förklaras av tillgängligheten. 
Tillgängligheten påverkas av i huvudsak två fakto
rer; dels var bostäder och lokaler är lokaliserade, 
och dels av trafiksystemets utformning. Ett område 
där man når många potentiella målpunkter inom 
korta restider har en hög tillgänglighet. Alla åtgär
der som bidrar till att antingen förkorta restiderna 
eller att öka antalet målpunkter inom samma restid 
kommer därför att bidra till att öka tillgängligheten 
för en viss plats. I ett arbetsmarknadsperspektiv 
brukar tillgängligheten vanligtvis mätas som mark
nadspotential, d.v.s. tillgång till arbetsplatser eller 
arbetskraft.

De trafikåtgärder som ingår i strukturanalysernas 
trafiknät till år 2050 kommer i kombination med de 
olika strukturerna att bidra till en betydande ökning 
av tillgängligheten i stora delar av länet. Eftersom 
lokaliseringen av bostäder och arbetsplatser i analy
serna huvudsakligen drivs av den kollektivtrafiktill
gänglighet som det framtida trafiksystemet skapar, 
så bidrar samtliga strukturer till att öka tillgänglig
heten i länet, men med något olika fördelning. 

Figur 21–22 visar hur tillgängligheten med bil antas 
förändras från idag till år 2050. Figurerna visar 
beräknad tillgänglighet för strukturbild RUFS 2050. 
Motsvarande kartbilder för de övriga två struktur
bilderna är snarlika med den detaljupplösning som 
kartan har. Figurerna visar att de centrala delarna 
av regionen idag har den högsta tillgänglighet till 
arbetsplatser, och kommer även att ha det år 2050. 
De sammantagna effekterna av trafikåtgärderna och 
strukturernas utformning kommer däremot att bidra 
till betydande tillgänglighetsförbättringar i länet 
som helhet jämfört med idag. Nivån på tillgänglig

Figur 20. Färdmedelsandelar, motoriserade resor, indelade efter tre zoner, dygn.
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Figur 21. Antal arbetsplatser med bil inom 30 minuter, nuläge. 
Utsnitt centrala regionen.

Figur 22. Antal arbetsplatser med bil inom 30 minuter,  
RUFS 2050. Utsnitt centrala regionen.
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Figur 23. Antal arbetsplatser med kollektivtrafik inom 45 minuter, 
nuläge. Utsnitt centrala regionen.

Figur 24. Antal arbetsplatser med kollektivtrafik inom 45 minuter, 
RUFS 2050. Utsnitt centrala regionen.
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heten kommer alltså att höjas, inte bara i de centrala 
delarna utan i de flesta platser i länet. Till exempel 
kommer stora delar av de inre kommunerna år 2050 
att ha lika hög tillgänglighet som den centrala inner
staden har idag. Eftersom investeringarna i vägnä
tet till år 2050 är relativt begränsade till några få 
stora investeringar (bl.a. Förbifart Stockholm och 
en östlig förbindelse) kommer tillgänglighetsför
bättringen huvudsakligen bestå mer av en markan
vändningseffekt än en trafikinvesteringseffekt. 

I förhållande till väginvesteringarna kan kollektiv
trafikinvesteringarna till år 2050 betraktas som 
relativt omfattande16. Dessa innehåller betydande 
satsningar på framför allt ny spårbunden trafik och 
en samtidig kraftig ökning av trafikeringen (ökad 
turtäthet i befintligt nät). Tillsammans med den 
höga befolkningstillväxten kommer detta att inne
bära en kraftig tillgänglighetsförbättring år 2050 
jämfört med nuläget. Tillgängligheten blir högre, 
den sprids över ett större geografiskt område längs 
den spårbundna kollektivtrafiken, och förbätt
ringen är betydligt större i än i vägnätet (Figur 
23–24). Sammantaget kommer fler platser i länet 
att erhålla en storstadsmässig tillgänglighet med 
kollektivtrafik år 2050.

Ett annat sätt att utvärdera tillgängligheten är att 
beräkna den totala nytta som de olika strukturerna 
innebär. Detta mäts lämpligen som sammanlagd 
total restidsnytta, uttryckt i miljarder kronor per år. 
Resnyttan för de tre strukturbilderna beskrivs i 
figur 25. Resultaten visar att den sammanlagda nyt
tan är högst i centralt fokus (64,0 mdr/år) och lägst i 
strukturbild RUFS 2050 (62,4 mdr/år). Skillnaden 
mellan dessa två är kanske det mest intressanta (1,6 
mdr/år), vilket motsvarar ett nuvärde (40 år) om 
omkring 40 mdr kr.

Trafikarbete 2050 

Figur 26 visar det beräknade trafikarbetet per 
capita år 2050 för de tre strukturerna. Som framgår 
av figuren beräknas trafikarbetet per capita öka jäm-
fört med idag. Ökningen förklaras framför allt av 
ökade inkomster som påverkar såväl bilägande som 
bilåkande. Körkostnaderna är i analyserna upp
skrivna i takt med inkomsterna (lika stor kostnads
uppoffring som idag), men eftersom även kostnaderna 
för att åka kollektivt skrivs upp så förändras inte 
kostnadsförhållandet mellan bil och kollektivtrafik. 

Resultaten pekar också mot att övrigtresandet ökar 
mer än arbetsresandet. Detta är en trend som obser
verats under lång tid. Ett ökat bilinnehav möjliggör 
fler bilresor för såväl arbetsresor som för övriga resor. 
Många arbetsresor görs dock under högtrafik där 
trängseln begränsar ökningen. Övriga resor görs i 
större utsträckning utanför högtrafikperioderna 
och begränsas därmed inte i samma utsträckning 
som arbetsresorna av trängsel. Dessutom är utbudet 
i kollektivtrafiken något lägre utanför högtrafikpe
rioderna, vilket gör bilen relativt sett mer attraktiv.

Det finns också anledning att kommentera skillna
derna i trafikarbete mellan de olika strukturalter
nativen. Dessa skillnader kan betraktas som en ren 
lokaliseringseffekt, eftersom länstillskottet av 
befolkning och arbetsplatser samt trafiksystem är 
detsamma i alla alternativen. Resultaten visar att 
strukturbild RUFS 2050 genomgående ger det hög
sta trafikarbetet, medan centralt fokus ger det läg
sta trafikarbetet av de tre strukturerna. I centralt 
fokus ökar inte trafikarbetet per capita för arbetsre
sor jämfört med idag, och ökningen för övriga resor 
stannar vid 9 procent. Centralt fokus kan därför 
betraktas som det mest transportsnåla strukturen 
jämfört med övriga alternativ.

Slutsatsen är att om huvudmålet skulle vara att 
reducera trafikarbetet i regionen så räcker det inte 
med en effektiv lokalisering. Genom en transport-
effektiv struktur går det att åstadkomma en 
begränsning av ökningen av trafikarbetet, men det 
kommer att behövas ytterligare åtgärder om trafi
karbetet ska begränsas till betydligt lägre nivåer än 
idag. Det mest effektiv sättet att göra detta är att 
göra det dyrare att åka bil, så att kostnadsförhållan
det mellan bil och kollektivtrafik förändras.

Bilpassager över Saltsjö-Mälarsnittet 2050

Historiskt sett har Saltsjön och Mälaren utgjort en 
betydande barriär för bilresor mellan södra och 
norra länshalvan. Kapaciteten under rusningstid 
har varit lägre än efterfrågan, vilket manifesterats 
genom bilköer på framför allt Essingeleden och 
Centralbron. Antalet passager över snittet idag17  

ligger på omkring 25 000 fordon i morgonens max
timme. Genom byggandet av Förbifart Stockholm 
och en östlig förbindelse kommer kapaciteten att 
fördubblas till år 2050. Figur 27 visar beräknat 
antal Bilpassager över Saltsjö-Mälarsnittet i morgo
nens maxtimme för nuläget och år 2050.

16     Se avsnitt om trafiksystemets utformning och objektslista i bilaga.
17   För fullständig lista med antagna restriktioner, se bilaga.
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Trafikanalyserna visar att mycket av den utökade 
kapaciteten kommer att intecknas av ökade tra
fikvolymer. Skillnaderna mellan alternativen är 
relativt små, och innebär en trafikökning över snit
tet på omkring 90 %. Efterfrågan på resor mellan 
länshalvorna beräknas alltså fortsatt vara hög, men 

den fördelas dock olika mellan alternativen. Den 
höga nyttjandegraden kommer sammantaget att 
innebära mer trängsel i morgonens maxtimme, 
trots den ökade kapaciteten. Trängselsituationen i 
vägtrafiken som helhet beskrivs i följande avsnitt. 

Figur 25. Total resnytta 2050 (hela östra Mellansverige)

Figur 26. Trafikarbete per capita, vägtrafik, år 2050 (index nuläge 100)

Figur 27. Bilpassager över Saltsjö-Mälarsnittet i morgonens maxtimme år 2050
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Trängsel i vägnätet år 2050

Som beskrivits tidigare utgår trafikanalyserna från 
en ganska sparsam utbyggnad av vägkapaciteten till 
år 2050. De största kapacitetsökningarna till år 
2050 i vägnätet sker genom byggandet av Förbifart 
Stockholm, en östlig förbindelse och Huvudstale
dens förlängning mot Bergslagsvägen. Analyserna 

utgår från 2016 års trängselskattesystem fram till år 
2030. Efter förbifartens öppnande sänks dock den 
högsta passageavgiften på Essingeleden från 30 till 
20 kr. Efter 2030 antas utökade trängselskatter 
enligt den så kallade ”Blomman”18. Figur 28–31 
visar trängselsituationen i nuläget och för de tre 
strukturerna i morgonens maxtimme år 2050.

18    För fullständiga antaganden, se avsnitt om förutsättningar för trafiksystemet.
19   Beräknat nuläge 2016 inklusive avgifter på Essingeleden.

Väglänk där trafiken går i  över 65 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i  50 -  65 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i  35 -  50 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i  upp till  35 % av skyltad hastighet

Bilf löde, morgonens maxt imme

2000 4000 6000 8000 10000
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Figur 28. Trängsel i vägnätet i morgonens maxtimme, nuläge19

Figur 29. Trängsel i vägnätet i morgonens maxtimme, RUFS 2050
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Väglänk där trafiken går i över 65 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i 50 - 65 % av skyltad hastighet
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Väglänk där trafiken går i upp till 35 % av skyltad hastighet
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Väglänk där trafiken går i upp till 35 % av skyltad hastighet
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Figur 30. Trängsel i vägnätet i morgonens maxtimme, storregionalt fokus 2050

Figur 31. Trängsel i vägnätet i morgonens maxtimme, centralt fokus 2050

En översiktlig analys visar på en bekymmersam 
trängselsituation i alla tre strukturbilder. Efterfrå
gan på vägresor i morgonens maxtimme överstiger 
vägkapaciteten på många olika platser i länet. Det 
finns vissa skillnader mellan alternativen, men 
generellt ger RUFS 2050 en större geografisk sprid
ning av trängseln, medan trängseln koncentreras 
till de centrala delarna i centralt fokus. Några kri

tiska trängselavsnitt är dock gemensamma i alla tre 
strukturbilder. Dessa kommenteras nedan.

• Essingeleden beräknas få liknande eller lägre 
trängsel än idag. Förklaringen ligger i fler möjlig
heter till passager över Saltsjö-Mälarsnittet med 
hög kapacitet.
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• Förbifart Stockholm beräknas få betydande 
trängsel i morgonens maxtimme i alla tre struk
turbilder. Även vägar i anslutning till förbifartens 
norra delar får trängselproblem. 

• En östlig förbindelse beräknas få en gynnsam 
trängselsituation i alla tre strukturbilder. Kapaci
teten i morgonens maxtimme överstiger efterfrå
gan på bilresor. Snarast skulle det vara önskvärt 
att flytta över trafik till denna led från de övriga 
passagerna över SM-snittet.

• Väg 73 Nynäsvägen beräknas få mer trängsel än 
idag. Trängseln in mot centrum förlängs dess
utom söderut längs Nynäsvägen.

• E4 beräknas i vissa avsnitt ge mer trängsel än 
idag. Detta gäller exempelvis Södertälje-Hallunda 
(särskilt i storregionalt fokus), och E4 norr om 
trafikplats Häggvik vid anslutningen av Förbifart 
Stockholm.

• 222 Värmdöleden beräknas ge ökad trängsel vid 
anslutningen till södra länken och en östlig för
bindelse. Trängseln förefaller vara särskilt 
utbredd i RUFS 2050.

• E18 Roslagsvägen beräknas ge omfattande träng
sel i avsnittet ÅlkistanUniversitetet i alla tre 
strukturbilder. I RUFS 2050 uppstår även bety
dande trängsel mellan trafikplats Roslags Näsby 
och Danderyds kyrka.

Ett annat sätt att kvantitativt mäta trängseln är att 
summera väglängderna för trängseldrabbade vägar 
som redovisas i Figur 28–31. Detta ger en samlad 
bild av trängselns omfattning i de olika strukturbil
derna. Figur 32 visar den summerade längden för 
flaskhalsarna, uttryckt i körfältskilometer i tre 
trängselkategorier. 

Som framgår av figuren beräknas alla tre struktur
bilder ge omfattande ökningar av trängseln i morgo
nens maxtimme, från dagens 161 km till mellan 590 
och 680 km beroende på strukturbild. Detta mot
svarar en ökning jämfört med nuläget på omkring 
+395 respektive +460 procent. Strukturbilderna 
uppvisar liknande trängselmönster, men RUFS 
2050 förefaller ge mer trängsel än övriga alternativ. 
Lägst antal trängselkilometer totalt sett ger centralt 
fokus. Förklaringen till detta är att befolkning och 
arbetsplatser huvudsakligen förväntas lokaliseras 
centralt i regionen, vilket innebär bättre möjligheter 
till gång- cykel och kollektivtrafikresande.

En slutsats som kan dras av detta är att utan åtgär
der så kommer trängseln i vägnätet att vara bety
dande år 2050, oavsett struktur. Detta kommer att 
påverka rörligheten i regionen, minska tillgänglig
heten, öka restiderna med bil och sammantaget 
innebära en välfärdsförlust för regionen som helhet.

Tidsförluster i vägnätet 2050

Ett annat samhällsproblem som följer av ökad 
trängsel är restidsförluster. Ett sätt att mäta träng
seln i vägsystemet är därför att studera de tidsför
luster som genomsnittsbilisten upplever år 2050. 
Figur 33 visar beräknade restidsförluster för en 
genomsnittlig arbetspendlare med bil över ett år. 

I dagsläget20 bidrar trängsel i vägnätet till en res
tidsförlust på motsvarande en arbetsvecka per år 
(39 tim.). Alla tre strukturbilder beräknas innebära 
att restidsförlusterna ökar betydligt med mellan 70 
till 80 procent jämfört med idag. Skillnaderna mel
lan strukturbilderna är små, men centralt fokus 
förefaller ge lägst restidsförluster (66 tim.) jämfört 
med övriga alternativ (71 tim.).

20    Beräknat nuläge 2016 med utökad trängselskatt 2016 = 39 timmar. 2015 = ca 50 timmar.

Figur 32. Flaskhalsar (morgonens maxtimme, summerade körfältskilometer) år 2050.
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Påstigande i kollektivtrafiken 2050

Som beskrivits tidigare innebär alla strukturbilder 
omfattande investeringar i kollektivtrafiken till år 
2050. Utbudsökningen, uttryckt som vagnkilome
ter, beräknas att totalt fördubblas i morgonens max
timme jämfört med idag. Utbudsökningarna består 
huvudsakligen av förstärkningar av befintliga linjer, 
och i lägre utsträckning av nya linjer som skapar 
helt nya kollektivtrafiklägen.

Sammantaget visar trafikanalyserna att antalet 
påstigande i kollektivtrafiken beräknas öka kraftigt 
i alla tre strukturbilder. Störst relativ ökning sker på 
spårvägarna (ca +300 %). Detta bör dock ställas i 
relation till utbudsökningen för spårvagnskilome
ter, som motsvarar omkring + 200 %21. Tunnelba
nan beräknas dock fortfarande vara det största 
spårtrafikslaget i regionen år 2050. Ökningen av 
antalet påstigande i tunnelbanan som helhet beräk
nas öka med 60–80 %, parat med en utbudsökning 
om totalt ca 165 % i morgonens maxtimme. Utbudet 
i tunnelbanan ökar alltså mer än efterfrågan, men 

efterfrågan är inte jämnt fördelad över hela tunnel
banesystemet. Trots det förefaller det finnas en viss 
överkapacitet i tunnelbanenätet (och även pendel
tågsnätet) i tid och rum, men med eventuella åtgär
der för att minska biltrafiken kommer det sannolikt 
att behövas en viss överkapacitet i detta läge för att 
kunna ta emot en förväntad överflyttning från bil 
till kollektivtrafik. Mer om detta i känslighetsanaly
ser senare i denna rapport. 

Det finns vissa generella skillnader mellan de olika 
alternativen vad gäller resenärer med olika trafik
slag. I huvudsak innebär centralt fokus flest påsti
gande i tunnelbana och spårväg jämfört med övriga 
alternativ. Detta förklaras av att detta alternativ 
innebär att en stor del av befolkning och arbetsplat
ser lokaliseras till tunnelbanans och spårvägarnas 
upptagningsområde i de centrala delarna av regio
nen. Dessa trafikslag blir attraktiva alternativ för 
kollektivtrafikresenärerna. Som en konsekvens av 
detta används också pendeltågen i lägre utsträck
ning i detta alternativ. I motsats till detta innebär 

Figur 33. Restidsförlust (tim. per år) för arbetsresa med bil år 2050

Figur 34. Antal påstigande i morgonens maxtimme år 2050
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storregionalt fokus att pendeltågen används i högre 
utsträckning än i övriga alternativ. Detta förklaras 
huvudsakligen av de högre tillskotten i de yttre regi
onala stadskärnorna, där pendeltåg ofta utgör det 
mest attraktiva alternativet.

Passagerarbeläggning i kollektivtrafiken 2050

Det trafiknät och trafikering för kollektivtrafiken 
som ligger till grund för trafikanalyserna innebär 

som tidigare beskrivits en betydande utbudsökning 
av antalet vagnkilometer till år 2050. Föregående 
avsnitt visade också på en betydande ökning av 
antalet passagerare i kollektivtrafiken. Frågan som 
uppstår är om den totala kapaciteten i kollektivtra
fiksystemet räcker till för att möta den ökade efter
frågan, och vilka linjer som i så fall blir belastade. Se 
figur 35–38 för beräknad beläggning under morgo
nens maxtimme i respektive strukturbild.

Tunnelbana, spårväg, lokalbanor
och pendeltåg, morgonens maxt imme
Antal resenärer, Nulage_2016_150611
Färgskalan anger utnytt jade platser på tågen    

Upp till  70% av alla sittp latser

Upp till a lla sittp latser

Mellan alla s ittplatser och praktisk kapacitet     

Över praktisk kapacitet

Tunnelbana, spårväg, lokalbanor
och pendeltåg, morgonens maxt imme
Antal resenärer, rufs50_2
Färgskalan anger utnytt jade platser på tågen    

Upp till  70% av alla sittp latser

Upp till a lla sittp latser

Mellan alla s ittplatser och praktisk kapacitet     

Över praktisk kapacitet

Figur 35. Beläggning i kollektivtrafikfordon, nuläge 2016 (maxtimme)

Figur 36. Beläggning i kollektivtrafikfordon, RUFS 2050 (maxtimme)
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Resultaten visar att passagerarkapaciteten i kollek
tivtrafiken generellt verkar räcka till för att möta 
efterfrågan år 2050. Vissa kritiska avsnitt förekom
mer dock. Dessa sammanfattas nedan. 

• Pendeltågstrafik på Södertäljegrenen beräknas få 
hög belastning in mot centrum i morgonens max
timme i strukturbild RUFS 2050 och storregio

nalt fokus 2050. Centralt fokus verkar klara kapa
citeten på aktuell sträcka. Detta förklaras främst 
av att både RUFS 2050 och storregionalt fokus 
har ett högre befolkningstillskott i Södertäljes 
regionala stadskärna, samtidigt som regioncen
trum fortfarande utgör regionens arbetsplatscen
trum. 

Tunnelbana, spårväg, lokalbanor
och pendeltåg, morgonens maxt imme
Antal resenärer, storreg50_2
Färgskalan anger utnytt jade platser på tågen    

Upp till  70% av alla sittp latser

Upp till a lla sittp latser

Mellan alla s ittplatser och praktisk kapacitet     

Över praktisk kapacitet

Tunnelbana, spårväg, lokalbanor
och pendeltåg, morgonens maxt imme
Antal resenärer, centralfok50_2
Färgskalan anger utnytt jade platser på tågen    

Upp till  70% av alla sittp latser

Upp till a lla sittp latser

Mellan alla s ittplatser och praktisk kapacitet     

Över praktisk kapacitet

Figur 37. Beläggning i kollektivtrafikfordon, storregionalt fokus 2050 (maxtimme)

Figur 38. Beläggning i kollektivtrafikfordon, centralt fokus 2050 (maxtimme)
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• Tunnelbanans Norsborgsgren beräknas få träng
selproblem i alla tre strukturbilder. Kapaciteten 
verkar inte räcka till under morgonens maxtimme 
in mot Liljeholmen.

• Tunnelbanans Nackagren beräknas också få vissa 
trängselproblem, särskilt i centralt fokus.

Bortsett från ovanstående avsnitt så ser trängsel
situationen på pendeltågen, spårvägarna och övriga 
tunnelbanelinjer enligt beräkningarna relativt god 
ut. I RUFS 2050 och storregionalt fokus används 
pendeltågen i högre utsträckning än i centralt fokus, 
men belastningen överstiger inte den praktiska 
kapaciteten22.

22      För specifika antaganden om praktisk kapacitet för olika trafikslag, se bilaga.
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Modellutfall: Tre strukturbilder  
för Östra Mellansverige år 2050

Följande avsnitt redovisar tre framtidsbilder för 
befolknings- och sysselsättningsstrukturer i län och 
kommuner i östra Mellansveriges län år 2050, ska
pade efter de övergripande strukturbildsbeskriv
ningarna som beskrivs tidigare i rapporten. Gene
rellt sett behandlar förutsättningar och 
konsekvenser för markanvändning östra Mellan
sverige exklusive Stockholms län, medan förutsätt
ningar och konskevenser för trafik behandlar hela 
östra Mellansverige.

Markanvändning – Förutsättningar 
Lokalisering av befolkning och sysselsättning har 
gjorts i enlighet med de övergripande principer som 
beskrivs tidigare. Alla strukturbilder bygger gemen
samt på de befolkningsframskrivningar som beskri
vits tidigare i denna rapport. För länen i östra Mel
lansverige innebär detta ett tillskott om ca 1,39 
miljoner invånare och omkring 730 000 sysselsatta 
till år 2050 (tabell 4). Ramarna för länen som helhet 
är alltså givna – det som skiljer strukturbilderna åt 
är var detta tillskott kan förväntas tillkomma inom 

länen. Varje kommun i länen kommer att erhålla 
olika tillskott beroende på vilken strukturbild som 
studeras. 

Befolkningstillskottet delas upp på flerbostadshus 
och småhus innan fördelningen. Antaganden om 
flerbostadshus- och småhusandelar för de tre struk
turbilderna redovisas i bilaga i slutet av denna rap
port. I korthet innebär det att tillskotten 2010–
2050 har en högre andel flerbostadshus än vad som 
finns i bostadsstocken i nuläget. Andelen tillkom
mande flerbostadshus är högst i Storregionalt fokus 
och lägst i Trend. Sysselsättningstillskottet delas 
upp i tre delar med anledning av att olika branscher 
har olika ytbehov och lokaliseringsmönster. I kort
het så består de tre grupperna av kontorsverksam
heter med krav på centralt läge (KC), befolknings
anknutna verksamheter (B) och ytkrävande 
verksamheter (YK). Markanvändningsmodellen 
lokaliserar sedan de givna länsvolymerna till min
dre områden23 i enlighet med angivna lokalise
ringsprinciper. 

Län Bef 2010 Syss 2010 Till. Bef  
2010–50

Till. Syss  
2010–50

Stockholms län 2 054 000 1 077 000 1 115 000 650 000

Uppsala län 336 000 138 000 98 000 33 000

Södermanlands län 271 000 109 000 50 000 19 000

Östergötlands län 430 000 189 000 74 000 25 000

Örebro län 280 000 127 000 35 000 10 000

Västmanlands län 253 000 111 000 21 000 5 000

Gävleborgs län 277 000 123 000 –15 000 –16 000

ÖMS exkl. AB län 1 847 000 797 000 263 000 76 000

Tabell 4. Befolknings- och sysselsättningstillskott 2050 per län i östra Mellansverige

23 SAMS-områden/trafikzoner. Se vidare beskrivning om markanvändningsmodell i bilaga.
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Gemensamt för alla strukturbilder är att lokalise
ringen huvudsakligen drivs av den tillgänglighet 
som det framtida trafiksystemet skapar, men grun
dat på olika antaganden om var den huvudsakliga 
utvecklingen kommer ske inom länen. Vid lokalise
ringen används även andra lokala lokaliseringsfak
torer som också driver lokaliseringen i enlighet med 
de övergripande strukturbildsbeskrivningarna. 
Lokaliseringsfaktorerna viktas så att de anpassas 
efter respektive strukturbild. Områden där flera 
lokaliseringsfaktorer sammanfaller antas ha goda 
förutsättningar till lokalisering av bostäder eller 
arbetsplatser. Eftersom vissa markområden inte 
kan eller bör vara tillgängliga för ny bebyggelse 
används också restriktionsområden (t.ex. naturre
servat). Restriktionerna begränsar möjligheterna 
till ny bebyggelse. En sammanställning av lokalise
ringsfaktorer och restriktionsområden för östra 
Mellansverige finns i bilaga till denna rapport.

Det finns här anledning till att påminna om syftet 
med strukturanalyserna. Syftet är inte att försöka 
förutspå ut en sannolik utveckling, utan att studera 
vilka rumsliga strukturer och planeringsstrategier 
som är ändamålsenliga med tanke på uppställda 
regionala mål 

Markanvändning östra Mellansverige  
– Rumsligt utfall 2050
Följande kartbilder illustrerar det rumsliga utfallet 
av tre strukturbilder för östra Mellansverige år 
2050. Kartbilderna visar fördelningen av befolk
ning och arbetsplatser, summerade per kommun. 
För logikens skull har vi här vänt på presentations
ordningen av de tre strukturerna. I bilaga till denna 
rapport finns även motsvarande diagram per län 
med befolknings- och sysselsättningssiffror för år 
2050.
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Kartbilderna representerar det rumsliga avtrycket 
av tre olika planeringsstrategier i östra Mellan-
sverige. Även om de rumsliga skillnaderna mellan 
alternativen vid en första anblick kan tyckas vara 
små, så speglar alternativen tre olika bebyggelse
strukturer i länen i östra Mellansverige år 2050. De 
regionala skillnaderna mellan alternativen består i 
huvudsak av olika grad av centralisering och kärn-
utveckling, och representerar därför olika grad av 
regionala tyngdpunktsförskjutningar till olika 
områden där utvecklingen kan förväntas ske. Alter
nativen speglar därför tre åtskilda bebyggelsestruk
turer i östra Mellansverige år 2050. Trend innebär 
att de största städerna i östra Mellansverige får den 
snabbaste bebyggelsetillväxten men också att 
många andra kommuner får en positiv tillväxt.  

I RUFS 2050 är koncentrationen till nodstäderna24 
med uttalad. Eftersom tillskotten på länsnivå är 
desamma i alla tre strukturbilder innebär RUFS 
2050 att de mindre orterna får lägre bebyggelsetill
växt än i Trend. Storregional fokus innebär störst 
koncentration av tillväxten till de största städerna i 
östra Mellansverige. Det är dessa städer som har 
den bästa regionala tillgängligheten och störst grad 
av storregional integration och möjlighet till omfat
tande utbyte. 

Det rumsliga utfallet som illustreras ovan kan även 
utvärderas kvantitativt med avseende på markan
vändningskonsekvenser och trafikkonsekvenser. 
Därigenom kan de olika strukturerna jämföras, dels 
med varandra, men även gentemot eventuella mål 

Ljusdal

Gävle

Tierp

Hudiksvall

Norrtälje

Östhammar

Värmdö

UppsalaSala

Haninge

Bollnäs

Nordanstig

Heby

Örebro

Kinda

Nyköping

Ovanåker

Söderhamn

Motala

Flen

Norrköping

Ydre

Linköping

Valdemarsvik

Laxå

Nora

Enköping

Ockelbo

Lindesberg

Finspång

Västerås

Hällefors

Sandviken

Eskilstuna

Trosa

Söderköping

Strängnäs

Askersund

Köping

Mjölby

Gnesta

Ödeshög Åtvidaberg

Oxelösund

Boxholm

Hofors

Ekerö

Österåker

Arboga

Norberg

Lekeberg

Vingåker

Vadstena

Nynäshamn

KatrineholmHallsberg

Södertälje

Älvkarleby

Karlskoga

Ljusnarsberg

Sigtuna

Skinnskatteberg

Degerfors

Knivsta

Vallentuna

Fagersta

Håbo

Kumla

Surahammar

Kungsör

Botkyrka

Upplands-Bro

Nykvarn

NackaStockholm

TyresöHuddinge

Täby
Vaxholm

Hallstahammar

Salem

Järfälla

LidingöSolna

Bef. utveckling RUFS 2050
- -1000

-1000 - 0

0 - 1000

1000 - 5000

5000 - 10000

10000 - 20000

20000 -

Figur 40. Befolkningsutveckling per kommun 2050 enligt RUFS 2050

24 Nodstäderna är Uppsala, Nyköping, Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Örebro, Västerås och Gävle.
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som ställs upp för regionernas utveckling. Följande 
avsnitt redovisar de markanvändnings- och trafik
konsekvenser som de tre strukturerna kan förvän
tas innebära.

Markanvändning – Konsekvenser
De olika strukturbilderna kommer att ge olika mar
kanvändningskonsekvenser. Storleken på konse
kvenserna avgörs av en rad olika faktorer. Bebyggel
sens totala markanspråk avgörs bland annat av 
vilken typ av bostäder som förväntas byggas. En 
person som bor i flerbostadshus gör i allmänhet av 
med mindre markyta än en person som bor i små
hus. Dagens markanvändning och bebyggelsetäthet 
har också betydelse för hur mycket ny bebyggelse 
som får plats genom förtätning i befintlig bebyg
gelse. Möjligheterna till förtätning och nyexploate
ring varierar i olika lägen och avgörs av förtätning
spotentialen i dessa lägen. Eftersom även lägena 

varierar beroende på lokaliseringsprinciperna i res
pektive strukturbild, så innebär detta att olika 
strukturbilder kommer att ge olika förutsättningar 
till effektivt markutnyttjande.

För att kunna utvärdera och jämföra olika struktur
bilder med varandra används så kallade indikatorer. 
Till skillnad från den detaljerade markanvänd
ningsmodellen som används för Stockholms län 
(IPM) så är möjligheterna till att utvärdera mark-
användningen i östra Mellansverige inte lika stora 
eftersom de genomförs med en mer generaliserad 
modell (LuSIM). Därför är antalet markanvänd
ningsindikatorer färre än för Stockholms län. Vid 
konsekvensbedömningen av markanvändningen för 
östra Mellansverige används följande indikatorer 
för att ge en bild av de olika strukturernas lokalise
ringseffekter:
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Figur 41. Befolkningsutveckling per kommun 2050 enligt Storregionalt fokus
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• Lokaliseringseffektivitet (lokalisering i förhål
lande till tillgänglighet)

• Bebyggelsens genomsnittliga täthet

Markanvändningskonsekvenser av tre olika struk
turbilder i östra Mellansverige år 2050 redovisas i 
följande avsnitt.

Lokaliseringseffektivitet 2050 

Figurerna 42–43 visar bebyggelsens lokalisering 
efter kollektivtrafiktillgänglighet för tre struktur
bilder i östra Mellansverige. Tillgängligheten är här 
indelad i tio klasser, där värdet 1 motsvarar de tio 
procent bästa lägena, och värdet 10 innebär de 10 
procent sämsta lägena25. Värdet på linjerna motsva
rar hur stor andel som är lokaliserad i de olika per
centilerna. Genom denna redovisning erhålls en 
uppfattning om hur väl bebyggelsen är lokaliserad i 
förhållande till kollektivtrafiktillgängligheten.

Den första observationen som kan göras är att loka
liseringen i samtliga strukturbilder i huvudsakligen 
drivs av den kollektivtrafiktillgänglighet som det 
framtida kollektivtrafiksystemet skapar. De största 
tillskotten hamnar därför i de bästa kollektivtrafik
lägena, vilka oftast återfinns i de centrala nodstä
derna. Detta innebär också att alla strukturbilder 
kan sägas skapa goda förutsättningar till storregio
nal sammankoppling, men i olika grad. Eftersom 
alla strukturbilder bygger på olika grad av centrali
sering av bebyggelsetillväxten med syfte att öka den 
storregionala sammankopplingen i östra Mellan
sverige, så har den inomregionala fördelningen och 
sammankopplingen inte givits någon större priori
tet i strukturbilderna. 

Den andra observationen som kan göras är att stor
regionalt fokus innebär en effektivare lokalisering 
jämfört med övriga alternativ. I storregionalt fokus 
lokaliseras över hälften (53 %) av befolkningstill
skottet till de 20 % bästa lägena, medan Trend inne
bär att ca 42 % av tillskottet lokaliseras till de 20 % 
bästa lägena. Orsaken till detta utfall består framför 
allt i att de större städerna även i framtiden kommer 
att utgöra de mest tillgängliga delarna av länen. 
Stora tillskott i dessa lägen kommer därför att 
gynna lokaliseringseffektiviteten i förhållande till 
kollektivtrafiktillgängligheten, och därigenom 
också den storregionala sammankopplingen. De 
större städernas dominerande ställning kommer 
därför inte att rubbas väsentligt i strukturbilderna, 

trots relativt omfattande satsningar på ny och utö
kad infrastruktur i östra Mellansverige.

Strukturbild storregionalt fokus innebär att regio
nala stadskärnor/noder med god storregional kopp
ling förväntas få särskilt hög bebyggelsetillväxt. 
Detta betyder att nodstäderna Uppsala, Gävle, Väs
terås, Örebro, Eskilstuna, Norrköping och Linkö
ping förväntas utvecklas starkare än övriga städer i 
regionerna. Dessa städer har den högsta storregio
nala tillgängligheten idag, och kommer även att ha 
det år 2050. Om syftet är att utöka de storregionala 
arbetsmarknaderna så innebär detta att ju större 
andel av länstillskottet som lokaliseras i dessa 
lägen, desto större kommer förutsättningarna för 
storregional integrering av arbetsmarknaderna att 
bli. Frågan om detta är önskvärt eller realistiskt dis
kuteras dock inte här.

 
Befolkningstäthet/koncentration 
Figur 44 illustrerar ett översiktligt mått på den 
genomsnittliga tätheten i östra Mellansverige 
exklusive Stockholms län. Måttet utgår från befolk
ning och arbetsplatser per kvadratkilometer för res
pektive trafikzon. Sedan har ett viktat medel för tra
fikzonernas täthet beräknats där varje zon givits en 
vikt som motsvaras av summan av befolkningen och 
antalet arbetsplatser i zonen. D.v.s. ju fler som bor 
och arbetar i en zon, desto högre vikt har zonen fått. 
Måttet blir med andra ord ett slags koncentrations
mått som säger hur tätt det är i genomsnitt för en 
invånare i regionen. I och med viktningen blir med
elvärdet avsevärt högre än det oviktade medelvär
det som är strax under 50 personer och arbetsplat
ser per kvadratkilometer i nuläget.

Av figuren framgår det tydligt att alla tre struktur
bilderna innebär en ökad täthet och koncentration i 
östra Mellansverige. Högst täthet uppnås i Storregi
onalt fokus, för vilket den genomsnittliga tätheten 
för en individ är cirka 35 % högre än i nuläget. Mot
svarande siffror för Trend och RUFS 2050 är 14 % 
respektive 26 %.  Det kan jämföras med att summan 
av folkmängd och arbetsplatser i östra Mellansve
rige exklusive Stockholms län beräknas öka med 
cirka 11 % till 2050.

25 Eftersom de tre strukturbilderna representerar olika strukturer kommer varje percentil inte automatiskt innehålla  
 samma områden i alla strukturbilder.
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Trafik – förutsättningar
En av de viktigaste aspekterna i strukturanalyserna 
är de trafikeffekter som olika strukturer kan förvän
tas innebära. Bebyggelsens och trafiksystemets 
sammansättning och lokalisering har stor betydelse 
för hur resandet i östra Mellansverige blir i framti
den. I nedanstående avsnitt redovisas därför de för
väntade trafikeffekterna av de tre strukturer som 
beskrivits i föregående avsnitt, i kombination med 
det paket av föreslagna trafikåtgärder och antagan
den som beskrivits tidigare. Trafikeffekterna 
beskrivs inledningsvis med utgångspunkt från att 

det framtida trafikpaketet ligger fast, och att dagens 
effektsamband mellan trafikutbud, tillgänglighet, 
kostnader, bil- och körkortsinnehav, samt resbete
enden gäller. 

Trafik – konsekvenser
För att kunna utvärdera och jämföra olika struktur
bilder med varandra används så kallade trafikindi
katorer. Vid konsekvensbedömningen av trafikef
fekterna i östra Mellansverige används följande 
indikatorer för att ge en bild av strukturernas trafik
konsekvenser:

Figur 42. Befolkningens lokalisering efter tillgänglighetsklasser i östra Mellansverige år 2050

Figur 44. Befolkning och arbetsplatser per kvadratkilometer, viktat medelvärde. Nuläge 2010.

Figur 43. Sysselsättningens lokalisering efter tillgänglighetsklasser i östra Mellansverige år 2050
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• Bilinnehav
• Färdmedelsandelar
• Trafikarbete
• Storregionalt resande
• Tillgänglighet
• Beläggningsgrad i kollektivtrafiken
• Total restidsnytta (kr, östra Mellansverige)
• Påstigande i kollektivtrafiken efter färdmedel

Trafikkonsekvenser av tre olika strukturbilder i 
östra Mellansverige år 2050 redovisas i följande 
avsnitt.

Bilinnehav 2050

Figur 45 redovisar beräknat bilinnehav per 1000 
invånare i länen i östra Mellansverige år 2050. 

Beräkningarna utgår genomgående från LuTrans 
egen bilinnehavsmodell, som i detta fall justerats för 
att bättre spegla de praktiska begränsningar för bil
ägande som kan observeras i täta städer idag26.
Bilinnehavet har stor betydelse för bilresandet och 
påverkas av bland annat inkomst, boendeform, kör
kortsinnehav och tillgänglighet. De framskriv
ningar av befolkning och sysselsättning som struk
turanalyserna vilar på baseras på ett exogent 
antagande om en gynnsam ekonomisk utveckling i 
hela östra Mellansverige om 2 % per år till år 2050. 
Eftersom bilinnehavet påverkas starkt av inkom
sterna, så beräknas därför bilägandet också att öka i 
alla tre strukturbilder. Bilinnehavet i östra Mellan
sverige beräknas i strukturbilderna öka med i stor
leksordningen 12–15 % till år 2050, samtidigt som 

Figur 45. Bilinnehav i länen i östra Mellansverige år 2050 för tre strukturbilder

Figur 46. Färdmedelsandelar i östra Mellansverige år 2050. Dygn.
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26 För beskrivning av bilinnehavsmodellen, samt justeringar. Se avsnitt om trafiknät och trafikering.
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befolkning och inkomster ökar med ca 35 % respek
tive 120 %. 

Skillnaderna mellan strukturbilderna är små, men 
de skillnader som finns kan huvudsakligen tillskri
vas skillnader i bostadstillskottets sammansättning 
och lokalisering.

Färdmedelsandelar 2050

Figur 46 visar utvecklingen av färdmedelsandelar 
för de tre strukturbilderna i länen i östra Mellansve
rige år 2050.

Den första observationen som kan göras är att 
bilens marknadsandel beräknas öka betydligt i alla 
tre strukturbilder jämfört med idag. Ökningarna 
ligger i storleksordningen på 4–7 procentenheter 
beroende på strukturbild. Förklaringen består till 
stor del på ökat bilinnehav, som i sin tur främst 
beror på förväntade inkomstökningar. I strukturbil
derna antas dock att körkostnaderna skrivs upp i 
takt med inkomsterna (samma kostnadsuppoffring 
som idag), men bilens attraktivitet gentemot andra 
trafikslag beräknas fortfarande bestå. Detta är ett 
förväntat resultat, och i ligger i linje med andra stu
dier. Med oförändrad körkostnad skulle bilandelen 
vara ännu högre. 

Den andra observationen som kan göras är att kol
lektivtrafikandelen generellt beräknas öka till år 

2050 i de flesta av länen i östra Mellansverige. 
Noterbart är att denna utveckling går i motsatt 
riktning jämfört med Stockholms län, där kollektiv
trafikandelen minskar. I övriga län i östra Mellan
sverige beräknas alltså både bil- och kollektivtrafi
kandelen att öka, på bekostnad av gång- och cykel. 
Detta kan tolkas dels som en effekt av att lokalise
ringen i alla tre strukturbilder (i olika grad) verkar 
för att öka den storregionala sammankopplingen, 
och dels som en effekt av de trafikinvesteringar som 
ligger till grund för analyserna. Lokaliseringen sker 
i sådana platser som gynnar kollektivtrafikresan
det. Resultaten med minskande gång- och cykelan
del bör behandlas med viss försiktighet. En mins
kande gång- och cykelandel ligger i linje med den 
riktigt långsiktiga historiska trenden (senaste 
40–45 åren) men inte i linje med trenden de senaste 
10–15 åren. 

Sammanfattningsvis visar analyserna att bilen fort
satt kommer att vara ett viktigt transportmedel i 
östra Mellansverige år 2050. Visserligen ökar tra
fikutbudet i kollektivtrafiken totalt sett, men antalet 
helt nya platser som täcks in av investeringarna och 
som därigenom får betydande tillgänglighetsför
bättringar är förhållandevis få. Utbudseffekten 
består huvudsakligen av ökad trafikering på befint
liga linjer. De tillgänglighetsförbättrande åtgärder 
som genomförs i kollektivtrafiken räcker alltså inte 
till för att förändra bilens dominerande ställning 

Figur 47. Färdmedelsandelar (motoriserade resor) i östra Mellansverige år 2050. Dygn.
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som färdmedel. Utbudstillskotten måste också ses i 
ljuset av den trafik- och bebyggelsestruktur som 
finns idag, och som antas finnas kvar år 2050 som 
en förhållandevis stor bas.

Skillnaderna mellan alternativen kan tyckas små, 
men det bör betonas att 2–3 procentenheter inte 
kan betraktas som obetydliga i sammanhanget. 
Analyserna visar att Trend (vilket kopplas ihop cen
tralt fokus i AB län) förefaller ge något mer gynn
samt utfall om syftet är att öka kollektivtrafikens 
andel och samtidigt minska bilens betydelse som 
transportslag. För allan andra län än Stockholm 
beräknas dock Storregionalt fokus ge högst kollek
tivtrafikandel. Analyserna antyder dock att det 
kommer att krävas mer än en effektiv bebyggelse
struktur och kollektivtrafikinvesteringar för att 
begränsa bilåkandet i framtiden. 

Trafikarbete 2050

Figur 48 visar beräknad utveckling av trafikarbete 
per capita i länen år 2050.

Resultaten tyder översiktligt ökningar av trafikar
betet i länen i östra Mellansverige. Förklaringen till 
detta är att inkomsterna ökar, vilket leder till ökat 
bilinnehav och generellt ökat bilåkande. Eftersom 
kostnadsförhållandet mellan bil och kollektivtrafik 
inte ändras år 2050 (båda kostnaderna skrivs upp i 
takt med inkomsterna) så påverkas inte den inbör
des konkurrensen mellan trafikslagen, utöver det 
ökade utbudet som det framtida trafiksystemet 
innebär. I Stockholm län beräknas trafikarbetet öka 
mer än i övriga län, särskilt för övriga resor. I Gävle
borg beräknas trafikarbetet per capita minska jäm
fört med idag, förutom i strukturbild storregionalt 

fokus. I Gävleborg beräknas folkmängden minska i 
samtliga kommuner förutom Gävle (vars befolkning 
beräknas öka).  I Gävle kommun är det bara trafik
zonerna i staden som får ökad folkmängd. Perso
nerna som bor där gör sannolikt kortare bilresor än 
genomsnittet i länet. När denna del av länet får ökad 
vikt minskar trafikarbetet per capita i länet.27 

Skillnaderna mellan strukturbilderna är små, men 
Trend (centralt fokus) och storregionalt fokus före
faller ge något högre trafikarbete jämfört med RUFS 
2050 utanför Stockholms län.

Storregionalt resande 2050

Resor över länsgräns är en indikator på omfatt
ningen av det regionala utbytet mellan länen i östra 
Mellansverige. Figur 49 visar beräknat antal resor 
över länsgräns i nuläget och år 2050.

Resultaten visar att alla tre strukturer bidrar till 
ökad regional integration, men i något olika grad. 
Resorna mellan länen utanför Stockholms län 
beräknas öka med omkring 40 procent jämfört med 
idag, vilket får betraktas som en stor ökning med 
tanke på att befolkning och sysselsättning ökar med 
15 respektive 10 procent. Utvecklingen av det stor
regionala resandet är framför allt ett resultat av det 
ökade utbudet i kollektivtrafiken som ger förbätt
rade möjligheter till långväga resor, och kan tolkas 
som att de regionala arbetsmarknaderna utökas 
geografiskt. Storregionalt fokus förefaller i sam
manhanget särskilt gynna den storregionala inte
grationen utanför Stockholms län. Detta är förvän
tat i och med att storregionalt fokus innebär ökad 
koncentration av bostäder och arbetsplatser till de 
större städerna i länen. Eftersom dessa städer i all

27 Till detta är trafikzonerna i Gävleborg relativt stora och inomzonresandet blir stort och ökande i och med  
 koncentrationen till Gävle stad vilket ytterligare minskar det beräknade fram-tida trafikarbetet med bil. 

Figur 48. Trafikarbete per capita med bil år 2050
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mänhet också har hör storregional tillgänglighet ger 
detta sammantaget ett utslag i form av ökat regio
nalt resande.

De inomregionala resorna i länen utanför Stock
holm beräknas också öka till år 2050 (ca + 12 %), 
men inte lika mycket som de mellanregionala 
resorna. Detta stärker slutsatsen att alla tre struk
turbilder, i kombination med trafiknätet 2050,  
tillsammans verkar för ytterligare storregional  
integration. Inomregionala resor kommer dock fort
farande utgöra huvuddelen av alla motoriserade 
resor år 2050. Skillnaderna mellan alternativen är 
små för dessa resor.

Tillgänglighet 2050

Tillgänglighet är en viktig lägeskvalitet som påver
kar många delar av samhället. Bostädernas och 
lokalernas nuvarande lokalisering och fastighetpri
ser kan till stor del förklaras av tillgängligheten. 
Tillgängligheten påverkas av i huvudsak två fakto
rer; dels var bostäder och lokaler är lokaliserade, 
och dels av trafiksystemets utformning. Ett område 
där man når många potentiella målpunkter inom 
korta restider har en hög tillgänglighet. Alla åtgär
der som bidrar till att antingen förkorta restiderna 

eller att öka antalet målpunkter inom samma restid 
kommer därför att bidra till att öka tillgängligheten 
för en viss plats. I ett arbetsmarknadsperspektiv 
brukar tillgängligheten vanligtvis mätas som mark
nadspotential, d.v.s. tillgång till arbetsplatser eller 
arbetskraft.

De trafikåtgärder som ingår i strukturanalysernas 
trafiknät till år 2050 kommer i kombination med de 
olika strukturerna att bidra till en betydande 
ökning av tillgängligheten i stora delar av hela östra 
Mellansverige. Eftersom lokaliseringen av bostäder 
och arbetsplatser i analyserna huvudsakligen drivs 
av den kollektivtrafiktillgänglighet som det fram
tida trafiksystemet skapar, så bidrar samtliga struk
turer till att öka tillgängligheten i länen, men med 
något olika fördelning. Figur 50–51 visar hur till
gängligheten till arbetsplatser med bil och kollek
tivtrafik antas förändras från idag till år 2050. 

Figurerna visar för det första att biltillgängligheten 
har en betydligt högre geografisk täckningsgrad 
jämfört med kollektivtrafiken. Det är egentligen 
bara de största städerna som har en tillgänglighet i 
nivå med bilens. Men eftersom en stor del av regio
nernas befolkning just återfinns i de större städerna, 

Figur 49. Resor över länsgräns och inom länen år 2050
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Figur 50. Tillgänglighet till arbetsplatser inom 60 min. med kollektivtrafik och bil, nuläge 

Figur 51. Tillgänglighet till arbetsplatser inom 60 min. med kollektivtrafik och bil, år 2050. Exempel strukturbild RUFS 2050.
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så är ändå den befolkningsmässiga täckningsgraden 
för kollektivtrafiken relativt god. Figurerna visar att 
de centrala delarna av regionerna idag har den hög
sta tillgängligheten till arbetsplatser, och kommer 
även att ha det år 2050. De sammantagna effekterna 
av trafikåtgärderna och strukturernas utformning 
kommer däremot att bidra till betydande tillgänglig
hetsförbättringar i länen som helhet jämfört med 
idag. Nivån på tillgängligheten kommer alltså att 
höjas, inte bara i de centrala delarna utan i de flesta 
platser i länen. Till exempel kommer fler platser att 
ha lika hög tillgänglighet som de större städerna har 
idag. Det bör dock nämnas att de relativa tillgäng
lighetsskillnaderna mellan centrum och periferi 
kommer att bestå. De centrala delarna kommer alltså 
ha en relativt högre tillgänglighet jämfört med övriga 
delar, även om tillgängligheten generellt ökar överallt.

Eftersom investeringarna i vägnätet till år 2050 är 
relativt begränsade kommer tillgänglighetsförbätt
ringen på vägsidan huvudsakligen att bestå av en 
markanvändningseffekt mer än en trafikinveste
ringseffekt. 

I förhållande till väginvesteringarna kan kollektiv
trafikinvesteringarna till år 2050 betraktas som 
relativt omfattande28. Dessa innehåller betydande 
satsningar på framför allt ny spårbunden trafik och 
en samtidig kraftig ökning av trafikeringen (ökad 
turtäthet i befintligt nät). Tillsammans med den 
höga befolkningstillväxten kommer detta att inne
bära en kraftig tillgänglighetsförbättring år 2050 
jämfört med nuläget. Tillgängligheten blir högre, 
den sprids över ett större geografiskt område längs 
den spårbundna kollektivtrafiken, och förbättringen 
är betydligt större i än i vägnätet. Sammantaget 
kommer fler platser i länet att erhålla en storstads
mässig tillgänglighet med kollektivtrafik år 2050.

Passagerarbeläggning i spårtrafiken 2050

Det trafiknät och trafikering för spårtrafiken som 
ligger till grund för trafikanalyserna innebär som 
tidigare beskrivits en betydande utbudsökning av 
antalet vagnkilometer till år 2050. Föregående 
avsnitt visade också på en betydande ökning av 
antalet resande i spårtrafiken som verkar i riktning 
mot en alltmer integrerad arbetsmarknad i östra 
Mellansverige. Frågan som uppstår är om den totala 
kapaciteten i spårsystemet räcker till för att möta 
den ökade efterfrågan, och vilka linjer som i så fall 
blir belastade. Se figur 52–55 för beräknad belägg

ning under morgonens maxtimme i respektive 
strukturbild.

Resultaten visar att kapaciteten i spårtrafiken kom
mer att vara ansträngd på i de större stråken in mot 
de centrala delarna av Stockholms län. På flera 
sträckor överstiger efterfrågan den praktiska passa
gerarkapaciteten i morgonens maxtimme. Kapacite
ten på övriga sträckor verkar dock räcka till för att 
möta efterfrågan år 2050. Vissa kritiska avsnitt 
förekommer dock. Dessa sammanfattas nedan. 

• Svealandsbanan från Eskilstuna mot Stockholm 
beräknas ge betydande kapacitetsproblem, oav
sett strukturbild. Resultaten pekar mot att den 
förslagstrafikering som lagts upp i trafiknätet 
behöver utökas för att klara efterfrågan.

• Mälarbanan från Enköping mot Stockholm 
beräknas ge betydande kapacitetsproblem, sär
skilt i strukturbilderna storregionalt fokus och 
trend. Förklaringen är som tidigare beskrivits de 
stora tillskotten i de centrala nodstäderna som 
har god storregional tillgänglighet. Detta driver 
resandet, framför allt in mot Stockholm.

• Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm 
beräknas få stora resenärsströmmar år 2050. 
Kapaciteten beräknas räcka till, men den ligger på 
gränsen till vad systemet klarar av. Detta gäller 
särskilt strukturbild trend (centralt fokus) och 
sträckan Uppsala-Märsta i alla tre strukturbilder. 
Här bör möjligheterna till ökad trafikering utredas.

Observera att kapacitetsberäkningarna bygger på 
både den antagna trafikeringen men också på en 
uppskattning av antal sittplatser per tåg. I beräk
ningarna för 2050 antas varje regionaltåg ha runt 
650 sittplatser (motsvarande två ihopkopplade nya 
Mälab-tåg som kommer levereras från 2018, 210 
meter långt). Varje regionalexpress beräknas ha 
runt 400 sittplatser (motsvarande 160 meter långa 
Reginatåg).

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att behovet 
av kapacitetsförstärkningar verkar vara högst på 
spåren i de största stråken. Ytterligare kapacitets
förstärkningar som bör utredas omfattar i första 
hand om det finns ledig spårkapacitet för att kunna 
köra fler tåg, och i andra hand om passagerarkapaci
teten kan utökas genom andra typer av vagnar mer 
fler sittplatser.

28 Se avsnitt om trafiksystemets utformning och objektlista i bilaga.
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Figur 52. Passagerarbeläggning i spårtrafiken nuläge. Morgonens maxtimme.

Figur 53. Passagerarbeläggning i spårtrafiken RUFS 2050. Morgonens maxtimme.
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Figur 54. Passagerarbeläggning i spårtrafiken storregionalt fokus 2050. Morgonens maxtimme.

Figur 55. Passagerarbeläggning i spårtrafiken Trend 2050. Morgonens maxtimme.
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Känslighetsanalyser AB län

De modellresultat som redovisats hittills represen
terar en bas för vidare analyser. Modellresultaten 
bygger genomgående på olika grundantaganden för 
markanvändning och trafik som ställts upp inför 
strukturanalyserna. Antagandena är gjorda utifrån 
en bästa bedömning i enlighet med uppställda mål 
för regionen och utifrån de olika strukturbildernas 
syften. För att pröva betydelsen av dessa antagan
den, och komma tillrätta med oönskade effekter, 
behöver man testa och möta effekter av alternativa 
antaganden. Ett sätt att göra detta är att testa struk
turbildernas och trafiksystemets egenskaper i olika 
känslighetsanalyser. Dessa syftar till att få en bättre 
uppfattning om effekter av alternativa antaganden 
för att därigenom få ett bättre underlag vid utform
ningen av två stycken samrådsalternativ. 

De känslighetsanalyser som inledningsvis testats är
• Effekter av ekonomiska styrmedel för vägtrafiken
• Effekter av ökad täthet i bebyggelsen
• Effekter av helt tillgänglighetsdriven lokalisering
• Effekter av ett hypotetiskt sprawlalternativ
• Effekter av alternativa trafiksystem/trafikering

Effekter av ekonomiska styrmedel för vägtrafiken
Ett centralt mål för regionen är att åstadkomma kli
matneutralitet till år 2050. För att åstadkomma 
detta behövs insatser på en rad områden. För struk
turanalysernas del handlar det främst om att redu
cera utsläppen från biltrafiken. Transportsektorn 
står för en betydande del av samhällets energian
vändning och klimatpåverkan. Därför är det särskilt 
viktigt att transportsektorn bidrar till att klimatmål 
uppnås. Det förutsätter dock en kraftfull satsning 
på ett transportsnålt samhälle, effektiv användning 
av transportsystemet och energieffektiva fordon 
som drivs med förnybar energi. 

I Trafikverkets klimatscenario anges att för att klara 
detta får inte den totala biltrafiken öka jämfört med 

idag, utan snarare minska.29 Detta tolkas fortsätt
ningsvis som nolltillväxt i trafiken för Stockholms 
län. Detta kan åstadkommas på flera olika sätt. Ett 
sätt är att göra antaganden om att radikala beteen
deförändringar kommer att inträffa, men dessa är i 
allmänhet svåra att motivera, och är i realiteten inte 
en planeringsfråga. Det finns idag mycket litet som 
talar för en sådan utveckling. I detta sammanhang 
har vi därför valt att fokusera på vilka ekonomiska 
styrmedel som krävs för att uppnå nolltillväxt för 
biltrafiken i Stockholms län. De styrmedel som står 
närmast till hands (och som kan hanteras modell
mässigt) är 

• Ökade kilometerkostnader, vilka kan represen
tera en rad olika åtgärder som exempelvis skatter, 
avgifter mm. Detta är ett styrmedel som regio
nerna inte har direkt rådighet över.

• Ökade parkeringskostnader, vilka dels verkar tra
fikdämpande, och dels även har en lokal dimen
sion i och med att de kan införas asymmetriskt i 
geografin. Detta är ett styrmedel som regionerna 
delvis har rådighet över.

• Ökade trängselavgifter, vilka dels verkar trafik
dämpande, och dels även har en lokal dimension i 
och med att de kan införas asymmetriskt i geo
grafin. Detta är ett styrmedel som regionerna del
vis har rådighet över.

Nolltillväxt med enbart ökade  

kilometerkostnader

Kilometerkostnaden har stor betydelse för hur bil
resandet utvecklas. I ett första steg testas därför 
vilka kilometerkostnader som krävs för att uppnå 
nolltillväxt i biltrafiken i Stockholms län30. Känslig
hetsanalysen genomförs på strukturbild RUFS 
2050, eftersom det ger högst trafikarbete i grund
körningarna. Klaras RUFS så klaras även övriga 
alternativ. 

29 Trafikverkets Kunskapsunderlag och Klimatscenario för Energi-effektivisering  och Begränsad klimatpåverkan.  
 Publikationsnummer:  2014:137.
30 Näringslivets transporter skrivs upp i takt med utvecklingen i regionen (uppskriven NÄTRA-matris).
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Resultaten visar att de upplevda körkostnaderna 
behöver fördubblas för att uppnå nolltillväxt för bil
trafiken i Stockholms län. Kilometerkostnaderna 
ökar från ca 16 kr idag till 48 kr, vilket om man kor
rigerar för de allmänna inkomstökningarna upplevs 
som cirka 32 kronor.

Detta innebär att biltrafikarbetet minskar med ca 
–40 % jämfört med RUFS 2050, både per capita och 
totalt. Jämfört med idag (nuläge 2016) minskar tra
fikarbetet per capita med ca 32 %. 

Med ökade kilometerkostnader för nolltillväxt:
• Erhålls ungefär samma bil- och kollektivtrafikan

delar som idag. Jämfört med RUFS 2050 minskar 
bilens andel med ca sex procent (till 37 %), och 
kollektivtrafikandelen ökar med ca tre procent 
(till 27,6 %).

• Minskar reslängderna med bil. Detta är förväntat, 
eftersom kostnaderna för långa resor med bil kom
mer att öka. Jämfört med RUFS 2050 minskar 
arbetsresorna med ca 23 %, och övriga resor med 
ca 33 %. 

• Minskar trängseln på vägarna betydligt. I princip 
alla större vägar och genomfartsleder får låg 

trängselnivå. Dock får vi lite mer flaskhalskilo
metrar än i nuläget, eftersom högre körkostnad 
innebär att längre bilresor straffas mest. De 
längre resorna förekommer företrädelsevis i 
länets yttre delar där trängseln är mindre. RUFS 
2050 nolltillväxt innebär något ökad trafik cen
tralt jämfört med nuläge, plus att näringslivets 
transporter är uppskrivna. Med en åtgärdspalett 
för att nå samma nivå på trafikarbetet kommer 
trängselnivån att minskas även i de centrala 
delarna.

• Ökar antalet resenärer i kollektivtrafiken. Jäm
fört med RUFS 2050 ökar antalet resenärer med 
omkring 10 %. 

• Ökar trängseln på fordonen i kollektivtrafiken. 
Trängseln beräknas dock vara begränsad till vissa 
sträckor (ex. Roslagsbanan och Södertäljegre
nen), och dessutom lägre än idag. Den framtida 
kollektivtrafikkapaciteten verkar generellt räcka 
till.

• Minskar tillgänglighetsökningen jämfört med 
nuläget med omkring 10 % av (–5,8 mdr/år i östra 
Mellansverige).

Figur 56. Bil- och kollektivtrafikandelar, samtliga färdsätt, och motoriserade resor med  
ökade kilometerkostnader för att uppnå nolltillväxt år 2050. Dygn.
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Väglänk där trafiken går i över 65 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i 50 - 65 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i 35 - 50 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i upp till 35 % av skyltad hastighet

Bilf löde, morgonens maxt imme
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Figur 57. Trängsel i vägnätet RUFS 2050, utan och med ökade körkostnader. 
Morgonens maxtimme.
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Nolltillväxt med palett av styrmedelsåtgärder

Eftersom det inte är troligt att hela den reduktion av 
trafikarbetet som krävs för att uppnå nolltillväxt 
kan åstadkommas med enbart ökade körkostnader, 
är det rimligt att även överväga andra styrmedelsal
ternativ. I detta sammanhang är det därför relevant 
att studera vilken mix av lämpliga åtgärder som är 
lämplig för att uppnå samma resultat. Det som regi
onerna har viss möjlighet att styra över är markan
vändning (fysisk planering för transportsnålt sam
hälle), utbudet av kollektivtrafik, och i viss mån 
parkeringsåtgärder och trängselskatter. Frågan som 
då uppstår är hur långt regionerna själva kan 
komma med tanke på de verktyg som står till deras 
förfogande.

Med utgångspunkt från ovanstående har därför en 
palett av olika åtgärder testats. Dessa består av 
ökade parkeringskostnader och utökad trängsel
skatt till år 2050. Den reduktion som då kvarstår för 
att uppnå nolltillväxt måste därför tas på annat sätt, 
exempelvis genom ökade kilometerkostnader. 
Känslighetsanalyserna utgår från att trängselavgif

terna i ”Blomman” ökas med 50 %. Detta innebär att 
passager över det inre tullsnittet kostar 45 kr, yttre 
tullsnittet kostar 22,50 kr. En bilresa till innersta
den över båda snitten kommer då sammantaget 
kosta 68 kronor. Utöver detta antas kostnaderna för 
boendeparkering att öka med 50 %, och området 
utökas till att täcka hela regioncentrum och den del 
av Nacka som ingår i den centrala regionkärnan. 
Även destinationsparkering med mål i den centrala 
regionkärnan antas öka med 30 kr, och med 15 kr 
för övriga regioncentrum. Samtliga kostnader är 
korrigerade för de generella inkomstökningarna och 
avser så som de skulle upplevas idag.  

Med dessa antaganden som utgångspunkt visar 
analyserna att utökade trängselskatter och parke
ringsavgifter kan täcka 10–30 % av den reduktion 
av trafikarbetet som krävs för att uppnå nolltillväxt 
till år 2050. Resterande, alltså 70–90 %, behöver 
alltså täckas av ökade kilometerkostnader. Anled
ningen till det relativt stora spannet beror på skill
naderna i markanvändningen i de tre strukturbil
derna.  

Figur 58. Påstigande per färdsätt i kollektivtrafiken RUFS 2050, utan och med ökade körkostnader. 
Morgonens maxtimme

Figur 59. Trängsel på kollektivtrafikfordonen RUFS 2050, utan och med ökade körkostnader för biltrafiken. 
Morgonens maxtimme.
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Tunnelbana, spårväg, lokalbanor
och pendeltåg, morgonens maxt imme
Antal resenärer, rufs50_2
Färgskalan anger utnytt jade platser på tågen    

Upp till  70% av alla sittp latser

Upp till a lla sittp latser

Mellan alla s ittplatser och praktisk kapacitet     

Över praktisk kapacitet

Tunnelbana, spårväg, lokalbanor
och pendeltåg, morgonens maxt imme
Antal resenärer, rufs50_2
Färgskalan anger utnytt jade platser på tågen    

Upp till  70% av alla sittp latser
Upp till a lla sittp latser
Mellan alla s ittplatser och praktisk kapacitet     
Över praktisk kapacitet

Figur 60. Trängsel på kollektivtrafikfordonen RUFS 2050, utan och med ökade körkostnader för biltrafiken. 
Morgonens maxtimme.
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Spannet speglar alltså en ren lokaliseringseffekt. 
Nedan anges för hur mycket körkostnaderna behö
ver öka i respektive strukturbild för att uppnå noll
tillväxt i biltrafiken.

RUFS 2050: + 90 % jmf nuläge  
 (upplevs som detta)
Storregionalt fokus: + 84 % jmf nuläge
Centralt fokus: + 71 % jmf nuläge

Tolkningen av detta är att kilometeravgifterna i 
Centralt fokus inte behöver ökas lika mycket som i 
de övriga alternativen (+71 %), medan RUFS 2050 
innebär den högsta andelen (+90 %). Frågan om 
vilka som faktiskt ska ta kostnadsökningarna – de 
som faktiskt trängs på vägarna i regioncentrum – 
eller alla bilister är en central policyfråga, men 
behandlas inte här.

Följande sidor visar förväntade effekter av de sam
mantagna palettåtgärderna för en rad indikatorer. 

Med palettåtgärder för nolltillväxt:
• Erhålls högre kollektivtrafikandel och lägre bilan

del jämför med nuläget. Med enbart ökade kilo

meterkostnader erhålls samma andelar som idag. 
Alltså förefaller palettåtgärderna mer effektiva än 
enbart ökade kilometerkostnader om syftet är att 
minska bilens andel och öka kollektivtrafikens 
andel – trots samma trafikarbete år 2050. Av de 
motoriserade resorna görs hälften av resorna med 
kollektivtrafik år 2050. Små skillnader mellan 
alternativen.

• Minskar trängseln på vägarna betydligt jämfört 
med utan palettåtgärder. I princip alla större 
vägar och genomfartsleder får låg trängselnivå. 
Vägavsnitt med svår trängsel ökar något jämfört 
med idag. Orsaken är att strukturbilderna inne
bär något ökad trafik centralt jämfört med nuläge, 
plus att näringslivets transporter är uppskrivna. 
Små skillnader mellan alternativen.

• Ökar antalet resenärer i kollektivtrafiken, särskilt 
med spårväg och tunnelbana. Jämfört med RUFS 
2050 ökar antalet resenärer i tunnelbanan med 
omkring 20 %. Störst ökningar av resenärer i cen
tralt fokus.

• Ökar trängseln på fordonen i kollektivtrafiken 
jämfört med RUFS 2050 utan palettåtgärder. 
Trängseln på spårväg och tunnelbana är högst i 
centralt fokus, men den är lägre än idag. Träng

Figur 61. Utebliven resnytta med ökade körkostnader för biltrafiken år 2050 (östra Mellansverige)

Figur 62. Färdmedelsandelar med palettåtgärder år 2050. Dygn.
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seln beräknas dock vara begränsad till vissa 
sträckor (ex. Roslagsbanan, Norsborgsgrenen och 
Södertäljegrenen). Den framtida kollektivtrafik
kapaciteten i övrigt verkar dock generellt räcka till.

• Minskar tillgänglighetsökningen jämfört med 
nuläget med omkring 7–11 % beroende på struk
turbild. Lägst minskning i centralt fokus (–4 mdr/
år).

Figur 63. Färdmedelsandelar motoriserade resor med palettåtgärder år 2050. Dygn.

Figur 64. Trängselkilometer med palettåtgärder år 2050. Morgonens maxtimme.
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Väglänk där trafiken går i över 65 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i 50 - 65 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i 35 - 50 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i upp till 35 % av skyltad hastighet

Bilf löde, morgonens maxt imme

2000 4000 6000 8000 10000

Väglänk där trafiken går i  över 65 % av skyltad hastighet
Väglänk där trafiken går i  50 - 65 % av skyltad hastighet
Väglänk där trafiken går i  35 - 50 % av skyltad hastighet
Väglänk där trafiken går i  upp till  35 % av skyltad hastighet

Bilf löde, morgonens maxtimme

2000 4000 6000 8000 10000

Figur 65. Trängsel i RUFS 2050 utan och med palettåtgärder 2050. Morgonens maxtimme.
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Väglänk där trafiken går i  över 65 % av skyltad hastighet
Väglänk där trafiken går i  50 - 65 % av skyltad hastighet
Väglänk där trafiken går i  35 - 50 % av skyltad hastighet
Väglänk där trafiken går i  upp till  35 % av skyltad hastighet

Bilf löde, morgonens maxtimme

2000 4000 6000 8000 10000

Väglänk där trafiken går i  över 65 % av skyltad hastighet
Väglänk där trafiken går i  50 - 65 % av skyltad hastighet
Väglänk där trafiken går i  35 - 50 % av skyltad hastighet
Väglänk där trafiken går i  upp till  35 % av skyltad hastighet

Bilf löde, morgonens maxtimme

2000 4000 6000 8000 10000

Figur 66. Trängsel i storreg. fokus och centralt fokus 2050 med palettåtgärder 2050. Morgonens maxtimme.
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Figur 67. Påstigande per färdsätt i kollektivtrafiken 2050, utan och med palettåtgärder. 
Morgonens maxtimme.

Figur 68. Trängsel på kollektivtrafikfordonen RUFS 2050, utan och med ökade körkostnader för biltrafiken. 
Morgonens maxtimme.
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Tunnelbana, spårväg, lokalbanor
och pendeltåg, morgonens maxt imme
Antal resenärer, rufs50_2
Färgskalan anger utnytt jade platser på tågen    

Upp till  70% av alla sittp latser

Upp till a lla sittp latser

Mellan alla s ittplatser och praktisk kapacitet     

Över praktisk kapacitet

Tunnelbana, spårväg, lokalbanor
och pendeltåg, morgonens maxtimme
Antal resenärer, rufs50_nollt illvaxt
Färgskalan anger utnytt jade platser på tågen    

Upp till  70% av alla sittplatser
Upp till  alla sittplatser
Mellan alla sittplatser och praktisk kapacitet     
Över praktisk kapacitet

Figur 69. Trängsel på kollektivtrafikfordonen RUFS 2050, utan och med palettåtgärder. 
Morgonens maxtimme.
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Tunnelbana, spårväg, lokalbanor
och pendeltåg, morgonens maxtimme
Antal resenärer, storreg50_nollt illvaxt
Färgskalan anger utnytt jade platser på tågen    

Upp till  70% av alla sittplatser
Upp till  alla sittplatser
Mellan alla sittplatser och praktisk kapacitet     
Över praktisk kapacitet

Tunnelbana, spårväg, lokalbanor
och pendeltåg, morgonens maxtimme
Antal resenärer, centralfok50_nollt illvaxt
Färgskalan anger utnytt jade platser på tågen    

Upp till  70% av alla sittplatser
Upp till  alla sittplatser
Mellan alla sittplatser och praktisk kapacitet     
Över praktisk kapacitet

Figur 70. Trängsel på kollektivtrafikfordonen storreg. fokus och centralt fokus 2050, med palettåtgärder. 
Morgonens maxtimme.
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Effekter av ökad täthet i bebyggelsen
Hög bebyggelsetäthet i goda kollektivtrafiklägen 
brukar ofta anges som ett viktigt mål för att skapa 
förutsättningar till högt kollektivtrafikresande. En 
fråga som då uppstår är vilken resandepotential 
som finns genom ökad bebyggelsetäthet och vad 
detta kan innebära i termer av ökat kollektivtrafik
resande.

För att testa bebyggelsetäthetens betydelse och 
påverkansgrad har därför en känslighetsanalys 
genomförts där förtätningspotentialen  ökas. Anta
gandet som har gjorts är att förtätningspotentialen31 
generellt ökas med 20 procent för flerbostadshus, 
kontorsverksamhet med krav på centralt läge (KC) 
och befolkningsanknutna verksamheter (B) i struk
turbild RUFS 2050. Detta innebär exempelvis att ett 
område med en förtätningspotential om 10 000 
kvm BTA/ha (E = 1,0) skrivs upp till 12 000 kvm 
BTA/ha (E = 1,2). Därigenom kommer mer bebyg
gelse att få plats i aktuellt område. Med detta som 
grund har sedan en identisk fördelning gjorts med 
IPM-modellen för strukturbild RUFS 2050, men 

med uppskriven förtätningspotential. Förväntat 
resultat är högre täthet och lägre markanspråk för 
bebyggelsen. 

Analyserna ger förväntad riktning, men generellt 
små effekter för bebyggelsens totala markanspråk. 
Den totala markåtgången beräknas minska med ca 
272 ha, vilket motsvarar 2,4 % lägre markåtgång, 
jämfört med RUFS 2050. Resultaten visar på en 
något bättre lokalisering i förhållande till kollektiv
trafiktillgänglighet (figur 72). Eftersom den procen
tuella ökningen av förtätningspotentialen får större 
effekt ju högre potentialen är från början, så ger 
detta störst effekt på den obebyggda marken. Även 
den sammantagna bebyggelsetätheten ökar, men 
ökningarna är små. 

Slutsatsen av detta är det skulle krävas mycket 
större ökningar av tätheten för att det skulle ge en 
betydande effekt på markanvändning och trafik. 
Med ledning av resultaten bedöms därför vidare 
trafikanalyser inte vara motiverade i detta läge.

Figur 71. Utebliven resnytta med palettåtgärder för biltrafiken år 2050 (östra Mellansverige)

Figur 72. Lokaliseringseffektivitet efter kollektivtrafiktillgänglighet i AB-län (kvm BTA, 1000-tal)
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Effekter av en tillgänglighetsoptimerad lokalisering
Det framtida trafiknätet tillsammans med bebyg
gelsestrukturen kommer att förändra tillgänglighe
ten i Stockholms län. Dessa kommer sammantaget 
att vara platsskapande genom att nya områden med 
goda lägesegenskaper kommer att uppstå. Lokalise
ringen av tillkommande bostäder och arbetsplatser 
i strukturbilderna styrs i huvudsak av den tillgäng
lighet som det framtida trafiksystemet skapar. Men 
den styrs också av de exogena antagandena om hur 
länstillskottet antas fördelas mellan kommunerna. 
Denna kommunfördelning sätter de grundläggande 
ramarna för den regionala strukturen. 

Mot bakgrund av detta är det därför intressant att 
studera hur lokaliseringen av bostäder och arbets
platser skulle se ut om kommunvillkoren togs bort, 
och där lokaliseringen enbart styrdes av den fram
tida kollektivtrafiktillgängligheten. Resultatet kan 
därför sägas utgöra en tillgänglighetsoptimerad 
struktur där nyttan av trafikinvesteringarna maxi
meras. Resulterande struktur därför kommer också 
i viss bemärkelse att representera den maximala 
påverkansgraden som bebyggelselokaliseringen 
kan ge.

I denna känslighetsanalys har därför kommunvill
koren tagits bort och lokaliseringen avgörs enbart 
av tillgängligheten, men med samma markrestrik
tioner som tidigare. Lokaliseringen i länet antas här 
vara fri, och kommungränserna saknar betydelse. 
Analysen utgår från trafikanalysernas grundläge, 
dvs. utan extra styrmedel. Följande avsnitt beskri
ver utfallet och konsekvenserna av en fri lokalise
ring inom Stockholms län32.

Figur 73–75 visar bebyggelsetätheten i de centrala 
delarna av regionen i nuläget, enligt centralt fokus 
2050 och enligt fri fördelning 2050. Resultatet av 
den fria fördelningen visar på en mycket central 
lokalisering. Innerstaden utvidgas koncentriskt, 
och inbegriper år 2050 stora delar av närförorterna 
och delar av Nacka. Stockholm, Solna och Sundby
berg har vuxit ihop och bildar en sammanhängande 
stadsväv. 

Resultaten är förväntat, eftersom de centrala 
delarna kommer ha den relativt högsta tillgänglig
heten även år 2050. Så länge det finns plats i dessa 
lägen (förtätningspotential) så kommer huvuddelen 
av tillskottet lokaliseras till dessa lägen. De kollek

32 Fortfarande samma länstillskott som i tidigare analyser.
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tivtrafikinvesteringar som genomförs utanför regi
oncentrum kommer också att skapa lägesförbätt
ringar, men de kommer räcker inte till för att rubba 
innerstadens dominerande ställning.

Figur 76 visar lokaliseringen av bostäder, fördelade 
mellan tre zoner. Figuren visar tydligt att en fri för
delning ger stora tillskott i regioncentrum (88 %) 
och små tillskott i inre och yttre kommuner. Resul
taten visar också att lokaliseringen i centralt fokus 
inte ligger så långt ifrån en tillgänglighetsoptimerad 
struktur som fri fördelning.

Lokaliseringseffektiviteten i förhållande till kollek
tivtrafiktillgänglighet blir givetvis god med helt kol
lektivtrafikdriven lokalisering. Figur 77 visar att 75 
% av tillskottet ryms i de 10 % bästa lägena, och att 
100 % av tillskottet ryms i de 30 % bästa lägena. 
Även här kan vi observera att centralt fokus ligger 
relativt nära fri fördelning.

Resultatet av ligger sannolikt nära det maximala 
utfallet som går att åstadkomma med lokalisering 
utifrån kolltillgänglighet (om man inte vill förändra 
stadens övergripande karaktär genom väsentligt 
högre bebyggelsetäthet).

Den centrala lokaliseringen sätter också avtryck i 
trafiksystemet. Sammantaget beräknas fri fördel
ning innebära:

• Högre gång- och kollektivtrafikandel och lägre 
bilandel jämfört med centralt fokus

• Lägre trafikarbete per capita jämfört med centralt 
fokus

• Oförändrade tidsförluster med bil jämfört med 
centralt fokus

• Något mer trängsel centralt, mindre trängsel 
utanför centrum jämfört med centralt fokus

• Högre trängsel på vagnarna i tunnelbanan och på 
spårvägarna, men lägre trängsel för övriga trafik
slag jämfört med centralt fokus

Figur 76. Lokalisering av bostäder med fri fördelning och tre strukturbilder år 2050

Figur 77. Lokaliseringseffektivitet i förhållande till kollektivtrafiktillgänglighet år 2050 (1 = 10 % bästa lägena, 
10 = 10 % sämsta lägena), lokaliserad BTA (1000 kvm).
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Figur 78. Färdmedelsfördelning (maxtimme) och trafikarbete per capita med bil, fri fördelning år 2050

Figur 79. Tidsförluster med bil (arbetsresor, år) och Flaskhalsar (körfältskm.), maxtimme) år 2050
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Väglänk där trafiken går i över 65 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i 50 - 65 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i 35 - 50 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i upp till 35 % av skyltad hastighet

Bilf löde, morgonens maxt imme

2000 4000 6000 8000 10000

Väglänk där trafiken går i över 65 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i 50 - 65 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i 35 - 50 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i upp till 35 % av skyltad hastighet

Bilf löde, morgonens maxt imme

2000 4000 6000 8000 10000

Figur 80. Flaskhalsar, centralt fokus och fri fördelning år 2050. Morgonens maxtimme.
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Tunnelbana, spårväg, lokalbanor
och pendeltåg, morgonens maxt imme
Antal resenärer, centralfok50_2
Färgskalan anger utnytt jade platser på tågen    

Upp till  70% av alla sittp latser

Upp till a lla sittp latser

Mellan alla s ittplatser och praktisk kapacitet     

Över praktisk kapacitet

Tunnelbana, spårväg, lokalbanor
och pendeltåg, morgonens maxt imme
Antal resenärer, f rifordel50
Färgskalan anger utnytt jade platser på tågen    

Upp till  70% av alla sittp latser

Upp till a lla sittp latser

Mellan alla s ittplatser och praktisk kapacitet     

Över praktisk kapacitet

Figur 81. Trängsel i vagnarna, centralt fokus och fri fördelning år 2050. Morgonens maxtimme.
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Effekter av en spridd bebyggelseutveckling
Om fri fördelning kan sägas utgöra den ena ytterlig
heten vad gäller effekter av lokalisering, så kan ett 
urban sprawlalternativ sägas utgöra den andra ytter-
ligheten. För att fånga in utfallsrymden har därför 
ett hypotetiskt sprawlalternativ skapats. Urban 
sprawl innebär en utglesning av regionen, där de 
centrala delarna minskar i betydelse, och där regio
nens yttre delar uppvisar stark befolknings tillväxt.

Utgångspunkten för detta alternativ baseras på en 
faktisk 35-årsperiod när tillväxten i regioncentrum 
var svag (1950–1985) och utglesning skedde. Detta 
alternativ innebär en betydande tillväxt i de yttre 
delarna av regionen jämfört med dagens trend. 
Lokaliseringen drivs i större utsträckning av biltill
gänglighet, större preferens för småhusboende, fri
tidshusen antas utgöra en betydande resurs för per
manentboende, arbetsplatsernas lokalisering antas 
fortsatt vara central33 och närhet till grönstruktur 
utgör inte en begränsning (snarare en resurs). I 

övrigt antas samma markrestriktioner som i övriga 
alternativ. För trafiken antas samma inställningar 
som i grundkörningarna, dvs. 2016 års trängsel
skatt till år 2030,”Blomman” till år 2050, och upp
skrivna kostnader för bil- och kollektivtrafikre
sande i takt med inkomstökningarna.

Följande avsnitt beskriver utfallet och konsekven
serna av en urban sprawl-lokalisering inom Stock
holms län34.

Figur 84–86 visar bebyggelsetätheten i de centrala 
delarna av regionen i nuläget, enligt fri fördelning år 
2050 och enligt urban sprawl år 2050. Resultatet av 
lokaliseringen med urban sprawl visar på en tydlig 
utglesning i regionen. Innerstadens bebyggelsetill
växt är begränsad och bebyggelsen i övriga kommu
ner växer istället ytmässigt. Stora villamattor bre
der ut sig och gör att bebyggelsen i flera kommuner 
växer samman, t.ex. i Botkyrka, Salem, Haninge och 
Tyresö.

Figur 82. Andel stående i spårtrafiken, centralt fokus och fri fördelning år 2050. Morgonens maxtimme.

Figur 83. Observerad befolkningstillväxt i Stockholms län 1950-1985 i tre zoner 
(RC= regioncentrum, IF= Inre kommuner, YF= yttre kommuner). Andelar.
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33 Undantaget befolkningsanknutna verksamheter.
34 Fortfarande samma länstillskott som i tidigare analyser.
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Figur 84. Bebyggelsetäthet, nuläge (kvm BTA/ha)

Figur 75. Bebyggelsetäthet, fri fördelning år 2050 (kvm BTA/ha)
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Figur 87 visar lokaliseringen av bostäder, fördelade 
mellan tre zoner. Figuren visar tydligt att en urban 
sprawl innebär att omkring hälften av tillskottet 
lokaliseras i de yttre delarna av regionen (49 %) och 
ger förhållandevis små tillskott i regioncentrum  
(16 %).

Lokaliseringseffektiviteten i förhållande till kollek
tivtrafiktillgänglighet blir relativt ofördelaktig med 
urban sprawl. Detta beror på de stora tillskotten i de 

yttre kommunerna (som generellt sett har sämre 
kollektivtrafiktillgänglighet) samt att lokalise
ringen inom kommunerna i högre utsträckning 
drivs av biltillgänglighet. Figur 88 visar att endast 
30 % av tillskottet ryms i de 10 % bästa lägena, och 
att 45 % av tillskottet ryms i de 20 % bästa lägena. 10 
% av tillskottet ryms i de 30 % sämsta lägena. Noter
bart är de stora skillnaderna mellan fri fördelning 
och urban sprawl.
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Figur 86. Bebyggelsetäthet, urban sprawl år 2050 (kvm BTA/ha)

Figur 87. Lokalisering av bostäder med fördelning enligt urban sprawl, fri fördelning 
och tre strukturbilder år 2050
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Den glesa lokaliseringen kommer också att sätta 
avtryck i trafiksystemet. Sammantaget kommer 
urban sprawl att innebära en rad ofördelaktiga kon
sekvenser, bland annat:

• Lägre kollektivtrafikandel och högre bilandel 
jämfört med RUFS 2050

• Högre transportarbete jämfört med RUFS 2050

• Ungefär samma restidsförluster som RUFS 2050
• Mer trängsel på vägarna jämfört med RUFS 2050, 

och mer trängsel i inre kommuner
• Högre belastning för Roslagsbanan jämfört med 

RUFS 2050
• Lägre belastning för andra spårfärdsätt jämfört 

med RUFS 2050

Figur 88. Lokaliseringseffektivitet i förhållande till kollektivtrafiktillgänglighet år 2050 
(1 = 10 % bästa lägena, 10 = 10 % sämsta lägena), lokaliserad BTA (1000 kvm).

Figur 89. Färdmedelsfördelning (maxtimme) och trafikarbete per capita med bil (index), 
fördelning enligt urban sprawl år 2050
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Figur 90. Tidsförluster med bil (arbetsresor, år) och flaskhalsar (körfältskm.), maxtimme) år 2050
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Väglänk där trafiken går i över 65 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i 50 - 65 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i 35 - 50 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i upp till 35 % av skyltad hastighet

Bilf löde, morgonens maxt imme

2000 4000 6000 8000 10000

Väglänk där trafiken går i över 65 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i 50 - 65 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i 35 - 50 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i upp till 35 % av skyltad hastighet

Bilf löde, morgonens maxt imme
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Figur 91. Flaskhalsar, RUFS 2050 och urban sprawl år 2050. Morgonens maxtimme.
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Tunnelbana, spårväg, lokalbanor
och pendeltåg, morgonens maxt imme
Antal resenärer, rufs50_2
Färgskalan anger utnytt jade platser på tågen    

Upp till  70% av alla sittp latser

Upp till a lla sittp latser

Mellan alla s ittplatser och praktisk kapacitet     

Över praktisk kapacitet

Tunnelbana, spårväg, lokalbanor
och pendeltåg, morgonens maxt imme
Antal resenärer, sprawl50
Färgskalan anger utnytt jade platser på tågen    

Upp till  70% av alla sittp latser

Upp till a lla sittp latser

Mellan alla s ittplatser och praktisk kapacitet     

Över praktisk kapacitet

Figur 92. Trängsel på vagnarna, RUFS 2050 och urban sprawl år 2050. Morgonens maxtimme.
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Effekter av alternativ trafikering i kollektivtrafiken
För de tre strukturbilderna med nolltillväxt i biltra
fiken i länet observerades fem kritiska sträckor i 
spårtrafiken där resenärsflödena överstiger den 
praktiska kapaciteten i analyserna. Samtliga flöden 
avser förmiddagens maxtimme.

De aktuella sträckorna är:
• Pendeln söder om Älvsjö
• Blå linje söder om Sofia
• Röd linje söder om Liljeholmen
• Spårvägen över Lidingöbron
• Roslagsbanans grenar mot RoslagsNäsby

Frågan är om kapacitetsproblemen kan åtgärdas 
genom
1. Ökat antal turer (om det finns ledig kapacitet på 

spåren)
2. Omfördelning mellan olika grenar
3. Ökad praktisk kapacitet per fordon
 
Pendeltåg söder om Älvsjö

På Södertäljegrenen beräknas flödena överstiga den 
praktiska kapaciteten med jämn fördelning (16/16 
tåg) på grenarna söder om Älvsjö. Pendeln antas 
köra exklusivt på de inre spåren Älvsjö-Flemings
berg (-Södertälje). Därmed borde det finnas det 
möjlighet att omfördela avgångar från Nynäs
hamnsgrenen till Södertäljegrenen.

Figur 93. Andel stående i spårtrafiken, RUFS 2050 och urban sprawl år 2050. Morgonens maxtimme.
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Figur 94. Beläggning på vagnarna i spårtrafiken i Stockholm år 2050 (centralt fokus). Morgonens maxtimme.
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Slutsats: Utan tåg med fler platser är det bara  
Centralt fokus som kan klara sig under praktisk 
kapacitet genom omfördelning mellan grenarna.

Blå linje söder om Sofia

På Nackagrenen beräknas flödena överstiga den 
praktiska kapaciteten med jämn fördelning (18/18 
tåg) på grenarna söder om Sofia.

Slutsats: Genom omfördelning mellan grenarna kan 
alla strukturbilder klara sig under praktisk kapaci
tet, dock ligger kapaciteten nära gränsen, speciellt 
för centralt fokus.

Pendeln söder om Älvsjö

Praktisk kapacitet 810 (736 sittplatser) Ex. Dubbeldäckaren i Paris är 224 m och har 948  
sittplatser. 
Uppskattningsvis drygt 1000 personer i   
praktisk kapacitet. Då klarar sig alla  strukturbilder.Max antal tåg per 

riktning
30 (32)

Flöden Tåg som krävs

Strukturbild Södertäljegrenen Nynäsgrenen Tåg Södertälje Tåg Nynäs Tåg totalt

RUFS 2050 16 300 8 300 21 11 32

Storreg fokus 18 800 9 300 24 12 36

Centralt fokus 13 900 7 600 18 10 28

Blå linje söder om Sofia

Praktisk kapacitet 650 (378 sittplatser)

Max antal tåg per 
riktning

36

Flöden Tåg som krävs

Strukturbild Nackagrenen Hagsätragrenen Tåg Nacka Tåg Hagsätra Tåg totalt

RUFS 2050 13 100 7 800 21 12 33

Storreg fokus 11 300 7 700 18 12 30

Centralt fokus 14 400 8 100 23 13 36

Tabell 5. Beräknade flöden och beräkning av antal tåg per gren. Morgonens maxtimme.

Tabell 6. Beräknade flöden och beräkning av antal tåg per gren. Morgonens maxtimme.
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Röd linje söder om Liljeholmen

På Norsborgsgrenen beräknas flödena överstiga den 
praktiska kapaciteten med jämn fördelning (18/18 
tåg) på grenarna söder om Liljeholmen.

Slutsats: Genom omfördelning mellan grenarna kan 
alla strukturbilder klara sig under praktisk kapaci
tet, dock ligger kapaciteten nära gränsen, speciellt 
för RUFS 2050 och Centralt fokus.

Spårvägen över Lidingöbron

Över Lidingöbron västerut (in mot centrum) beräk
nas flödena överstiga den praktiska kapaciteten. 
Efter Ropsten är det däremot små problem – det 
finns mycket ledig kapacitet ombord på fordonen.

Slutsats: I nätet går det idag 12 turer under morgo
nens maxtimme. Genom att öka till 15 klaras den 
praktiska kapaciteten med marginal. Antaget 
dubbelkopplade spårvagnar, 60 m långa.

Roslagsbanans grenar mot Roslags-Näsby

På Roslagsbanans södergående grenar norr om Ros
lags-Näsby och även söder om Roslags-Näsby 
beräknas flödena överstiga den praktiska kapacite
ten med jämn fördelning (8/8 tåg) på grenarna.  
På grenen mot Näsbypark antas 4 tåg per timme.

Slutsats: Med en trafikering på 10/10/4 tåg per 
timme klarar sig alla strukturbilder under praktisk 
kapacitet, även om det är på gränsen i RUFS 2050.

Röd linje söder om Liljeholmen

Praktisk kapacitet 650 (378 sittplatser)

Max antal tåg per 
riktning

36

Flöden Tåg som krävs

Strukturbild Norsborgsgrenen Fruängengrenen Tåg Norsborg Tåg Fruängen Tåg totalt

RUFS 2050 15 100 7 000 24 11 35

Storreg fokus 13 900 6 600 22 11 33

Centralt fokus 14 800 8 200 23 13 36

Lidingöbron västerut

Praktisk kapacitet 250 (156 sittplatser)

Max antal tåg per 
riktning

24

Flöden Tåg som krävs

Strukturbild Lidingöbron Spårvagnar  
Lidingöbron

Spårvagnar totalt

RUFS 2050 3 400 14 0 14

Storreg fokus 3 100 13 0 13

Centralt fokus 3 200 13 0 13

Roslagsbanan norr om förgrening Näsbypark

Praktisk kapacitet 448 (448 sittplatser)

Max antal tåg per 
riktning

24 (?)

Flöden Tåg som krävs

Strukturbild Lidingöbron mot Roslags-Näsby Näsbypark-gren Tåg totalt

RUFS 2050 3 400 20 2 22

Storreg fokus 3 100 17 2 19

Centralt fokus 3 200 19 2 21

Tabell 7. Beräknade flöden och beräkning av antal tåg per gren. Morgonens maxtimme

Tabell 8. Beräknade flöden och beräkning av antal tåg per gren. Morgonens maxtimme

Tabell 9. Beräknade flöden och beräkning av antal tåg per gren. Morgonens maxtimme
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Figur 95 visar den samlade effekten när turerna jus
terats. Inga kritiska trängselavsnitt kvarstår.

Effekter av borttagen tunnelbana  
Älvsjö-Fridhemsplan
Resultaten från trafikanalyserna indikerade relativt 
låga flöden på den nya tunnel-banelinjen mellan 

Älvsjö och Fridhemsplan. I en känslighetsanalys 
testas därför effekterna om denna linje tas bort från 
kollektivtrafiksystemet. Figur 96 visar resultatet av 
denna analys.

Slutsatsen är att spårsystemet klarar minskat kol
lektivtrafikutbud över SM-snittet. Inga nya sträckor 

Tunnelbana, spårväg, lokalbanor
och pendeltåg, morgonens maxtimme
Antal resenärer, centralfok50_nollt illvaxt
Färgskalan anger utnytt jade platser på tågen    

Upp till  70% av alla sittplatser
Upp till  alla sittplatser
Mellan alla sittplatser och praktisk kapacitet     
Över praktisk kapacitet

Tunnelbana, spårväg, lokalbanor
och pendeltåg, morgonens maxtimme
Antal resenärer, centralfok50_n_t1
Färgskalan anger utnytt jade platser på tågen    

Upp till  70% av alla sittplatser
Upp till  alla sittplatser
Mellan alla sittplatser och praktisk kapacitet     
Över praktisk kapacitet

Figur 95. Beläggning på vagnarna i spårtrafiken med palettåtgärder och justerade 
turer i Stockholm år 2050. Morgonens maxtimme.

Figur 96. Beläggning i spårsystemet utan tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan år 2050. Morgonens maxtimme.
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med beläggning över praktisk kapacitet tillkommer. 
Högre beläggning på främst pendeln norrut från 
Älvsjö, men under praktisk kapacitet. Även ökade 
resenärsflöden på spårväg norrut från Liljeholmen.

Effekter av alternativ vägkapacitet
Effekter av alternativ vägkapacitet har testas genom
1. Att pröva 2030 års trafiknät med 2050 års mar

kanvändning
2. Att enskilt lägga till en östlig förbindelse till ovan
3. Att pröva sänkta hastigheter på huvudstråk
4. Att pröva högre genomsnittshastighet för cykel-

resor

Resultaten från trafikanalyserna med ekonomiska 
styrmedel för att uppnå nolltillväxt i biltrafiken 
indikerade betydligt lägre efterfrågan på vägut
rymme. De stora investeringarna på vägsidan efter 
år 2030 utgörs av en östlig förbindelse och Huvud
staledens förlängning mot Bergslagsvägen. Med 
styrmedel förefaller reseefterfrågan för dessa vägar 
vara begränsade. Frågan är om dessa verkligen 
behövs ur ett kapacitetsperspektiv. För att pröva 
detta har 2050 års efterfrågan testas tillsammans 
med 2030 års vägnät, dvs. utan dessa stora vägin
vesteringar. 

Slutsatsen är att inga större kapacitetsproblem upp
står 2050 utan några väginvesteringar efter 2030. 
Ur ett kapacitetsperspektiv förefaller en östlig för
bindelse och Huvudstaleden inte behövas om eko
nomiska styrmedel införs. Nyttan av de tillgänglig
hetsökningar som infaller om en östlig förbindelse 
byggs efter 2030 beräknas dock inte bli obetydliga. 
Översiktligt beräknat konsumentöverskott av en 
östlig förbindelse ligger på omkring 26 mdr kronor, 
diskonterat över 60 år. Kostnaden ligger på omkring 
18 mdr35, vilket indikerar att en östlig förbindelse – 
givet aktuella förutsättningar – i detta fall är sam
hällsekonomiskt lönsam. Frågan angående finan
siering kvarstår dock.

Däremot verkar utbyggd Örbyled vara motiverad ur 
kapacitetssynpunkt. Utan utbyggd Örbyled fördelas 
trafiken till andra gator med betydande trängsel 
som följd (se markering i kartan). Noterbart är 
också att Bergshamraleden börjar få trängselpro
blem 2050 utan 2050 års väginvesteringar. Lokalt 
kan dock påverkan bli större (exempelvis delar av 
Nacka och Lidingö.)

Med utgångspunkt från ovanstående har sedan en 
östlig förbindelse enskilt lagts till 2030nätet. 
Effekten av detta illustreras i figur 101.

Skillnad med centralfok50_n_t1

1000 2000 3000 4000 5000

Minskat i centralfok50_n_t1
Ökat i centralfok50_n_t1

Figur 97. Flödesskillnader utan tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan år 2050 
(röd = ökning, blå = minskning). Morgonens maxtimme.

35 En östlig förbindelse – Underlag till Sverigeförhandlingen. TRV mars 2015.
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Väglänk där trafiken går i  över 65 % av skyltad hastighet
Väglänk där trafiken går i  50 - 65 % av skyltad hastighet
Väglänk där trafiken går i  35 - 50 % av skyltad hastighet
Väglänk där trafiken går i  upp till  35 % av skyltad hastighet

Bilf löde, morgonens maxtimme

2000 4000 6000 8000 10000

Väglänk där trafiken går i över 65 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i 50 - 65 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i 35 - 50 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i upp till 35 % av skyltad hastighet

Bilf löde, morgonens maxt imme

2000 4000 6000 8000 10000

Figur 98. Flaskhalsar i morgonens maxtimme, med palettåtgärder år 2050 (centralt fokus, 2050-nät). 
Morgonens maxtimme.

Figur 99. Flaskhalsar i morgonens maxtimme, med palettåtgärder år 2050 
(centralt fokus, 2030-nät). Morgonens maxtimme.
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Väglänk där trafiken går i över 65 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i 50 - 65 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i 35 - 50 % av skyltad hastighet

Väglänk där trafiken går i upp till 35 % av skyltad hastighet

Bilf löde, morgonens maxt imme

2000 4000 6000 8000 10000

Figur 100. Tillgänglighetseffekter mellan 2030 och 2050 trafiknät (differens logsumma x 10). 
Konsumentöverskottet av en östlig förbindelse beräknas översiktligt enskilt uppgå till ca 26 mdr kr över 60 år.

Figur 101. Flaskhalsar i morgonens maxtimme, med palettåtgärder år 2050 
(centralt fokus, 2030-nät + en östlig förbindelse). Morgonens maxtimme.
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Slutsatsen är att trängsel uppstår på Bergshamrale
den och delar av E18. En tolkning av detta är att om 
man bygger ut en östlig förbindelse, så behövs också 
väginvesteringen vid Bergshamraleden. Dessa två 
objekt kan alltså anses som kopplade.

Som en ytterligare åtgärd har effekter av sänkta has
tigheter på huvudstråken och innerstaden analyse
rats. Dessa baseras på strukturbild med 2030 års 
trafiknät tillsammans med 2050 års markanvänd
ning (centralt fokus). Hastigheterna har generellt 
sänkts från 70 till 50 km/h, från 50 till 40 km/h och 
till 30 km/h i regioncentrum. De största lederna är 
undantagna denna hasighetssänkning. Resultaten 
illustreras i figur 102.

Slutsatsen är att ökad trafik på större genomfartsle
der och motorvägar, minskad trafik på mindre vägar 
och gator. Trafiken leds generellt om från bostads
områden till de större lederna.

De samlade effekterna för övriga utvärderingsmått 
presenteras i följande figurer.

Generellt små, eller inga, förändringar av färd
medelsandelarna. Enskilt störst effekt erhålls på 
bilandelen om man minskar hastigheterna, samt 
cykelandelen om man antar högre cykelhastigheter.

Minskar trafiken
Ökar trafiken

Flöden skillnad per dygn

3000 6000 9000 12000 15000

Figur 102. Effekter av sänkta hastigheter på huvudstråk och innerstaden 2050. Flödesskillnader 
(blå = flödesminskning, röd = flödesökning). Morgonens maxtimme.

Figur 103. Färdmedelsandelar med alternativa kapacitetsåtgärder 2050 (alla resor, dygn)
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Figur 104 visar effekter av de olika åtgärdernas 
effekt på trafikarbete per capita år 2050. Noterbart 
är att hastighetsåtgärder förefaller vara användbart 
om syftet är att minska trafikarbetet. Analyserna 
visar att sänkta hastigheter kan påverka trafikarbe
tet med omkring 3 procentenheter, vilket får 
betraktas som en relativt stor effekt. Resultaten 
indikerar därför att hastighetsåtgärder bör övervä
gas som ett tänkbart styrmedel i en åtgärdspalett.

Effekter av alternativ spårkapacitet
Passager över det centrala snittet är en kritisk punkt 
för den spårbundna kollektivtrafiken. I trafiknätet 
för 2050 har antagits att det går att framföra 36 tåg 
per timme i tunnelbanan och 32 tåg per timme för 
pendeltågen. Huruvida detta är praktiskt möjligt är 
svårt att bedöma i realiteten. Därför har en känslig
hetsanalys med lägre trafikering gjorts. Analysen 
utgår från den trafikering som vi idag med säkerhet 
vet går att framföra, dvs. 30 tunnelbanetåg per 
timme och 24 pendeltåg per timme. Frågan är hur 
vagnkapaciteten ser ut med ett sådant upplägg för 
trafikeringen.

Figur 105–106 visar beläggningen på vagnarna i 
spårtrafiken med ett lägre kollektivtrafikutbud.

Kapacitetsproblem på pendeltågen:
• Sträckan Ulriksdal-Solna
• Sträckan Häggvik-Helenelund
• Sträckan Spånga-Sundbyberg
• Södertäljegrenen mot Älvsjö

Kapacitetsproblem på tunnelbanan:
• Norsborgsgrenen mot Liljeholmen
• Fruängengrenen mot Liljeholmen
• Grön Linje Gullmarsplan-Slussen
• Blå linje Gullmarsplan/Hammarby kanal- 

Centralen
• Röd linje Centralen-Östermalmstorg

Resultaten visar på betydande kapacitetsproblem 
med färre tåg. Tolkningen av detta är att ursprung
lig trafikering behövs för att klara efterfrågan i för
hållande till kapaciteten. Frågan om praktisk möjlig 
spårkapacitet är alltså av stor betydelse för hur 
trängseln på vagnarna blir.

För pendeltågen söder om Älvsjö och norr om Oden
plan skulle det behövas tre extratåg för att klara 
efterfrågan, alltså totalt 27 tåg per timme. För blå 
linje söder om Sofia skulle det behövas fyra extratåg 
(34 tåg per timme). För röd linje söder om Liljehol
men behövs tre extratåg (33 tåg per timme). På röd 
linje norr om Östermalmstorg klaras spårkapacite
ten (28 av 30 tåg).

Med alternativt trafikeringsupplägg kommer alltså 
trängseln på tågen att öka. Detta illustreras i figur 
107. Det bör noteras att beräkningarna baseras på 
centralt fokus. Trängseln på pendeltågen kommer 
sannolikt vara betydligt högre och trängseln på tun
nelbanan något lägre med exempelvis strukturbild 
RUFS 2050.

Figur 104. Trafikarbete per capita med alternativa kapacitetsåtgärder 2050. Index 100 nuläge.

66 7065 6966 7062 6765 70

0

20

40

60

80

100

120

Arbetsresor bil Övrigaresor bil

Nuläge
Central fok nolltillväxt
2030 nät
2030 nät + ÖL
2030 nät + hastighet minskning
2030 nät + ÖL + cykel



101

Tunnelbana, spårväg, lokalbanor
och pendeltåg, morgonens maxtimme
Antal resenärer, centralfok50_nollt illvaxt
Färgskalan anger utnytt jade platser på tågen    

Upp till  70% av alla sittplatser
Upp till  alla sittplatser
Mellan alla sittplatser och praktisk kapacitet     
Över praktisk kapacitet

Tunnelbana, spårväg, lokalbanor
och pendeltåg, morgonens maxt imme
Antal resenärer, centralfok50_n_t2
Färgskalan anger utnytt jade platser på tågen    

Upp till  70% av alla sittp latser

Upp till a lla sittp latser

Mellan alla s ittplatser och praktisk kapacitet     

Över praktisk kapacitet

Figur 105. Beläggning på vagnarna i spårtrafiken med palettåtgärder och justerade turer 2050. 
Inga kritiska kapacitetsproblem. Morgonens maxtimme.

Figur 106. Beläggning på vagnarna i spårtrafiken med palettåtgärder och lägre spårkapacitet 2050. 
Flera kritiska kapacitetsproblem uppstår i tunnelbanan och på pendeltågen. Morgonens maxtimme.
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Figur 107. Persontimmar stående i maxtimmen med lägre trafikering,  
andel av totalt antal persontimmar och totalt antal persontimmar stående år 2050 
(centralt fokus).
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Känslighetsanalyser östra Mellansverige

De modellresultat som redovisats före känslighetsa
nalyserna representerar en bas (”grundkörningar”) 
för vidare analyser. Modellresultaten bygger 
genomgående på olika grundantaganden för mar
kanvändning och trafik som ställts upp inför struk
turanalyserna. Antagandena är gjorda utifrån en 
bästa bedömning i enlighet med uppställda mål för 
regionen och utifrån de olika strukturbildernas syf
ten. För att pröva betydelsen av dessa antaganden, 
och komma tillrätta med oönskade effekter, behöver 
man testa och möta effekter av alternativa antagan
den. Ett sätt att göra detta är att testa strukturbil
dernas och trafiksystemets egenskaper i olika käns
lighetsanalyser. Dessa syftar till att få en bättre 
uppfattning om effekter av alternativa antaganden 
för att därigenom få ett bättre underlag vid utform
ningen av två stycken samrådsalternativ. 

De känslighetsanalyser som inledningsvis testats 
för östra Mellansverige är:

• Effekter av ekonomiska styrmedel för nolltillväxt 
i vägtrafiken 

• Effekter av differentierad kollektivtrafiktaxa i 
östra Mellansverige

• Effekter av högre hastigheter på tågen i östra Mel
lansverige

 

Effekter av ekonomiska styrmedel  
för vägtrafiken i östra Mellansverige
Ett centralt mål är att åstadkomma klimatneutrali
tet till år 2050. För att åstadkomma detta behövs 
insatser på en rad områden. För strukturanalyser
nas del handlar det främst om att reducera utsläp
pen från biltrafiken. Transportsektorn står för en 
betydande del av samhällets energianvändning och 
klimatpåverkan. Därför är det särskilt viktigt att 
transportsektorn bidrar till att klimatmål uppnås. 
Det förutsätter dock en kraftfull satsning på ett 
transportsnålt samhälle, effektiv användning av 
transportsystemet och energieffektiva fordon som 
till stor del drivs med förnybar energi. 

I Trafikverkets klimatscenario anges att för att klara 
detta får inte den totala biltrafiken öka jämfört med 
idag, utan snarare minska.  I de inledande struktu
ranalyserna tolkas detta fortsättningsvis som noll
tillväxt i trafiken för Stockholms län. I vidare analy
ser kommer nolltillväxt för hela östra Mellansverige 
istället beaktas. Nolltillväxt kan åstadkommas på 
flera olika sätt. Ett sätt är att göra antaganden om 
att radikala beteendeförändringar kommer att 
inträffa, men dessa är i allmänhet svåra att moti
vera, och är i realiteten inte en planeringsfråga. Det 
finns idag mycket litet som talar för en sådan 
utveckling. I detta sammanhang har vi därför valt 
att fokusera på vilka ekonomiska styrmedel som 
krävs för att uppnå nolltillväxt för biltrafiken. De 
styrmedel som står närmast till hands (och som kan 
hanteras modellmässigt) är 

• Ökade kilometerkostnader, vilka kan represen
tera en rad olika åtgärder som exempelvis skatter, 
avgifter mm. Detta är dock ett styrmedel som 
regionerna inte har direkt rådighet över.

De palettåtgärder för att uppnå nolltillväxt som 
beskrivits i känslighetsanalyserna för Stockholms 
län (se tidigare avsnitt). kommer också att påverka 
övriga län i östra Mellansverige. Nedan samman-
fattas förväntade effekter i ett östra Mellan sverige-
perspektiv.

Med palettåtgärder för nolltillväxt:
• Erhålls betydande minskningar av transportar

betet med bil i länen i östra Mellansverige. Reduk
tionen är i storleksordningen –30–50 % jämfört 
med referensscenario.

• Kan skillnader mellan alternativen observeras.  
I Trend behöver kilometerkostnaden öka med ca 
70 % jämfört med idag, i RUFS 2050 med ca +90 
% jämfört med idag för att uppnå nolltillväxt.

• Kan en betydande överflyttning från bilresande 
till tågresande förväntas.

• Kommer kapaciteten på vagnarna i det regionala 
tågsystemet att bli mycket ansträngd.
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Effekter av ökade tåghastigheter och 
differentierad kollektivtrafiktaxa i 
östra Mellansverige
Med utgångspunkt i ovanstående palettåtgärder har 
ytterligare två känslighetsanalyser gjorts. De består 
av effekter av ändrad kollektivtrafiktaxa och effek
ter av antagna högre hastigheter på tågen. Antagan
dena som gjorts är:

• Halverad kolltaxa för resor över länsgräns, oför
ändrad taxa för resor inom länen (Benämns 
”Trend N KT”).

• Regionaltåg och Regional-Express får 20 % högre 
topphastighet (Benämns ”Trend N Hast”).

Effekterna av palettåtgärder, ändrad kollektivtra
fiktaxa och hastighetsåtgärder redovisas samlat 
nedan. Analyserna är genomgående gjorda för 
strukturbild trend.

Resultaten visar sammanfattningsvis att palettåt
gärder (2050 Trend N) har stor påverkan på färd
medelsandelarna. Bilandelen minskar i alla län, och 
kollektivtrafikandelen ökar generellt. Resultaten 
indikerar också att taxeåtgärder har stor potential 
att öka tågresandet på bekostnad av bilresande. 
Effekter av ökade hastigheter (inom rimliga grän
ser) visar sig ha liten påverkan på färdmedelsande
larna. Styrmedel för biltrafiken i kombination med 
taxeåtgärder förefaller således vara kraftfulla verk
tyg om målet är att minska bilresandet och öka kol
lektivtrafikresandet.

Figur 108. Trafikarbete med bil per capita med palettåtgärder, index där nuläge = 100. 
Procentsatserna anger relativ minskning i RUFS 2050 nolltillväxt jämfört med RUFS 2050.
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Figur 109. Beläggning på regionaltågen i östra Mellansverige 2050, utan och med 
palettåtgärder för nolltillväxt i biltrafiken. Strukturbild RUFS 2050. Morgonens maxtimme.
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Resande över länsgräns är en indikator på storregi
onal integration och det regionala utbytet. Därför är 
det intressant att studera hur det långväga resandet 
utvecklas med olika typer av åtgärder. Figur 111–112 
visar utvecklingen av resenärer över länsgräns år 
2050 för alternativ trend. Resultaten visar att det 
totala resandet (bil+koll) minskar jämfört med 
strukturbild trend (men ökar jämfört med idag) om 
man inför styrmedel för nolltillväxt för biltrafiken. 
Detta är förväntat, eftersom bilen är ett viktigt 
transportmedel i östra Mellansverige. Trots minsk
ningen i det totala resandet över länsgräns beräknas 
kollektivtrafikresandet att öka med ca 65 % om man 

inför styrmedel för biltrafiken. Överflyttningseffek
ten är alltså inte försumbar. 

Den enskilt största effekten för kollektivtrafikre
sandet erhålls med taxeåtgärder, där resenärerna 
beräknas tredubblas jämfört med trend, och fem
dubblas jämfört med idag om man halverar koll
taxan. Detta ska tolkas som att kostnadsåtgärder 
som direkt påverkar färdmedlet i fråga är det mest 
kraftfulla verktyget om man vill öka eller minska 
resandet. Indirekta åtgärder (exempelvis genom 
ökade bilkostnader för att öka överflyttning till kol
lektivtrafikresande) är inte lika effektiva.

Figur 111. Alla resor över länsgräns 2050, index där nuläge = 100

Figur 110. Färdmedelsandelar för samtliga känslighetsanalyser i östra Mellansverige. 
Strukturbild trend 2050. Dygn.
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Den stora ökningen av antalet resenärer som beräk
nas om man inför palettåtgärder och halverar koll
taxan kommer att innebära ökad trängsel på tågen. 
Trängseln överstiger den praktiska kapaciteten i alla 
stora spårstråk i östra Mellansverige (figur 113). 
Spårsystemet är ansträngt med båda dessa åtgär
der. Strukturbilderna indikerar därför att föreslaget 
trafiknät och trafikering enligt EBS inte kommer att 
räcka till för att klara den ökade efterfrågan år 
2050. För att klara detta kommer ytterligare inves
teringar att krävas. Möjliga lösningar på detta kan 

utgöras av en kombination av ökad trafikering, 
ytterligare spårkapacitet, andra vagnar med ökad 
passagerarkapacitet. I beräkningarna för 2050 
antas varje regionaltåg ha runt 650 sittplatser (mot
svarande två ihopkopplade nya Mälab-tåg som 
kommer levereras från 2018, 210 meter långt). Varje 
regionalexpress beräknas ha runt 400 sittplatser 
(motsvarande 160 meter långa Reginatåg). Vagnka
pacitet kan också frigöras genom att resenärernas 
restidsprofil över dygnet förändras, eller genom 
ökat distansarbete.

Figur 112. Kollektivtrafikresor över länsgräns 2050, index där nuläge = 100
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Snabbare tåg innebär att tillgängligheten förbättras 
för hela östra Mellansverige. Störst effekt erhålls 
bland annat i Arlanda, Uppsala och Norrköping, 
men även i Söderhamn och Mjölby. Det bör noteras 
att alla tillgänglighetseffekter inte framgår i figur 
114, eftersom en restidsförbättring från 61 till 59 
minuter framgår i kartan, medan en stor restidsför
bättring från 91 till 61 minuter inte framgår.
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Figur 114. Skillnad i tillgänglighet till arbetsplatser inom 60 minuter med kollektivtrafik
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Bilaga 1 Tabeller och kartor

Hög

Län 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Stockholms län 1 823 210 2 054 343 2 335 000 2 620 000 2 894 000 3 169 000

Uppsala län 307 849 335 882 370 000 398 000 419 000 434 000

Södermanlands län 256 033 270 738 285 000 299 000 310 000 321 000

Östergötlands län 411 345 429 642 455 000 477 000 492 000 504 000

Örebro län 273 615 280 230 294 000 306 000 311 000 315 000

Västmanlands län 243 236 252 756 261 000 268 000 271 000 274 000

Gävleborgs län 279 262 276 508 276 000 274 000 268 000 262 000

ÖMS 3 594 550 3 900 099 4 276 000 4 642 000 4 965 000 5 279 000

Hög

Län 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Stockholms län 960 405 1 077 000 1 233 000 1 436 000 1 579 000 1 727 000

Uppsala län 122 731 138 000 144 000 156 000 165 000 171 000

Södermanlands län 103 310 109 000 111 000 117 000 125 000 128 000

Östergötlands län 179 521 189 000 194 000 201 000 209 000 214 000

Örebro län 121 287 127 000 128 000 132 000 134 000 137 000

Västmanlands län 106 822 111 000 110 000 112 000 115 000 116 000

Gävleborgs län 121 117 123 000 114 000 110 000 109 000 107 000

ÖMS 1 715 193 1 874 000 2 034 000 2 264 000 2 436 000 2 600 000

Befolkning i län till år 2050 (enligt befolkningsframskrivningar)

Sysselsättning i län till år 2050 (enligt befolkningsframskrivningar)
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Trafikinvesteringar till 2030, AB län

Grundnät AB län 2030 (jmf nuläge 2016) 
Tunnelbana (infrastruktur)

Gul linje Odenplan–Arenastaden

Förlängning Kungsträdgården–Nacka

Förlängning Akalla–Barkarby

Ny gren Kungsträdgården–Hagsätra

Spårväg (infrastruktur)

Tvärbanan Helenelund gren

Roslagsbanan, utbyggnad etapp 2, dragning via Arninge

Spårväg Syd

Pendeltåg (infrastruktur)

Citybanan etapp 1

Pendeltågstation Vega

Övriga järnvägsobjekt

Fyra spår Flemingsberg – Järna, förbigångsspår  
i Flemingsberg spår 0

Fyra spår på Mälarbanan Tomteboda – Kallhäll

Ostkustbanan, Stockholm C – Sörentorp

Dubbelspår Tungelsta – Nynäshamn

Stockholm C, ombyggnad

Nynäsbanan, godsanpassning

Skavstaby, ökad kapacitet

Svealandsbanan, ökad kapacitet

Märsta station, ombyggnad i befintligt läge

Berga–Norvik, nytt godsspår

Buss (infrastruktur)

E18 Danderyds kyrka – Arninge

E4 Upplands Väsby – Arlandaavfarten

Slussen, ny bussterminal

Vägar

Förbifart Stockholm, Skärholmen–Häggvik

E4 Norrtull – Kista, breddning

E4/259 Tvärförbindelse Södertörn

Lv 222 ny Skurubron

E4 Upplands V–Arlanda 3+3

E4/E20 Hallunda–Fittja (N) +1 körfält

Lv 276 E18 – Åkersberga, förbättring

Rv 77 Länsgränsen–Rimbo–Rösa, förbättringar

Rv 77 förbifart Rimbo

Rv 76 förbifart Norrtälje

Rv 57 förbifart Järna

Lv 226 förbifart Tullinge

Lv 267 Rotebro–Stäket

Lv 268 Hammarby–Grana

E4 trafikplats Måby

Lv 261 Nockeby–Tappström, reversibelt körfält/breddning

Lv 222 Mölnvik–Ålstäket, trafikplatser

Rv 57 Gnesta – E4

Väg 1103 Tulkavägen, tillfart Hallsta pappersbruk

E4 Järva krog, ombyggnad trafikplats

E4/E20 Södertälje–Hallunda, breddning och ny bro över 
Södertälje kanal

E18 Jakobsberg–Hjusta, breddning och ombyggnad  
trafikplats Barkarby

Rv 73 Vega, trafikplats

Trafikinvesteringar till 2030,  
östra Mellansverige

Grundnät östra Mellansverige 2030 
(jmf nuläge 2016)

Järnvägsobjekt

Ostlänken klar Järna – Linköping, separering Östgötapendeln 
och övriga tåg, ny station Skavsta flygplats och Vagnhärad

Ny pendeltågsstation i Åby

Kapacitetsökning Katrineholm för att klara vändande tåg och 
förbigångar

Nytt stationsuppehåll i Sparreholm för regionaltåg

Dubbelspår hela eller delar av sträckan Flen – Eskilstuna. Flen 
station spår 4 byggs till riktig plattform

Dubbelspår hela sträckan Eskilstuna – Västerås

Dubbelspår kvarvarande sträckor Eskilstuna – Södertälje 
alternativt ytterligare utbyggda dubbelspårssträckor. Dubbel-
spår hela sträckan Strängnäs – Södertälje, vändmöjligheter i 
Strängnäs eller strax väster om Strängnäs

Kapacitetshöjning Rekarne – Arboga

Dubbelspår hela sträckan Örebro – Arboga

Dubbelspår Arboga – Västerås

Kapacitetshöjning Sala – Västerås. Sala station byggs för att 
klara fyra persontåg samtidigt

Kapacitetshöjande åtgärder hela sträckan Myrbacken – 
Arlanda – Uppsala. Förstärkning spårkapaciteten i Uppsala 
för vändande tåg och uppställning

Nytt uppehåll med pendeltåg i Alsike
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Nytt uppehåll med pendeltåg i Bergsbrunna

Kapacitetsökning Uppsala – Gävle med t.ex. förbigångsspår 
och signalåtgärder pga. olika snitthastighet mellan Upptåget 
och övriga tåg

Dubbelspår hela eller delar av sträckan Uppsala – Sala

Uppgradering banan för ny persontrafik Oxelösund –  
Västerås, nya stationer Vadsbro, Bettna, Vrena, Stigtomta, 
Arnö, Oxelösund Västra, Oxelösund C

Dubbelspår Tungelsta – Nynäshamn

Nytt uppehåll i Grillby

Nyköpingsbanan, kapacitetshöjande åtgärder på kort och 
lång sikt

Ny järnväg Örebro – Nora som används av Länspendeln

Ostkustbanan, dubbelspår Gävle – Sundsvall

Bergslagsbanan, kapacitetshöjande åtgärder Gävle – Storvik 
– Falun

Kapacitetshöjande åtgärder Söderhamn – Kilafors

Norra stambanan, kapacitetshöjande åtgärder Kilafors – 
Holmsveden.

Vägar

Lv 288 Uppsala – Östhammar 2+1 körfält, 100 km/h

Rv 55 Uppsala – Enköping 2+1 körfält, 100 km/h

Rv 72 Uppsala – Heby 80 km/h (eftersom Dalabanan är 
utbyggd)

Lv 272 Uppsala – Björnarbo 2+1 körfält, 100 km/h

Rv 77 Knivsta – Norrtälje 2+1 körfält, 100 km/h

Rv 70 Enköping – Sala 2+1 körfält, 100 km/h

Rv 56 Heby – Kerstinbo 2+1 körfält, 100 km/h, 1+1 körfält 
genom Heby kommun

Tvärförbindelse i Uppsala: E4 – Bergsbrunna – Gottsunda

E22 Norrleden förbi Norrköping

E22 Fyrfältsväg Norrköping – Söderköping

E22 förbifart Söderköping

Rv 50 Mjölby – Motala ny sträckning

Rv 35 Linköping – Åtvidaberg ombyggd

Rv 34 Linköping – Kisa, 2+1 väg

Rv 34 Borensberg – Motala ny sträckning

Lv 206 Vadstena – Skänninge ombyggd

Lv 131 Österbymo – Tranås ombyggd

Rv 66 Västerås – Fagersta utbyggd till mötesfri väg, 100 km/h

Rv 56 Norrköping – Västerås – Sala – Gävle utbyggd till 
mötesfri väg, 100 km/h

Rv 68 Fagersta – Örebro utbyggd till mötesfri väg, 100 km/h

V 252 Hallstahammar – Surahammar ny sträckning mötesfri 
väg, 100 km/h

V 250 Kungsör – Kolsva utbyggd till mötesfri väg, 100 km/h

E18 Stockholm – Örebro motorväg hela sträckan, 110–120 
km/h

E16 mötesfritt Gävle – Falun

Rv 50 Alfta – Söderhamn mötesfritt

Rv 83 Kilafors – Arbrå mötesfritt

Rv 83 Järvsö – Ljusdal mötesfritt

Rv 84 Färila – Ljusdal mötesfritt

Rv 84 Delsbo – Hudiksvall mötesfritt

Rv 51 Svennevad – Kvarntorpskorset

Rv 55 Yxtatorpet – Malmköping
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Regional tågtrafikering östra Mellansverige 2030

Regional tågtrafikering östra Mellansverige 2050a

SAKNAS
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per vagn/enhet per tåg

sittplatser ståplatser vagnar/tåg sittplatser ståplatser Praktisk 
kapacitet

Pendeltåg (nya) 368 232 2 736 1200 810

Tunnelbana (C20) 126 288 3 378 1242 650

Roslagsbanan 224 76 2 448 600 448

Tvärbanan (A32) 78 133 2 156 422 250

Saltsjöbanan 576 1152 576

Regionaltåg (2030/2050) 322 – 2 644 – –

Regionexpress (2030/2050) 404 – 1 404 – –

Län Nuläge (stocken) Trend 2010–2050 RUFS 2010–2050 Storregional  
fokus 2010–2050

Uppsala län 46 % 54 % 59 % 64 %

Södermanlands län 42 % 45 % 50 % 55 %

Östergötlands län 44 % 47 % 52 % 57 %

Örebro län 40 % 55 % 60 % 65 %

Västmanlands län 43 % 54 % 59 % 64 %

Gävleborgs län 34 % 50 % 55 % 60 %

Lokaliseringsfaktorer Vikt 

Tillgänglighet till arbetsplatser med kollektivtrafik (summerad nytta) 10

Regional kärna 5

Anslutning till befintlig bostadsbebyggelse 5

Kommunernas bebyggelseområden enl. ÖP36  4

Närhet till strand (100–400 m från strand) 1

Närhet till naturområde (300 m) 1

Gröna kilar –2

Tätortsnära grönstruktur –2

Strandskydd (Generellt 100 m) –5

Tillgänglighet till arbetsplatser med bil (Gäller endast omvandlings/ 
permanentningsområden)

10

Passagerarkapacitet i vagnarna i kollektivtrafiken

Andel av befolkning i flerbostadshus per län i östra Mellansverige 
nuläge och tillskott 2010–2050

Lokaliseringsfaktorer och vikter för bostäder i AB län

36 Uppdaterat 2010.
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Lokaliseringsfaktorer Vikt 

Ytkrävande  
verksamheter

Kontor och kunskaps-
intensiva tjänster

Befolkningsanknutna 
tjänster

Tillgänglighet till arbetskraft med kol-
lektivtrafik

– 10 10

Tillgänglighet till arbetsplatser med bil 10 – –

Regional kärna – 5 5

Utvecklingsområden enl. ÖP 4 4 4

Anslutning till bef. Industriområden 5 – –

Anslutning till befintlig  
bostadsbebyggelse

–4 – 5

Gröna kilar –4 –4 –4

Tätortsnära grönstruktur –4 –4 –4

Strandskydd (Generellt) –5 –5 –5

Närhet till stationer –4 – –

Markrestriktioner Restriktion 

Gröna värdekärnor X

Större värdefulla park och grönområden X

Anläggningar, terminaler och särskilda verksamhetsområden X

SL:s depåer X

Skyddad natur (Nationalpark, reservat etc.) X

Vattenskyddsområde (Bornsjön) X

Vattenskyddsområden, föreslagna (Erken och Yngern) X

Kulturreservat enligt MB X

Fornlämningsområden enl. RAÄ X

Eldistribution (reserverad mark enligt RUFS 2001) X

Arlandas bullerområde X

Bromma bullerområde37 X

Riksintr. Bromma38  X

Riksint. Nationalstadsparken X

Riksint. Natura 2000 (fågel + habitat) X

Större vägar och järnvägar X

Försvarets områden X

Begravningsplatser X

Särskilda bebyggelsemiljöer i Stockholms stad (Gamla stan, Långholmen,  
Skeppsholmen, Riddarholmen, Beckholmen)

X

Områden med risk för översvämning i Mälaren X

Lokaliseringsfaktorer och vikter för lokaler i AB län

Markrestriktioner för bostadsbebyggelse i AB län

37 Uppdaterat 2010.
38 Uppdaterat 2010.
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Absoluta restriktioner Restriktion

Gröna värdekärnor X

Större värdefulla park och grönområden X

Anläggningar, terminaler och särskilda verksamhetsområden X

SL:s depåer X

Skyddad natur (Nationalpark, reservat etc.) X

Vattenskyddsområde (Bornsjön) X

Vattenskyddsområden, föreslagna (Erken och Yngern) X

Kulturreservat enligt MB X

Fornlämningsområden enl. RAÄ X

Eldistribution (reserverad mark enligt RUFS 2001) X

Riksintr. Bromma39  X

Riksint. Nationalstadsparken X

Riksint. Natura 2000 (fågel + habitat) X

Större vägar och järnvägar X

Försvarets samrådsområden X

Begravningsplatser X

Särskilda bebyggelsemiljöer i Stockholms stad (Gamla stan, Långholmen,  
Skeppsholmen, Riddarholmen, Beckholmen)

X

Områden med risk för översvämning i Mälaren X

Anläggningar, terminaler och särskilda verksamhetsområden  
(gäller ej ytkrävande verksamheter)

X

Markrestriktioner för lokaler i AB län

Flerbostadshus Villa

Tillgänglighet med koll 9 4

Tillgänglighet med bil 3 4

Nodstad40  – Trend 0 0

Nodstad – RUFS 5 0

Nodstad – Storregionalt fokus 10 0

Ytkrävande  
verksamheter

Kontor och kunskaps-
intensiva tjänster

Befolkningsanknutna 
tjänster

Tillgänglighet med koll 3 10 8

Tillgänglighet med bil 3 2 4

Nodstad – Trend 0 0 0

Nodstad – RUFS 0 5 5

Nodstad – Storregionalt fokus 0 10 10

Lokaliseringsfaktorer och vikter för bostäder i östra Mellansverige 

Lokaliseringsfaktorer och vikter för bostäder i östra Mellansverige 

39 Endast i RUFS 2050.
40 Nodstäderna är Uppsala, Nyköping, Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Örebro, Västerås och Gävle.  
 Avgränsningen följer SCB:s tätortsdefinition.
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Markrestriktioner i östra Mellansverige

De restriktioner som beaktas i LuSIM är naturre
servat, naturskyddsområden och andra natura 
2000områden. Dessutom är strandskyddet beak
tat utanför tätort. Eftersom LuSIM fördelar på 
SAMS-områden/Trafikzoner och inte 100-meters
utor är det ovanligt med restriktioner på en hel zon. 
Därför har andelen av zonen som har restriktion 
beräknats för varje zon och sedan har zonernas yta 
som är tillgänglig för bebyggelse minskats med 
denna andel. För varje zon finns ett tak för exploate
ringsgrad som beräknas utifrån den tillgängliga 
ytan.
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AB län

Markanvändningsmodellen IPM är en del i ett inte
grerat modellsystem. I figuren nedan beskrivs sam
banden mellan de olika modeller som använts för 
den kvantitativa delen av strukturanalysarbetet. I 
korthet sammanhänger modellerna på följande sätt; 
ett givet bostadstillskott eller befolkningstillskott 
per kommun omvandlas till bostadsyta som sedan 
fördelas kommunvis med hjälp av markanvänd
ningsmodellen IPM. Samma tillskott är indata i 
modellsystemet rAps (regionalt analys- och prog
nossystem). IPM ger bostads- och lokalyta på 100 
meter stora rutor i Stockholms län Utdata från rAps 

är befolkning per kommun. Från IPM görs sedan 
uttag av bostads- och lokalyta per basområde vilket 
i sin tur utgör indata till befolkningsmodellen POP. 
Utdata om befolkning och åldersgrupper per bas
område tillsammans med tillgänglighetsdata från 
LuTrans (Land Use TRANSport model) används för 
att beräkna marknadspotential (MP). Marknadspo
tentialen tillsammans med statistik på en mängd 
branschgrupper utnyttjas i SYSSLOK för att 
beräkna sysselsättning och lokalytor per bransch
grupp. Dessa lokalytor fördelas sedan med hjälp av 
IPM. En kortfattad beskrivning av modellerna ges 
nedan.

Bilaga 2 Modellbeskrivning
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Östra Mellansverige

Figuren nedan illustrerar beräkningsgången för 
beräkningarna i östra Mellansverige och de ingå
ende modellkomponenterna. 

 Arbetsgången börjar och slutar med beräkningar 
som berör transportsystemet och det sker med en 
transportmodell – LuTRANS (”land use transport 
model”). Avsikten med LuTRANS är dels att skapa 
indata till fördelning av mark för olika ändamål, i 
form av regional tillgänglighet, och dels att vara ett 
redskap för att utvärdera den resulterande markan
vändningen. Fördelningen av befolkning och 

arbetsplatser på SAMS-områden i hela östra Mel
lansverige görs med hjälp av lokaliseringsmodellen 
LuSIM (”land use simulation model”). Resultatet 
blir antalet invånare per SAMS-område fördelat på 
flerfamiljshus och villor samt antalet arbetsplatser 
per område. Befolkningsmodellen POP beräknar en 
befolkning som är färdig att använda i LuTRANS 
och dess bilinnehavsmodell. Efter beräkning med 
LuTRANS är det möjligt att låta de nya resulterande 
tillgängligheterna återgå till upprepade beräk
ningar av markanvändningen. 

Beskrivning av ingående modeller

LuTRANS

LuTRANS är en förenklad version av Sampers och 
har ärvt många av dess egenskaper. LuTrans hante
rar dock inte den detaljerade beräkningen av efter
frågan på socioekonomiska gruppers ärenden. I 
detta avseende beräknar LuTRANS endast efterfrå
gan på arbetsresor och övriga resor. Aggregeringen 
av ärenden och socioekonomi är en eftergift för att 
minska beräkningstider och förenkla indatahante
ringen. Den geografiska täckningen som LuTRANS 
har är länen i Mälardalen (Stockholm, Uppsala, 
Södermanland, Örebro, Västmanland, Östergöt
land och Gävleborg (östra Mellansverige). Det geo
grafiska området är fördelat på 2872 trafikzoner 
inklusive fjärrpunkter. Resultatet från LuTRANS 
utgörs av en prognos av antalet resor mellan samt
liga trafikzoner fördelat på färdmedel (bil som 
förare, bil som passagerare, kollektivt, gång eller 
cykel). Likt andra transportmodeller som används i 
svensk trafikplanering använder LuTRANS nät

verkshanteraren EMME 3 för att fördela resenärer 
och fordon på nätverket. LuTRANS omfattar även 
en nyutvecklad modell för beräkning av bilinnehav 
och innehav av körkort. En karaktärsegenskap hos 
bilinnehavsmodellen är att den i hög grad styrs av 
planeringsvariabler som andel av befolkningen som 
bor i villa och bebyggelsens täthet i zonen. Andra 
centrala förklaringsfaktorer till innehav av bil och 
körkort är ekonomisk utveckling och befolkningens 
ålderssammansättning i zonen. Bilinnehavsmodel
len är en modell för så kallade diskreta val 
(logit-modell).

IPM

IPM är en GIS-baserad markanvändningsmodell 
som i ett första steg identifierar goda lägen för ny 
bebyggelse. Analyserna bygger på en kombination 
av flera lokaliseringskriterier genom multikriteriea
nalys, bland annat olika mått på tillgänglighet, regi
onal kärnstruktur, restriktioner, gällande planer, 
befolkningens preferenser mm. Resultatet av 
modellens första steg är ett rumsligt lokaliserings
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index/suitability (”karta”) som redovisar goda lägen 
för framtida bebyggelse i enlighet med den plane
ringsstrategi som studeras. Resultatet av det första 
steg av IPM ger en indikation på vilka områden som 
är attraktiva för bostäder och arbetsplatser, och kan 
i sig själv kan fungera som beslutsstöd i en plane
ringsprocess. 

I IPM:s andra steg fördelas ett prognostiserat 
befolknings- och bostadsytetillskott fram till ett 
visst år i de geografiskt bästa lägena. I detta steg är 
det i IPM möjligt att ange planeringsförutsättningar 
både hur andelarna av bebyggelsetillskottet ska för
delas och vilka tätheter som de nya bostadsområ
dena ska ha. Bebyggelsen fördelas upp till förtät
ningspotentialen i de bästa lägena som definieras av 
suitabilitylandskapet. På detta sätt är det möjligt att 
kvantifiera och analysera vilka skillnader olika pla
neringsstrategier ger för den framtida markanvänd
ningen. Exempel på frågor som kan besvaras är var 
de bästa lägena finns, om marken räcker till, vilka 
intrång som bebyggelseutvecklingen medför, vilka 
framtida bebyggelsetätheter som erhålls med mera.

LuSIM

För att fördela befolkningen och arbetsplatserna i 
östra Mellansverige utvecklade X under RUFS 
2010-processen den GIS-baserade modellen 
LuSIM. Fördelningen med LuSIM görs på så kallade 
SAMS-områden, vilka är 3 505 stycken i östra Mel
lansverige. Redovisningen görs dock på kommun- 
och tätortsnivå eftersom osäkerheten blir väldigt 
stor på SAMS-områdesnivå när tidsperspektivet 
gäller 20–40 år. 

LuSIM är utvecklad med inspiration och idéer häm
tade från UrbanSIM. LuSIM utvecklades med syftet 
att fördela en given befolkning och ett givet antal 
arbetsplatser på zoner efter principer som använda
ren anger. Att användaren anger betydelsen av varje 
variabel innebär att modellen inte är en prognosmo
dell i vanlig mening, utan den är en estimerad 
modell av verkligheten. Avsikten har varit att ta 
fram ett antal olika markanvändningar som kan 
vara rimliga, önskvärda eller hotande, och att ana
lysera vad de innebär för regionen i ett antal dimen
sioner. Syftet är således inte att göra en prognos 
utan att spänna upp det möjliga utfallsrummet. 
Antalet invånare som fördelas på villor och flerfa
miljshus samt arbetsplatser är givna per län från de 
framskrivningar som var arbetets utgångspunkt. 

Den centrala drivkraften i systemet antas vara tra
fiknäten och den tillgänglighet som de ger, även om 
andra aspekter också påverkar fördelningen. Med 
tillgänglighet menas i detta fall en sammanviktad 
generaliserad reskostnad, i form av restid och 
monetär kostnad, till olika målpunkter. Beräk
ningen av de olika trafiksystemvariablerna sker i en 
multimodal trafikmodell, i detta fall LuTRANS. Mer 
information om LuSIM finns i modellens tekniska 
dokumentation.

POP

POP används för att beräkna den framtida demo
grafiska strukturen hos befolkningen och gör en 
framskrivning av befolkningen genom att utnyttja 
sambandet mellan bostäders ålder och befolkning
ens åldersstruktur. Befolkningen erhålls uppdelad 
på kön och i åldersgrupper genom att den demogra
fiska sammansättningen i en bostad beror på bygg
nadens ålder (bygger på observerade samband) 
samt att detta beroende inte kommer att ändras i 
framtiden. POP stämmer av befolkningsprognos en 
mot befolkningen per kommun för att garantera att 
åldersstrukturen är konsistent mot sina kohorter.

MP (Marknadspotential)

MP är en modell som använder befolkningsdata och 
generaliserad reskostnad för att beskriva tillgäng
lighet till vissa målgrupper som är viktiga för en viss 
branschgrupp. Ett exempel kan vara att befolk
ningen i skolålder tillsammans med den generalise
rade reskostnaden beskriver marknadspotentialen 
för branschgruppen Utbildning enligt SNI 92. I 
marknadspotentialen finns en parameter som 
beskriver kostnadskänsligheten för personresor. 
Om denna parameter har ett litet värde innebär det 
att marknaden har en större geografisk utbredning 
än om värdet är högt.

SYSSLOK

Syftet med denna modell är att generera en realis
tisk framtida inomregional fördelning av lokalefter
frågan, vid givna förutsättningar om antalet syssel
satta per bransch totalt för Stockholms län. 
Modellen är av enkel logit-typ, där ett områdes 
andel av länets sysselsättning i branschgrupp skat
tas som en funktion av ett specifikt mått på områ
dets marknadspotential (MP), registrerad yta för 
bostäder och lokaler i området, samt en uppsättning 
områdesspecifika konstanter. Modellen är skattad 
på de cirka 1240 basområden som finns i Stock
holms län.  
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