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1.

Inledning
Det är svårt att sia, i synnerhet om framtiden.
- Danskt ordspråk

Trafikverket och dess föregångare tar fram basprognoser för det framtida trafik och transportarbetet i Sverige. På nationell nivå används transportprognoserna som stöd i
den långsiktiga infrastrukturplaneringen, bland annat för bedömning av
investeringsbehov och de samhällsekonomiska konsekvenserna av olika åtgärder. På
regional och lokal nivå används trafikprognoser för kapacitetsanalyser och
dimensionering av infrastrukturprojekt. Prognoserna används även som underlag för
Sveriges klimatrapportering till EU, till styrmedelsanalyser etc.
Detta projekt utvärderar de långsiktiga prognoser för person- och godstransporter som
Trafikverkets föregångare har tagit fram. Hur väl har de förutspått utvecklingen av
transportarbetet och hur kan eventuella avvikelser förklaras? Uppföljningen ska fånga
transporternas utveckling till följd av den ekonomiska och demografiska utvecklingen
samt beslutade infrastrukturinvesteringar och styrmedel.
Inom ramen för detta projekt analyseras de officiella prognoserna som har tagits fram
under perioden 1975 – 2009: sju persontransportprognoser och åtta godstransportprognoser. För dessa förutsägelser har prognosåret redan inträffat eller kommer att
inträffa senast 2020. Nyare prognoser är inte medtagna eftersom antalet gångna år de kan
utvärderas mot är för få.
I diskussionen om validering av transportprognoser är det bra att särskilja två typer av
transportprognoser: referensprognoser som förutsäger transportvolymer under ett
framtida år i ett utgångsscenario, och policyprognoser som förutsäger konsekvenserna av
specifika beslutsalternativ genom en jämförelse av “gör ingenting”- och “gör någonting”scenarier. Dessa beslut kan utgöras av vilket ingripande som helst i transportsystemet:
investeringar i infrastruktur, pris- eller skatteändringar, nya bestämmelser etc.) I
praktiken är projektprognoser – som till exempel prognosticerade trafikvolymer på en
planerad väg – en blandning av de två varianterna: en referensprognos som anger
utgångsvolymer (antaganden) i “gör ingenting”-scenariot (som vanligtvis ligger flera år
fram i tiden), och en policyprognos som anger förändringar i trafikvolymerna till följd av
den nya vägen. I en analys av riktigheten i en prognos är det emellertid av ett flertal skäl
bra att skilja åt varianterna. I denna framställning fokuserar vi uteslutande på det som
numera officiellt kallas basprognoser, och som bland annat har till uppgift att fungera som
nationsövergripande referensprognoser. Vår utvärdering gäller de nationella
basprognosernas träffsäkerhet på aggregerad nivå, prognoser för enskilda objekt
kommer inte att behandlas.
Utvärderingen görs i huvudsak på nationell och i viss mån regional nivå. Prognosutfallet
jämförs så långt som möjligt mot den officiella statistiken som tas fram av Trafikanalys
(och dess föregångare), Trafikverket (och dess föregångare), SCB och Eurostat.
Projektet syftar till att svara på tre övergripande frågeställningar:
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1. Har transportprognoserna under de senaste decennierna visat systematiska fel
när det gäller den övergripande utvecklingen? Om så är fallet, på vilket sätt?
2. Hur fördelar sig ”ansvaret” för avvikelsen på felaktiga antaganden respektive
felaktiga funktionssamband i modellerna?
3. Vilka ledtrådar ger detta för vad man bör/kan göra för att träffa mer rätt i
framtiden?
Vid framtagningen av de nationella basprognoserna har fokus inte legat på att underlätta
framtida uppföljningar. Det har gjorts förvånansvärt få utvärderingar av prognoserna.
Riksrevisionen (2012) konstaterar att regeringen i liten utsträckning har efterfrågat
uppföljningar och att det saknas centrala system där information lagras som skulle
möjliggöra uppföljningar av infrastruktursatsningar. Den mest omfattande uppföljningen
av äldre transportprognoser som gjorts i Sverige redovisas i SIKA (2005(a)). En SIKA:s
huvudsakliga slutsatser är att prognoserna har svårt att fånga trendbrott i
prognosvariabeln. År 1991 utvärderade Transportrådet den 1983 framtagna
godsprognosen när man hade kommit halvvägs till prognosåret 2000, (Transportrådet,
1991). Slutsatsen var att utvecklingen följde prognosen i stort. År 2008 utvärderade
Banverket utfallet av prognosen för 2010 till och med 2007, (Banverket, 2008) och kom
fram till att godsprognosen borde justeras uppåt.
Diskussionen om huruvida prognoserna har varit korrekta har blivit mer intensiv den
senaste tiden. Trafikanalys (2015) påpekar att Trafikverkets nu gällande godsprognoser
för 2030 (Trafikverket, 2015b) inte ligger i linje med den historiska utvecklingen.
Ökningen av godstransportarbetet prognostiseras vara mycket högre mellan 2014 och
2030 (54 %) än det var historiskt mellan 1993 och 2008 (37 %). Trafikanalys (2015)
ifrågasätter hur realistiskt en sådan ökning är och huruvida den kan förenas med klimatoch miljömålen. När det gäller persontransportprognosen 2030, (Trafikverket, 2015a), är
bilden enligt Trafikanalys inte lika tydlig. Statistiken visar att den tidigare tillväxten för
transportarbetet med bil har planat ut och i den senaste uppdateringen har Trafikverket
reviderat ned tillväxten under perioden 2010 – 2030 från 1,2 % till 1,1 % per år.
I kapitel 2 presenteras de officiella nationella transportprognoserna som har tagits fram
mellan 1975 och 2009 översiktligt. I kapitel 3 ges svar på de tre övergripande frågorna
ovan för persontransportprognoserna. Detta görs så långt som möjligt för samtliga
prognoser samlat. I kapitel 4 görs motsvarande analyser för godstransportprognoserna. I
kapitel 5 dras några övergripande slutsatser och ges rekommendationer för vad som
borde beaktas vid framtagningen av kommande prognoser.
Denna rapport utgör slutredovisning av forskningsprojektet ”Longitudinell validering av
Trafikverkets basprognoser”. Övriga delar av rapporteringen är working papret
”Validation of reference forecasts for passenger transport” (Swopec wp 2016:15) och
pm:an ”Prognosmodellernas utveckling 1980-2014” (om persontrafikmodellerna). WSP
(Matts Andersson, Karin Brundell-Freij, Stehn Svahlgård, Frida Aspnäs), KTH (Jonas
Eliasson) och TPMod (Staffan Algers) har gjort persontrafikanalyserna. Urbanet (Göran
Tegnér, Janne Henningsson) har hjälpt till med statistikinsamlingen. VTI (Inge Vierth,
Magnus Landergren, Rune Karlsson) har gjort godstrafikanalyserna. Matts Andersson har
varit projektledare. Inge Vierth har varit huvudansvarig för rapporten (kapitlen 1, 2 och
4. Kapitel 3 är skrivet av WSP och KTH, de övergripande slutsatserna är gemensamt
4

författade av WSP, VTI och KTH). Projektet har finansierats av Trafikverket. Lena Wieweg
har varit Trafikverkets kontaktperson.
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2.

Prognoser för person- och godstransporter 1975-2009

2.1.

Översikt

År 1975 publicerade dåvarande Kommunikationsdepartementet en prognos (1975) för
person- och godstransporter år 1990. I början av 1980-talet fick dåvarande
Transportrådet (TPR) ansvar för transportprognoser. År 1983 publicerade myndigheten
en godstransportprognos för år 2000. Motsvarande persontransportprognos togs inte
fram. År 1989 publicerade Transportrådet prognoser för såväl persontransporter
(1989a) som godstransporter (1989b) fram till år 2020. I slutet av år 1991 fick Statens
Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) ansvar för prognoserna och tog fram personoch godsprognoser för 2005 och 2020 (VTI, 1992).
I mitten av 1990-talet överfördes ansvaret för transportprognoser till Delegationen för
prognos- och utvecklingsverksamhet inom transportsektorn (DPU) som senare
ombildades till Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA). SIKA samordnade
Banverkets,
Vägverkets,
Sjöfartsverkets
och
Luftfartsverkets
långsiktiga
infrastrukturplanering under namnet SAMPLAN och publicerade person- och
godsprognoser i två omgångar, 1996 och 1999. 1999-års prognoser reviderades år 2000
för godstransporter (SIKA, 2000) och år 2002 för persontransporter (SIKA, 2002). År
2005 publicerade SIKA en persontransportprognos 2020 (SIKA, 2005b) och en
godstransportprognos 2020 (SIKA, 2005c). År 2009 tog dåvarande Banverket och
Vägverket fram prognoser för persontransporter 2020 och 2040 (Banverket & Vägverket,
2009a) och godstransporter 2020 (Banverket & Vägverket, 2009b).
Ansvarig organisation, rapporter och bas- och prognosår för de ovan omnämnda
prognoserna sammanfattas i Tabell 2.1. Prognoserna hänvisas till efter det år de
publicerats. De basår som används i prognoserna kan vara upp till fyra år före publicering.
Läsaren uppmanas därför vara uppmärksam på att basår och publiceringsår inte syftar
på samma sak. Var och en av dessa prognoser beskrivs mer utförligt i avsnitt 2.2.
Tabell 2.1 Nationella person- och godstransportprognoser 1975-2005.
Ansvarig
Kommunikationsdepartementet
Transportrådet
VTI

SIKA/SAMPLAN

Banverket &
Vägverket

Persontransporter

Godstransporter
Kommunikationsdep.
(1975)
Transportrådet (1983)
Transportrådet
(1989b)

Kommunikationsdep. (1975)

Transportrådet (1989(a))

Basår
1973
1980
1987

VTI (1992)

VTI (1992)

1990

SAMPLAN (1996)

SAMPLAN (1996)

1993

SAMPLAN (1999), reviderad
prognos för 2010 och 2020
SIKA (2002)
SIKA (2005b)
Banverket & Vägverket
(2009a)

SAMPLAN (1999),
reviderad för 2010 och
2025, SIKA (2000)
SIKA (2005c)
Banverket & Vägverket
(2009b)

6

1997
2001
2006

Prognosår
Person
Gods
1980, 1980,
1990 1990
2000
2000, 2000,
2020 2020
2005, 2005,
2020 2020
2010, 2010,
2020 2020
2010,
2020

2010,
2025

2020
2020,
2040

2020
2020

Sedan bildandet av Trafikverket år 2010, ansvarar Trafikverket för framtagandet av
basprognoser. Trafikverket har tagit fram riktlinjer för framtagandet av prognoser,
(Trafikverket, 2011). Kraven handlar om ordning och reda och om att säkerställa
möjligheter till oberoende granskningar. Sedan några år tar Trafikverket fram årliga
basprognoser, se t ex (Trafikverket, 2015a) och (Trafikverket, 2015b).

2.2.

Kommunikationsdepartementets prognoser 1975

Persontransportprognos 1975
I Kommunikationsdepartementets persontransportprognos 1975 uppskattades
transportarbetet åren 1980 och 1990 för varje färdmedel med utgångspunkt från
allmänna antaganden och uttalade målsättningar bl.a. för den framtida
energiförbrukningen. Mot bakgrund av ökande oljepriser ansågs energiknappheten
snarare verka i riktning mot intensifierad forskning, energisnåla bilar och skärpta miljökrav samt effektivare utnyttjande av bilparken än mot en ökad andel kollektivtrafik. Man
utgick ifrån att tidsaspekten (”brist på tid”) skulle bli mer accentuerad. Tillgängliga
demografiska prognoser och prognoser för bilparken och dess utnyttjande samt
konkurrensförhållandet mellan färdmedlen beaktades. Transportarbetet med personbil
och buss beräknades för ett alternativ med låg tillväxt och ett alternativ med hög tillväxt,
främst beroende på osäkerheten angående utvecklingen av energiförsörjningen. För
järnvägen och luftfarten laborerade man med ett alternativ med höghastighetståg och ett
alternativ utan höghastighetståg i prognosåret 1990. Skillnaden avspeglas i nedanstående
tabells intervall.
Tabell 2.2 Persontransportarbete i Sverige år 1973 samt prognos för 1980 och 1990 (i miljarder
personkilometer samt relativ förändring mot 1973).
Basår
1973
61,7

Prognos
1980
9-17%

Prognosår
1990
20-35%

Buss

7,1

15-20%

40-70%

Tåg

4,7

6%

6-38%

Flyg

0,8

75%

138-213%

75,5

9-15%

20-38%

Bil

Totalt

Utgående från basåret 1973 räknade man med en ökning av det totala persontransportarbetet på 9 till 15 % till 1980 respektive 20 till 38 % till 1990. Detta innebar en
väsentligt lägre tillväxttakt än under 1960- och 1970-talet. För järnvägen räknade man
med en lägre tillväxt än för de övriga transportmedlen. Flyget beräknades däremot öka
mycket kraftigt. Busstransporterna antogs växa snabbare än det samlade
persontransportarbetet, bl.a. med hänsyn till tekniska förbättringar som skulle medföra
högre komfort och ökad snabbhet.
Godstransportprognos 1975
Kommunikationsdepartementets
godstransportprognos
1975
baserades
på
bedömningar av den branschvisa utvecklingen av produktion, konsumtion, export och
import. Som enskilda varugrupper betraktas a) livsmedel, spannmål och gödsel, b)
7

mineraliska råvaror och byggnadsmaterial, c) olja och oljeprodukter, d) kemiska
produkter, e) skogs- och skogsindustriprodukter, f) metaller, g) verkstadsprodukter och
h) övriga produkter. Ökningen av det totala godstransportarbetet beräknades ligga i
intervallet 34–53 % från basåret 1973 till 1980 och i intervallet 79–110 % till år 1990.
Den stora spännvidden mellan alternativen förklarades till stor del av osäkerheten
beträffande omfattningen av transporter av kol och stål till sjöss.
Tabell 2.3 Godstransportarbete i Sverige 1973 samt prognos för 1980 och 1990 (i miljarder
tonkilometer samt relativ förändring mot 1973).

Lastbil1

Miljarder
Tonkm 1973
22,7

Prognos
1980
32–41 %

Prognos
1990
76–94 %

Järnväg

18,3

31–42 %

69–86 %

Sjöfart (inrikes)
Totalt

6,3 75–125 % 154–281 %
47,3

34–53 %

79–110 %

Transportarbetet med lastbil beräknades öka något mindre än det totala godstransportarbetet - med 4-5 % per år till 1980 och ca 3 % per år under 1980-talet.
Tillväxten av lastbilstransporterna, som under 1960- och 70-talen uppgått till ca 10 % per
år, antogs bli avsevärt dämpad då man förväntade sig att bostadsbyggandet skulle minska
och att skogsavverkningen och oljeförbrukningen skulle öka i långsammare takt än
tidigare. De långväga lastbilstransporterna, över 300 km, antogs med hänsyn till
strukturförändringar inom näringslivet och utrikeshandeln växa med 9-10 % per år,
ungefär dubbelt så snabbt som det totala transportarbetet med lastbil. Att tillväxten för
järnväg antogs ligga på samma relativa nivå som tillväxten för de samlade
lastbilstransporterna innebar en minskning av järnvägens andel av de långväga
transporterna. Inrikes transporter förväntades öka kraftigare till sjöss än på land.
Landtransportmedlen antogs dock öka sin andel i utrikestransporterna på bekostnad av
sjöfarten.
När prognosen publicerades 1975 var det två år efter oljekrisen 1973. Trots detta
prognosticerade man att den snabba utvecklingen under rekordåren skulle fortsätta. Nu
i efterhand vet vi att oljekrisen innebar slutet på rekordåren och att en period med
stagflation inleddes. Ett intressant kuriosum är att BNP inte någon gång nämns i
huvudrapporten, och i förbigående endast en gång i bilagorna. I alla efterföljande
godsprognoser har BNP spelat en central roll.

2.3.

Transportrådets prognoser 1983 och 1989

Persontransportprognos 1989
I Transportrådets persontransportprognos 1989 utgick man ifrån att den privata
konsumtionen skulle öka med drygt 1 % per år. För befolkning och sysselsättning antogs
en långsam ökning samt koncentration till större städer. Sysselsättningen förutsattes öka
i den privata tjänstesektorn och minska i industri- och jordbrukssektorn. Den
1

I hela rapporten avses tunga lastbilar över 3,5 ton bruttovikt.
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ekonomiska tillväxten bedömdes ligga på en betydligt lägre nivå än före 1987. En ökning
av bilinnehavet samt en utbyggnad av väg- och järnvägsnätet i samma takt antogs både
före och efter år 2000.
I basscenariot utgick man ifrån att både bil- och
kollektivtrafiksystemet utvecklas. I större tätorter antogs dock kostnaderna för bilresor
öka och kollektivtrafiken bli attraktivare. Med hjälp av scenarier testades en kraftig
utveckling av biltrafiken respektive kollektivtrafiken. I bilscenariot antogs konstanta
kostnader för bilresor och en sämre kollektivtrafikstandard. I kollscenariot förutsattes ett
utbyggt kollektivtrafikutbud med konstanta taxor medan kostnaderna för bilresor ökade
bland annat till följd av biltullar i de största städerna.
Tabell 2.4 Persontransportarbete år 1987 samt prognos för åren 2000 och 2020 (i miljarder
personkilometer samt relativ förändring jämfört med 1987).
Personkm
1987
79,0

Bas
2000
16 %

Bas
2020
33 %

Bil
2020
49 %

Koll
2020
24 %

Långväga buss*

0,7

25 %

49 %

20 %

50 %

Tåg**

4,3

53 %

100 %

70 %

147 %

Flyg

2,9

65 %

134 %

141 %

131 %

86,9

20 %

40 %

53 %

31 %

Bil

Totalt

*Observera att de angivna 0,7 miljarder personkilometer med långväga buss år
1987 inte motsvarar dagens avgränsning. Enligt dagens avgränsning genomfördes
8,3 miljarder personkm.)
**4,3 miljarder personkm > 100 km, totalt 6,4 miljarder personkm.

I basscenariot beräknades det totala transportarbetet i Sverige öka med ca 20 % till år
2000 och med ca 40 % till 2020. I bilscenariot förväntades ökningen till 2020 bli 53 % och
i kollscenariot 31 %; det vill säga 13 procentenheter högre respektive nio procentenheter
lägre än i basscenariot. I basscenariot beräknades bilinnehavet, som år 1985 motsvarade
429 bilar per tusen invånare, öka till 506 bilar år 2000 och 548 bilar år 2020. I bilscenariot
räknades med 619 och i kollscenariot med 522 bilar per tusen invånare år 2020. Tågresor
över 100 kilometer beräknades växa med över 50 % till år 2000 och fördubblas till 2020.
Särskilt för tjänsteresor antogs järnvägen, tack vare introduktionen av snabbtågen, i
större utsträckning kunna konkurrera med flyget. Flyget antogs dock öka med 130 till 140
% till år 2020 i alla tre scenarierna. Långväga busstransporter beräknades öka med 25 %
till år 2000. Ökningen av busstransporter till 2020 beräknades till ca 50 % i
basalternativet och kollscenariot samt 20 % i bilscenariot.
Godstransportprognos 1983
Transportrådets godstransportprognos 1983 byggde på Långtidsutredningen (LU) 1980.
Underlaget från Långtidsutredningen bröts ned till lägre aggregeringsnivåer samtidigt
som man tog hänsyn till förändringar av vidareförädlingsgraden. Import och export knöts
till produktionen respektive konsumtionen i försörjningsbalansen. Tre alternativa
utvecklingstendenser utarbetades för att spegla konsekvenserna av olika ekonomiska
utfall: Basalternativet utgick ifrån en kombination av en ekonomisk tillväxt (ca 2 % BNPtillväxt per år), som fördelade sig jämt mellan privat och offentlig konsumtion, och en
normal ökning av vidareförädlingsgraden. Industrialternativet kännetecknades av en
lägre tillväxt i den offentliga sektorn och en högre tillväxt av näringslivets investeringar
9

och en normal utveckling av vidareförädlingsgraden. Vidareförädlingsalternativet
förutsatte en större strukturomvandling med mer tillväxt i tjänstesektorn.
Tabell 2.5 Godstransportarbete i Sverige 1980 samt prognos för år 2000 (i miljarder tonkilometer
samt relativ förändring mot 1980).

Lastbil

Miljarder Prognos
tonkm
Bas
1980
2000
23
33 %

Järnväg

16,6

Sjöfart (inrikes)

10,5

Totalt

50,1

Prognos
Prognos
VidareIndustri förädling
2000
2000
46 %
25 %

28 %

44 %

15 %

-4 %

1%

-10 %

24 %

36 %

14 %

I basalternativet beräknades transportarbetet öka med 24 % till år 2000. Den i prognosen
från 1975 beräknade årliga tillväxttakten under 1980-talet på 2-3 % justerades ner till
drygt 1 %. Malm-, energi- och byggnadstransporter antogs stagnera på 1980-års nivå
medan transporterna av järn-, stål-, verkstads-, kemi- och skogsprodukter förväntades
växa med 44 % mellan 1980 och 2000. Ökningen av transportarbetet beräknades bli högre
i industrialternativet (36 %) och lägre i vidareförädlingsalternativet (14 %). I de tre
alternativen förväntades landtransporterna öka betydligt mer än inrikes sjöfarten. Som
förklaring angavs sjöfartens beroende av utvecklingen inom energisektorn. Långväga
lastbilstransporter förväntades öka med 35 % till år 2000. Den snabba ökningen av
långväga lastbilstransporter, som hade prognostiserats 1975, förväntades inte fortsätta.
De utgick ifrån att järnvägen blev mer effektiv och att sjöfarten längs ostkusten byggdes
ut. I industrialternativet beräknades tillväxten bli snabbare för landtransportmedlen än i
basalternativet. Vidareförädlingsalternativet ansågs gynna i först hand lastbilen, vilket
innebar att järnvägen bedömdes vara känsligare för strukturförändringar än lastbilen.
Godstransportprognos 1989
Transportrådets godstransportprognos 1989 förutspådde en långsammare ökning av
godstransportarbetet än vad som tidigare antagits och som närmar sig det s.k.
vidareförädlingsalternativet i 1983-års prognos (se Tabell 2.6). Bortsett från malm-,
energi- och byggtransporter bedömdes den årliga ökningstakten bli 1–2 % för
inrikestransporter; 2–3 % för utrikestransporter och över 3 % för transittransporter från
Norge och Finland. Ökningen av transportarbetet antogs koncentreras till vissa regioner
och stråk vilket innebar att kapacitetsproblem i infrastrukturen kunde uppstå.
Tabell 2.6 Godstransportarbete i Sverige 1987 samt prognos för 2000 och 2020.
Miljarder
tonkm 1987
24,7

Prognos
2000
20 %

Prognos
2020
35 %

Järnväg

18,4

23 %

31 %

Sjöfart (inrikes och utrikes)

29,5

0%

14 %

Totalt

72,6

12 %

34 %

Lastbil

Under perioden 1987–2000 beräknades det samlade godstransportarbetet öka från 73
till 81 miljarder tonkilometer. Detta motsvarade en ökning på totalt ca 12 % jämfört med
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1987. Efter sekelskiftet bedömdes ökningen av transportarbetet komma att bli något
lägre. Det totala transportarbetet 2020 beräknades uppgå till 91 miljarder tonkilometer,
vilket innebär en ökning på 34 % jämfört med 1987. Tillväxten beräknades bli störst för
järnvägstransporterna till 2000 och störst för lastbilstransporterna fram till 2020. En
förklaring till detta utfall var den antagna långsiktiga strukturomvandlingen.

2.4.

VTI:s prognoser 1992

År 1992 publicerade Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) en rapport med
person- och godstransporter i Sverige för år 2005. Prognosen avvek från Transportrådets
prognos 1989 genom att utvecklingen av Sveriges förhållande till EU (då EG) och
Östeuropa och avregleringen av vissa transportmarknader beaktades. Osäkerheten om
den svenska och internationella ekonomiska utvecklingen belystes i tre ekonomiska
scenarier som förutom tillväxttakt skilde sig åt med avseende på ekonomins
strukturomvandling och utrikeshandelns utveckling. Scenario A Medelhög tillväxt utgick
likt LU från en BNP-tillväxt på 2,4 % per år. I Scenario B Hög tillväxt utgick man från en
årlig BNP-tillväxt på 3,0 % och en industri- och utrikeshandelsprofil som avvek från
perioden 1970–1990. I Scenario C Låg tillväxt förutsattes en BNP-tillväxt på 1,6 % per år.
Därutöver definierades tre trafikpolitiska scenarier för att belysa hur styrningen av
transportsektorn skulle kunna påverka prognosernas utfall: Scenario 1 Avreglering
innebar en stark betoning av avreglering och företagsekonomisk lönsamhet. Scenario 2
Medelväg hade starkare inslag av förhandlingslösningar. Scenario 3 Samordning betonade
samhällsekonomisk marginalkostnadsprissättning och stor hänsyn till trafik- och
miljöaspekter i den fysiska planeringen. Totalt konstruerades nio scenariokombinationer.
Persontransportprognos 1992
I VTI:s personprognos beräknades det samlade persontransportarbetet öka med 18 % till
år 2005 och 32 % till år 2020. Transportarbetet med tåg och flyg beräknades i relativa tal
öka mycket snabbare än med bil och buss. I absoluta tal ökar dock biltransporter mest.
Bilinnehavet väntades växa till 480 bilar per tusen invånare till år 2005 och till 525 bilar
per tusen invånare till år 2020.
Utvecklingen av transportarbetet med bil antogs i huvudsak bestämmas av den
ekonomiska tillväxten, bilinnehavet och den genomsnittliga körsträckan. Den
genomsnittliga körsträckan med bil bedömdes växa i samtliga scenarier förutom C3 (Låg
tillväxt och samordning i trafikpolitiken). Kollektivtrafikens utveckling ansågs vara starkt
beroende av de valda styrmedlen. Scenario 1 Avreglering bedömdes innebära oförändrad
nivå och Scenario 2 Medelväg tillbakagång. I Scenario 3 Samordning bedömdes det
däremot finnas förutsättningar för att kollektivtrafiken skulle kunna växa betydligt.
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Tabell 2.7 Persontransportarbete 1990 i miljarder personkilometer samt prognos för 2000 och
2020.
Miljarder
pkm 1990
86,9

Prognos
2005
17 %

Prognos
2020
31 %

Långväga buss

9,0

9%

18 %

Tåg

6,2

52 %

85 %

Bil

Flyg
Totalt

3,4

50 %

88 %

112,5

18 %

32 %

Godstransportprognos 1992
När det gäller godstransporter koncentrerade VTI sig på de tre ekonomiska scenarierna
(A, B, C), eftersom möjligheterna ansågs vara begränsade att på nationell nivå välja
styrmedel. I scenariot B Hög tillväxt förväntades en kraftig ökning av
godstransportarbetet. Det påpekades dock att en snabbare strukturomvandling (mot en
högre förädlingsgrad) och en starkare tillväxt i tjänstesektorn än i den övriga ekonomin
skulle dämpa ökningen av godstransportarbetet. Med bara två år sedan Berlinmuren föll
framhölls svårigheten att förutsäga utvecklingen av handeln med Östeuropa och dess
konsekvenser för godstransportflödena. I ett scenario med en avsevärd omorientering av
utrikeshandeln, bedömdes Östeuropas andel av den svenska handelsvolymen öka till 15
% år 2005. År 2005 låg andelen enligt Exportrådet på omkring sju % och knappt elva %
2015 enligt SCB (2016). För landtransportmedlen prognostiserades en mycket kraftigare
ökning än för lastfartyg. Järnvägstransporterna förväntades få en något högre ökningstakt
än lastbilstransporterna. Kortväga lastbilstransporter väntades växa något snabbare än
långväga lastbilstransporter.
Tabell 2.8 Godstransportarbete i Sverige 1990 i miljarder tonkilometer samt prognos för åren
2005 och 2020 i Scenario A Medelhög tillväxt.

Lastbil
Järnväg
Sjöfart (inrikes)
Totalt

2.5.

Miljarder
tonkm 1990
29,1

Prognos
2005
33,0 %

Prognos
2020
77,0 %

19,1

27,9 %

70,1 %

8,3

14,6 %

34,8 %

57,0

25 %

67 %

SAMPLAN och SIKA:s prognoser 1996-2005

SAMPLAN-gruppen, med representanter från Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket,
Luftfartsverket och SIKA tog fram person- och godsprognoser för år 2010 (SAMPLAN
1996a och 1996b) samt för 2020 (SAMPLAN 1999).
Osäkerheten om
samhällsutvecklingen belystes med tre scenarier för den ekonomiska utvecklingen (bas,
låg och hög tillväxt). Dessutom analyserades olika inriktningar för transportpolitiken och
infrastrukturinvesteringar i olika inriktningsalternativ. Det fanns också ett
trafiksäkerhetsalternativ, ett regionalt balansalternativ, ett näringslivsalternativ, ett
miljöalternativ och ett sammanvägt alternativ.
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SAMPLAN:s persontransportprognos 1996
I jämförelsealternativet prognostiserades utveckling för persontransportarbetet med bil,
tåg och flyg för 2010 och 20202 (SAMPLAN, 1996a). I Jämförelsealternativet beräknades
persontransportarbetet med bil öka med 30 %, motsvarande ca 27 miljarder
personkilometer, till år 2010. Resandet med tåg beräknades öka med 59 % och resandet
med inrikes flyg med 36 %. I miljöalternativet beräknades en ökning av bilismen med 20
%. Persontransportarbetet med järnväg beräknades i detta alternativ öka med 115 %,
medan inrikesflygets persontransportarbete förväntades öka med 25 %.
Tabell 2.9 Persontransportarbete år 1993 i miljarder personkilometer samt prognos för åren
2010 och 2020.
Miljarder
pkm
1993
89,9

Prognos
2010
30%

Prognos
2010
grund
30%

Prognos
2010
Miljö
20%

Prognos
2020
44%

Tåg

5,7

59%

92%

115%

72%

Flyg

3,1

36%

27%

25%

95,6

32%

33%

26%

Bil

Totalt

46%

SIKA:s persontransportprognos 2002
SAMPLAN:s persontransportprognos från 1999 (SAMPLAN, 1999) reviderades 2002
genom att antaganden om sysselsättning och bilinnehav justerades uppåt, (SIKA, 2002).
Detta medförde en kraftigare ökning av alla trafikslag utom järnväg. Den för perioden
1997 till 2010 prognostiserade tillväxten låg på 26 % för de samlade persontransporterna
med bil, långväga buss, tåg och flyg. Den starkaste tillväxten förväntades för bil (29 %),
följt av tåg (26 %) och flyg (23 %). De långväga busstransporterna väntades växa med 8
% till år 2010, dvs. med mindre än 1 % per år. Efter år 2010 förväntades bil och flyg stå
för den största delen av ökningen.
Tabell 2.10 Persontransportarbete 1997 i miljarder personkilometer samt prognos för 2010 och
2020.

Bil
Långväga buss
Tåg
Flyg
Totalt

Miljarder
pkm 1997
93,1

Prognos
2010
29 %

Prognos
2020
46 %

13,9

8%

3%

7,0

26 %

29 %

3,8

23 %

45 %

117,8

26 %

40 %

SIKA:s persontransportprognos 2005
I SIKA:s person- och godsprognoser för år 2020, (SIKA, 2005b) och (SIKA, 2005c), skildes
mellan ett huvudscenario och ett alternativt ekonomiskt scenario - samt
känslighetsanalyser. I huvudscenariot förutsattas att styrmedel sätts in som gör att det
2

Persontransportarbetet med flyg 2020 prognosticerades inte.
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svenska koldioxidmålet till 2010 kan nås. Denna förutsättning gällde inte i det alternativa
Business as usual scenario (BS-scenario). Mer information finns i underlaget (SIKA,
2005d).
För persontransportprognosen (SIKA, 2005b) visar Tabell 2.11 att mönstret i
utvecklingen under perioden 2001-2020 är ganska lika i huvudscenariot och BS-scenariot.
Framför allt det kortväga bilresandet förväntas dock vara lägre i huvudscenariot.
Tabell 2.11 Persontransportarbete år 2001 i miljarder personkilometer, samt prognos för 2020.
Miljarder
pkm 2001
92

Prognos 2020
Huvudscenario
28%

Prognos 2020
BS-scenario
30%

Flyg

4

39%

41%

Tåg (långväga)

5

37%

38%

Buss (långväga)

1

9%

9%

13

21%

26%

4

5%

6%

120

27%

29%

Bil

Kortväga kollektivtrafik
Gång & cykel
Totalt

I prognos redovisas även hur persontrafikarbetet uttryckt i fordonskilometer förväntas
utvecklas. I huvudscenariot beräknas en tillväxt på 27 % mellan 2001 och 2020 både för
person- och fordonskilometer. I BS-scenariot beräknas en tillväxt på 29 % för
personkilometer och på 28 % för fordonskilometer. Resultat att biltrafiken ska öka mer i
BS-scenariot är inte intuitivt, kommenteras dock inte. Rapporten innehåller även
uppgifter om utvecklingen av trafikarbetet 2001-2020 per län; störst tillväxt beräknas i
Uppsala (39 %), Halland (38 %) och Stockholm (37 %) och lägst tillväxt i Västernorrland
(14 %), Gävleborg (18 %) samt Jämtland, Västerbotten och Norrbotten (19 %).
SAMPLAN:s godstransportprognos 1996
I SAMPLANs godstransportprognos från 1996 beräknades i jämförelsealternativet en
tillväxt av det samlade godstransportarbetet på 26 % till år 2010 (SAMPLAN, 1996a) och
34 % till år 2020 (SAMPLAN, 1996b). Godstransportarbetet med järnväg väntades växa
med 32 % till år 2010 och godstransportarbetet på väg med 30 %. I miljöalternativet
beräknades en tillväxt på ca 21 % för vägtransportarbetet och en 50 procentig ökning för
transportarbetet med järnväg. Godstransportarbetet till sjöss bedömdes i detta fall bli
oförändrat.
Tabell 2.12 Godstransportarbete i Sverige 1993 i miljarder tonkilometer samt prognos för åren
2010 och 2020.
Miljarder
tonkm 1993

Prognos
2010 Bas

Prognos
2010 Låg

Prognos
2010 Hög

Prognos
2020

Lastbil

29,0

30%

25%

37%

41%

Järnväg

19,7

32%

29%

37%

37%

Sjöfart

26,3

17%

-

-

23%

Totalt

75,0

26%

-

-

34%
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SIKA:s godstransportprognos 2000
Godstransportprognosen för 2010 och 2025 (SAMPLAN, 1999) reviderades med hänsyn
till utrikeshandelns regionala fördelning mellan länder och kommuner i Sverige, (SIKA,
2000). Den för de enskilda trafikslagen prognostiserade utvecklingen på nationell nivå
påverkades enbart marginellt. Den samlade tillväxten på 25 % mellan åren 1997 och 2010
förväntades i första hand härröra från en kraftig tillväxt för godstransporter på väg (38
%). Tillväxten för sjöfart (20 %) och järnväg (10 %) beräknades vara lägre än för det
samlade godstransportarbetet i Sverige.
Tabell 2.13 Godstransportarbete i Sverige 1997 i miljarder tonkilometer samt prognos för åren
2010 och 2025. Det gjordes ingen prognos för sjöfarten 2025.
Miljarder
tonkm 1997
34,4

Prognos
2010
38%

Prognos
2025
76%

Järnväg

18,4

10%

19%

Sjöfart

29,0

20%

-

Totalt

81,8

25%

-

Lastbil

I SIKA:s godsprognos 2000 redovisas även hur trafikarbetet med lastbilar och järnväg
förväntas utvecklas mellan 1997 och 2010. På vägsidan beräknas den högsta tillväxten i
Blekinge (52 %) och Skåne (47 %) och den lägsta tillväxten i Norrbotten (30 %), Dalarna
och Örebro län (31 %). Vägverket använde uppräkningstalen för lastbilstrafiken i sin
planering. För järnväg beräknas tonkm i Halland öka med 39 % till följd av investeringar
i Öresundsbron och Västkustbanan.
SIKA:s godstransportprognos 2005
Som i persontransportprognosen gjordes godsprognosen för 2020, (SIKA, 2005c) för ett
huvudscenario, som förutsatte att klimatmålet 2010 uppfylldes, och ett Business as usual
scenario (BS scenario) samt kompletterande känslighetsanalyser. I ett alternativ
”inklusive malmtransport” antogs att mer järnmalm exporteras än i huvudscenariot.
Tabell 2.14 visar att godstransportarbetet på järnväg förväntades öka med 18 % och 30
% på väg i huvudscenariot. I BS-alternativet förväntades lastbilstrafiken öka med sex
procentenheter mer än i huvudalternativet.
Tabell 2.14 Godstransportarbete i Sverige 2001 samt prognoser för 2020.

Lastbil

Miljarder Prognos 2020
Tonkm 2001 Huvudscenario
41,0
30%

Prognos
2020
Malmexport
30%

Prognos
2020 BS
36%

Järnväg

19,0

18%

22%

22%

Sjöfart

38,7

12%

12%

24%

Totalt

98,7

21%

23%

29%

I huvudscenariot räknas trafikarbetet med lastbilar öka med över 50 % mellan 2001 och
2020 i Östergötland och Jönköping. För dessa län beräknas transportarbetet på järnväg
inte öka under samma period. På vägsidan beräknas även relativt stora ökningar i
Mälardalsområdet (Södermanland, Västmanland och Stockholm) samt i södra Sverige
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(Blekinge och Skåne). På järnvägssidan räknas tillväxten koncentrera sig till de stora
nordsydliga stråken. På Södra Stambanan räknas dock med relativt måttliga ökningar pga.
tillkommande persontåg.
Det prognosticeras även hur antalet lastade och lossade ton per hamn/kustområde
utvecklas mellan 2001 och 2020. Den största relativa tillväxten med ca 40 % beräknas ske
i kustområden Malmö-Helsingborg, Södertälje-Norrköping (35 %), Norrtälje-Nynäshamn
(32 %) och Göteborg (28 %). Tillväxten för hela landet anges inte i rapporten.

2.6.

Banverkets och Vägverkets prognoser 2009

I transportprognoserna 2009 använde myndigheterna den gemensamt utvecklade EETstrategin, Strategin för effektivare energianvändning och transporter, Banverket et al.
(2007). EET-strategin skulle föreslå vilka styrmedelsförändringar som krävdes för att
begränsa transport– och energisektorns miljöpåverkan så att de uppsatta miljömålen
uppnåddes. För energieffektiviseringen för personresor på väg föreslogs bl.a. högre
bränsleskatter, koldioxidbaserad fordonsskatt och förmånsvärde samt bindande
koldioxidkrav på nya bilar. För godstransporter på väg förslogs en kilometerskatt för
lastbilar och en standardiserad metod för att beräkna lastbilarnas bränsleförbrukning.
För järnvägstransporter förslogs bidrag som stimulerar energieffektiv körning. Dessutom
föreslogs att flyget och sjöfarten ansluter sig till det europeiska handelssystemet för
växthusgaser.
Persontransportprognos 2009
Persontransportprognosen togs fram för såväl 2020 och 2040, (Banverket & Vägverket,
2009a). För prognosen 2020 redovisas EET-scenariot som innehåller de ovan beskrivna
styrmedlen och referensscenariot som inte innehåller dessa styrmedel. Den största
effekten är att persontransportarbetet med bil beräknas öka dubbelt så mycket i
referensscenariot (24 %) än i EET-scenariot (12 %). Skillnaden är inte lika stor om det
samlade persontransportarbetet betraktas eftersom det beräknas en högre tillväxt för
spår- och busstrafiken i EET-scenariot.
Tabell 2.15 Persontransportarbete i Sverige 2006 och prognoser för 2020 (EET-scenario och
referensscenario) 2040 (EET-scenario).

Bil (totalt)
Spårtrafik
Därav långväga
tåg
Summa buss
Därav långväga
buss
Inrikes flyg
Totalt

Miljarder Utv. 2020 Utv. 2020 Utv. 2040
pkm 2006
EET Referens
EET
80,1
12%
24%
36%
15,5

38%

33%

69%

5,9

43%

37%

76%

10,0

2%

-2%

23%

1,8

10%

3%

31%

3,1

2%

2%

24%

112,2

14%

22%

38%
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Godstransportprognos 2009
I godstransportprognosen för 2020, (Banverket & Vägverket, 2009b) skiljs som för
personprognosen mellan EET-scenariot och referensscenariot. Därutöver inkluderas
alternativen EET scenario/Investering och Referensscenario/Investering. De sistnämnda
alternativen förutsätter att alla planerade järnvägsinvesteringarna genomförs medan de
förstnämnda förutsätter att en femtedel genomförs. Scenarierna användes på olika sätt i
Vägverkets och Banverkets känslighetsanalyser och objektkalkyler. Det totala
transportarbetet som prognosticeras för 2020 skiljer lite mellan de olika scenarierna. Den
största skillnaden består i att järnvägens andel är högre i EET-scenariot och
investeringsscenarierna än i referensscenariot. Resultaten tyder på, att man i motsats till
prognosen 2005, antog samma godstransportefterfrågan i EET-scenariot och i
referensscenariot/business as usual scenariot. Det innebär att man antog att styrmedel inte
påverkar mängden gods som transporteras, bara fördelningen mellan trafikslagen.
Tabell 2.16 Godstransportarbete i Sverige 2006 samt prognoser för 2020.

Lastbil

Miljarder
tonkm
Prognos
2006 2020 EET
43,7
17%

Prognos
Prognos
2020 2020 EET/
Referens Investering
20%
11%

Prognos 2020
Referens/
Investering
14%

Järnväg

22,0

16%

11%

31%

26%

Sjöfart

46,5

13%

11%

12%

9%

Totalt

112,2

15%

14%

15%

15%

Även i denna prognos beräknas hur väg- och järnvägstransporterna per län utvecklas
mellan 2006 och 2020. I EET-scenariot beräknas trafikarbetet med lastbilar öka med 28
%, betydligt kraftigare än transportarbetets ökning med 16,5 %. Den klart största
ökningen beräknas för Gotland (48 %), följd av Västmanland (37%), Västra Götaland (36
%) och Uppsala (35 %). I några län, Norrbotten (9 %), Jämtland (11 %), Västernorrland
(13 %), Gävleborg (15 %) och Kalmar (16 %), beräknas trafikarbetet öka långsammare
än transportarbetet i hela riket (16,5 %). Möjliga förklaringar för de extrema resultaten
ges inte.
Godstransportarbetet med järnväg beräknades öka med 15,5 % mellan 2006 och 2020.
Den högsta ökningen skulle bli Halland (65 %), Blekinge (36 %), Örebro (29 %), Skåne,
Västra Götaland och Stockholm (26 %). För Västerbotten förväntades en 15-procentig
minskning.
För sjötransporter gjordes ingen regional prognos.
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3.

Analys av persontransportprognoser

3.1.

Inledning

Sverige har en lång tradition av att sammanställa halvofficiella nationella
referensprognoser som utgör ett utgångsscenario för nationell transportplanering på
lång sikt. Vi jämför här åtta nationella svenska prognoser för persontrafik för åren 19752009 med det verkliga utfallet. Vi avser också att klarlägga i vilken utsträckning skillnader
mellan prognoser och utfall kan förklaras av felaktiga antaganden om indatavariabler som
till exempel bränslepriser och ekonomisk tillväxt. I denna framställning fokuserar vi i
första hand på biltrafik. Dokumentationen över järnvägstransport och kollektivtrafik eller
utgångsuppgifter om utbud (biljettpris, turtäthet osv.) räcker nämligen inte till för att
möjliggöra att dessa saker inkluderas.
Referensprognoser har en tendens att påverka vår bild av framtiden och vår intuitiva
uppfattning om vilka investeringar och policy-åtgärder som kommer att behövas.
Referensprognosernas stora betydelse leder till att de väcker debatt. I Norge beskylls de
ofta för att underskatta vägtrafikvolymerna, vilket då leder till att de fördelar som
väginvesteringar medför kommer att underskattas (Kjerkreit & Odeck, 2009). I debatten
i Sverige har motsatta åsikter framförts (Ljungberg, 2014).
De modellerna som använts för att göra prognoserna har varierat över tid, men samtliga
modeller har varit 4-stegsmodeller som har producerat detaljerade prognoser baserade
på nätverk, start-mål matriser samt skattats baserat på tvärsnittsdata. Denna
framställning tar fasta på hur väl modellerna har lyckats förutse den framtida trafiken på
aggregerad nivå – sammanlagt antal personkilometer per transportsätt vid någon
tidpunkt i framtiden (vanligtvis om ett drygt årtionde).
Användning av modeller baserade på tvärsnittsdata för att förutse framtida
transportmönster innebär ett underförstått antagande om att tvärsnittssamband mellan
variabler och resebeteende är detsamma som motsvarande samband över tid. Exempelvis
antar man att ökade inkomster med tiden kommer att påverka resebeteendet på samma
sätt som observerade tvärsnittsskillnader mellan olika inkomsttagargrupper. Liknande
antaganden görs (underförstått) om konsekvenser av förändringar i fråga om bilinnehav,
urbanisering osv. En central fråga som länge varit aktuell i litteraturen om
transportprognoser är i vilken utsträckning modeller som skattats på tvärsnittsdata kan
användas till att sammanställa referensprognoser som sträcker sig årtionden framåt i
tiden. Ett av syftena med denna framställning är att undersöka denna fråga. Att
koncentrera sig på aggregerade utdata från referensprognoser (framtida antal
personkilometer) som genererats av tvärsnittsbaserade modeller kan i viss mån
betraktas som orättvist: vi tar fasta på just det som man kan förvänta sig är dessa
modellers svagaste punk. Likväl är frågan relevant: Referensprognoser utgår mycket ofta
från tvärsnittsmodeller. Att detta tillvägagångssätt är så vanligt har sin förklaring i
behovet av detaljerade prognoser för analyser av projekt som till exempel investeringar i
infrastruktur. Tills vidare är det endast modeller baserade på tvärsnittsdata som kan
åstadkomma detaljerade prognoser av det här slaget. Modeller baserade på tidsserier kan
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nästan aldrig producera prognoser på nätverksnivå och fungerar i stället enbart på en
helhetsnivå.
Litteratur
I diskussionen om validering av prognoser är det nödvändigt att skilja mellan behov av
referensprognoser och policyprognoser, då slutsatser när det gäller styrkor och svagheter
kan skilja sig avsevärt dem emellan. Om det till exempel (antagningsvis) visar sig att
referensprognoserna tenderar att underskatta tillväxten av ett visst transportsätt, blir
följden inte nödvändigtvis att prognoserna för vilka effekter en specifik investering i detta
transportsätt skulle få också underskattas. Denna åtskillnad är särskilt viktig, om avsikten
är att förbättra prognosmodellerna och att bedöma i vilken utsträckning, under vilka
omständigheter och för vilka tillämpningar modellerna kan betraktas som tillförlitliga.
Emellertid är skillnaden ofta mer otydlig i praktiken; till exempel leder prognoser för
efterfrågan för ett specifikt projekt ovillkorligen till en kombination av prognostyperna.
Endast genom ett omsorgsfullt ekonometriskt arbete kan fel i referensprognosen
separeras från fel i policyprognosen. Det är därför som de flesta studier om validering av
prognoser inte tydligt skiljer på dessa två prognostyper.
Största delen av litteraturen om prognosvalidering behandlar projektspecifika prognoser.
Det finns dock ett antal studier som följer upp referensprognoser mer eller mindre på
helhetsnivå. SIKA (2005a) jämför svenska prognoser sammanställda från 1975 med utfall
och drar slutsatsen att det var svårt för prognoserna att fånga upp trendbrott. Odeck
(2013) följer upp vägtrafikprognoser för Norge (olika fylken och hela landet) under
perioden 1996-2008, och konstaterar att riktigheten i de nationella prognoserna
förbättrades efter en stor modellrevidering år 2001. Nationella prognoser blev
rättvisande i genomsnitt efter modellrevideringen, men skillnader kvarstod mellan
regioner och tidsperioder. Transportdepartementet i Storbritannien har genomfört
retroaktiva utvärderingar av den nationella transportmodellen genom att använda
modellen till att göra “prediktioner” för åren 1976 och 1991 och jämföra dem med
nationella resvaneundersökningar från samma år (Gunn, Miller, & Burge, Peter, 2006).
Förutsägelserna gäller antal resor och val av färdsätt/destination. De använder inte hela
modellen till att göra totala transportprognoser.
Modellen visar sig ge en korrekt förutsägelse om totala antalet resor för år 1991 men en
överskattning med 15 procent för år 1976. Antalet resor i London med omnejd
överskattas med ca 20 procent för båda åren (vilket alltså kompenseras av en
underskattning för resten av landet). Med hänvisning till att modellen har gett en
tillförlitlig förutsägelse för år 1991, drar författarna slutsatsen att modellen lyckades
förutse en obetydlig förändring i en situation där också förändringen i de faktorer som
påverkar valet av färdsätt och målpunkter totalt sett, varit obetydlig.
Nicolaisen (2012) presenterar en ex-post utvärdering av träffsäkerheten i en prognos för
efterfrågan i ”gör ingenting”-scenarier för olika projekt. Detta baserar sig på en empirisk
studie om 35 icke avgiftsbelagda vägprojekt i Danmark och England. Resultaten visar en
tendens till systematisk överskattning av efterfrågan på resor i ”gör ingenting”alternativen, som ligger på 7 procent i genomsnitt. Detta kontrasterar mot den
systematiska underskattning av efterfrågan på resor som konstaterats i ”gör någonting”19

prognoserna. Studien konstaterar också att prognosfelen varierar betydligt mindre i ”gör
ingenting”-alternativen än i ”gör någonting”-prognoserna. Han gör vissa ekonometriska
analyser med avseende på betydelsen av regional ekonomisk tillväxt, regional
befolkningstillväxt, året då prognosen sammanställdes samt hur många år framåt
prognosens förutsägelser gäller, men får inte fram några signifikanta samband (till
skillnad från denna framställning undersöker Nicolaisen betydelsen av variablernas
faktiska värde, inte skillnaden mellan det antagna och det faktiska värdet).
När det gäller projektspecifika prognosers validitet, förefaller det rimligt att utifrån
litteraturen dra slutsatsen att efterfrågan på resor i nya infrastrukturprojekt som gäller
icke-avgiftsbelagda vägar tycks underskattas (Flyvbjerg, Skamris Holm, & Buhl, 2005;
Nicolaisen, 2012; Nicolaisen & Driscoll, 2014; Odeck & Welde, 2011; Parthasarathi &
Levinson, 2010) medan efterfrågan på resor i projekt för järnvägsinfrastruktur och
avgiftsbelagda vägar tycks överskattas (Bain, 2009; Button, Doh, Hardy, Yuan, & Zhou,
2010; Flyvbjerg et al., 2005; Fouracre, Allport, & Thomson, 1990; Nicolaisen, 2012; Odeck
& Welde, 2011; Pickrell, 1992). Flyvbjerg undersöker megaprojekt i 14 länder och
kommer fram till att prognoserna för efterfrågan på järnvägsprojekt (25 fall) i genomsnitt
är mer än dubbelt så höga som det faktiska utfallet, medan prognoserna för vägprojekt
(183 fall) är 9,5 procent för låg. Studien konstaterar också att prognosfelen ligger på
samma nivå under den 30-årsperiod som granskas i studien, dvs. att prognoserna inte har
blivit bättre med tiden. Frågan om huruvida en väg blir avgiftsbelagd eller ickeavgiftsbelagd kan påverka prognosens riktighet. Odeck and Welde (2011) kommer via
litteraturen fram till att trafiken vanligtvis överskattas vid avgiftsbelagda projekt (i
motsats till icke-avgiftsbelagda projekt). I sin uppföljning av norska vägprojekt
konstaterar de att prognoser för avgiftsbelagda vägar i allmänhet är tillförlitligare än ickeavgiftsbelagda vägprojekt. En orsak till detta kan vara att vägplanerare under årens lopp
har granskats och avkrävts noggranna beräkningar för den framtida användningen av
avgiftsbelagda (avgiftsfinansierade) vägar. Nicolaisen (2012) särskiljer mellan olika typer
av väg- och järnvägsprojekt. Vägprojekt som underskattas kraftigt är typiskt nya fasta
förbindelser som drar till sig och genererar en drastisk ökning av resandet, medan de
överskattade projekten vanligen är motorvägar och omfartsleder där man antagit att
objektet kommer att dra till sig huvuddelen av den befintliga trafiken i den korridor som
den nya vägen betjänar. Järnvägsprojekt som vanligtvis underskattas är nya
järnvägsprojekt i en större stadsregion med god knytning till annan kollektivtrafik, medan
ett typiskt överskattat projekt är en inter-city-förbindelse som antagits dra till sig stora
delar av den totala pendeltrafiken i korridoren.
Två relevanta uppföljande studier har gjorts för svenska investeringsprognoser.
Andersson m.fl. (2011) fastslog att den svenska nationella modellen Sampers (Beser och
Algers, 2002) inte underskattade inducerad trafik (trafik som till följd av investeringar
antingen nygenererats eller övertagits från andra transportslag) på kort sikt, förutsatt att
antagandena i indata är korrekta. Hypotesen inför analysen var att inducerad trafik skulle
underskattas. Denna hypotes kan fortfarande stämma på lång sikt (eftersom Sampers inte
beräknar ändrad lokalisering eller förändrat bilägande till följd av investeringar i
infrastruktur), men utvärderingen av väginvesteringarna i Stockholmsregionen visade
alltså inget stöd för hypotesen på kort sikt.
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Tegnér (2001) följde upp prognoser från slutet av 80-talet för höghastighetsjärnvägen
längs östkusten mellan Stockholm och Sundsvall (Ostkustbanan).Höghastighetstågen var
av typen X2000 med en topphastighet av ca 200 km/h. I undersökningen användes
liknande metoder som i detta projekt, till exempel utvärderades effekterna av korrigerade
indata (med en tidigare version av Sampers). Den ursprungliga prognosen var en
betydande överskattning av den verkliga efterfrågan. Korrigeringen av indata till de
verkliga omständigheterna gör prognosen nästan helt korrekt, med undantag för en
mindre underskattning (som enligt författarens resonemang kan bero på att X2000 är olik
den typ av tåg utifrån vilken modellen skattades).Diskussionen i litteraturen gäller till stor
del orsaken till att prognosfel uppstår och tar fasta på ekonomisk-politiska och
psykologiska faktorer. Flyvbjerg med medförfattare (Flyvbjerg, 2009; Flyvbjerg, Holm, &
Buhl, 2002; Flyvbjerg m.fl. 2005) hävdar att avvikelsen ska tillskrivas en medveten
snedvridning för vilken projektutvecklarna bär ansvaret. Flyvbjerg m.fl. (2005)
konstaterade att vägprognoser "är väsentligt mer avvägda än järnvägsprognoser, vilket
tyder på ett mer korrekt förfarande i sammanställande av vägtrafikprognoser".
Emellertid fann Osland och Strand (2010) inget generellt stöd för teorin om strategisk
felrepresentation och hävdade att det finns andra mekanismer i processen som bättre kan
förklara prognosfelen. Eliasson och Fosgerau (2013) visar att avvikelsen kan bero på att
projektet valts och genomförts utan att det fanns någon systematisk avvikelse alls i
förutsägelser gjorda på förhand, och att sådana systematiska fel måste uppstå närhelst
prognosförutsägelser påverkar besluten om huruvida projekten skall genomföras.
Den ovan nämnda litteraturen gäller utvärderingar gjorda i efterhand. Det finns också en
omfattande litteratur om en grundläggande prognososäkerhet som beror på osäkra
antaganden för indata. De Jong m.fl. (2007) tillhandahåller en översikt där de flesta
studier baserar sig på olika modeller av systematiska känslighetsanalyser.
I korthet kan det sägas att de flesta valideringsstudier gäller projektprognoser. Prognoser
för järnvägsprojekt är i allmänhet överskattade, medan prognoser för vägprojekt
vanligtvis är underskattade (med undantag för prognoser för avgiftsbelagda vägar som
vanligen är överskattade, men trots det tillförlitligare.) Den norska uppföljningen av
nationella prognoser konstaterade att vägtrafiken underskattades, medan den danska
uppföljningen av “gör ingenting”-prognoser (som även om de är av en annan skala än
nationella prognoser, samtidigt är referens-/grundprognoser) konstaterade att
vägtrafiken överskattades. Största delen av litteraturen koncentrerar sig på verklig
uppföljning. När orsaker till prognosfel diskuteras, handlar diskussionerna vanligtvis om
ekonomisk-politiska och planeringspsykologiska faktorer. Analysen i denna rapport är
snarare avsedd att komplettera än att ersätta den här sortens litteratur. En diskussion
som enbart tar fasta på psykologiska faktorer förklarar inte vad som gick fel i prognosen,
samtidigt som vår "tekniska" analys inte kan ge en fullständig förklaring till varför
felaktiga antaganden gjordes).
Datakällor
Under årens lopp har olika offentliga aktörer varit ansvariga för att sammanställa
referensprognoser för nationella transportsystem i Sverige. Vi har hämtat prognoserna
om passagerarvolymer från de ursprungliga prognosrapporterna. I den utsträckning det
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har varit möjligt har vi även fått reda på antaganden om ingångsvariabler (BNP,
bränslepriser osv.) från de ursprungliga prognosrapporterna. Tyvärr dokumenteras inte
ingångsantaganden i alla rapporter och ibland görs dokumentationen på ett sätt som
omöjliggör en jämförelse mellan ingångsantaganden och officiell statistik, (exempelvis då
olika slag av järnvägstrafik definieras på ett sätt som inte sammanfaller med den officiella
statistiken). Detta tillvägagångssätt är beklagligt, inte bara med tanke på valideringen av
prognoserna. Det skulle också vara betydligt lättare att uppdatera nyare prognoser
(några få år gamla) till en ny grundläggande situation eller nya scenarioantaganden, om
jämförelse med officiell statistik hade varit möjlig.
Prognoserna i vår analys (se kommande avsnitt för en fullständig förteckning)
sammanställdes mellan 1975 och 2015. Prognoserna framställdes med olika
tillvägagångssätt och reflekterade fyra årtiondens utveckling i fråga om tillämpning och
metoder för hur man gör transportprognoser. För de två äldsta prognoserna (från 1975
och 1980) angavs inga detaljuppgifter om metoder i de publicerade dokumenten. En
allmän beskrivning av metoden från 1975 anger att det var fråga om ett övergripande
tillvägagångssätt, till en del en kvalitativ bedömning ("ingen matematisk modell") baserad
på “allmänna antaganden", även om den tog hänsyn till konkurrens mellan
transportsätten (Kommunikationsdepartementet, 1975). År 1980 sammanställdes
prognoser för resande totalt och uppdelat på olika ärende, baserat på bedömning och
antaganden för utvecklingen av de viktigaste styrande faktorerna. Därefter delades totala
resevolymer per ärende upp på transportsätt baserat på en “kombination av bidragande
faktorer" som inte angavs explicit.
Prognoserna från år 1990 representerar den första generationen av den metodologi som
senare blev standard: ett omfattande fyrstegs-förfarande baserat på nästlade
logitmodeller. I detta första försök var sub-modellen för resgenerering ännu inte
integrerad i den nästlade strukturen och modellparametrar för vissa typer av resor
transfererades – skalades om – från modeller som hade skattats på annat håll
(Transportrådet, 1991). De prognoser som sammanställdes 1992 återgick till ett mer
aggregerat tillvägagångssätt där exempelvis det totala antalet fordonskilometer med bil
baserades på prediktioner för (i) sammanlagt bilinnehav, och (ii) fordonskilometer per
bil, med ekonomisk tillväxt och bensinpriser som centrala förklarande variabler (Svenska
väg- och transportforskningsinstitutet (VTI), 1992). Därefter tillämpades i prognoserna
1996 igen en nästlad struktur, lik den som användes 1990, men med vissa regionala
skillnader när det gällde parametrar för regionala resor (två regioner) (Widlert, Swahn,
Östlund, & Algers, 1995). Från 1999 framåt har den nationella transportmodellen
(Sampers) tillämpats för de prognoser vi studerat. I Sampers förutsägs efterfrågan i
integrerade nästlade strukturer (som inkluderar resgenerering) separat för olika
reseändamål och mellan regionala och interregionala resor (Beser & Algers, 2002).
De uppgifter om faktiskt transportarbete (personkilometer) i biltrafik som vi använder
baseras genom att ett antagande om konstant beläggning (personer per fordon)
tillämpats på den officiella statistiken för antalet fordonskilometer (fkm) för bilar.
Fordonskilometerstatistik tillhandahålls av den svenska myndigheten Trafikanalys. Från
och med 1999 baseras statistiken för fordonskilometer på den årliga bilbesiktningen där
färdmätaravläsningen registreras, vilket betyder att persontrafik och trafik för
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godstransporter/varuleveranser anges separerat utifrån fordonstyp. En nackdel är att
trafikarbete med svenska fordon i utlandet inkluderas i statistiken, och trafikarbete med
utländska fordon i Sverige utelämnas. Innan 1999 baserades statistiken för
fordonskilometer på trafikmätningar i vägnätet. En fördel med mätningar är att de mäter
faktisk trafik i Sverige, medan en nackdel är att det är svårt att skilja olika typer av
vägtrafik från varandra. En annan nackdel är urvalsfelet, då endast trafiken på liten
delmängd av alla vägar kan mätas (se Edwards m.fl. (1999) som behandlar tidigare
mätningar och SIKA (2004) där båda mätningssätten behandlas utförligt). Data för bussoch järnvägstrafik kan också hämtas hos Transportanalys. Totaltrafiken med buss
uppskattas (alltjämt) med den enkla metod som tillämpades för personbilar fram till
1999. Antalet fordonskilometer för buss uppskattas enligt bussens mätarställning och
multipliceras med ett givet genomsnittligt passagerarantal (som antas ha varit konstant
över tid). En annan betydande svårighet i bedömningen av prognoser för kollektiva
transportsätt gäller att säkerställa att prognoser och statistik omfattar samma typer av
trafik, så att exempelvis regional trafik och fjärrtrafik skiljs åt på samma grunder som i
prognoserna.
I vår strävan att få fram dokumentation om tidigare prognoser, statistik för verkligt utfall
av transport och indatavariabler har vi konstaterat att prognosernas antaganden och
förutsättningar borde presenteras på ett mycket tydligare sätt som är jämförbart med
officiell statistik. Vi drar också slutsatsen att hänsyn måste tas till utvecklingen mellan
basåret och det år då prognosen publiceras. Trots att det är relativt komplicerat att välja
rätt metod för detta (direkt uppskalning, ta hänsyn till fasen i konjukturcykeln etc.), är det
klart att det måste göras.

3.2.

Jämförelse mellan prognoser och utfall

Utveckling i svensk persontrafik 1950-2013
Generell utveckling av transportarbete i Sverige visas i Figur 3.1, Figur 3.2 och Tabell 3.1.
Biltrafiken har utelämnats i Figur 3.2 för att förändringar i andra trafikslag skall vara
lättare att se.
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Figur 3.1. Personkilometer totalt per transportsätt (miljarder).
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Figur 3.2. Personkilometer totalt per transportsätt (miljarder).
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Tabell 3.1. Förändringar, personkilometer per färdsätt, 10-årsperiod
19501960

19601970

19701980

19801990

19902000

20002010

Bil

531%

116%

46%

25%

8%

11%

All järnvägstrafik

-16%

-11%

49%

-5%

26%

31%

Kommersiella tåg

n/a

n/a

n/a

-11%

13%

17%

Regionaltåg

n/a

n/a

n/a

11%

52%

68%

107%

42%

-14%

32%

-2%

-9%

Gång, cykel, moped

6%

8%

3%

3%

6%

18%

Inrikes flyg

n/a

266%

144%

183%

-8%

-18%

Buss

Figur 3.1 visar att biltrafiken har varit ett synnerligen dominerande transportsätt ända
från sin explosionsartade tillväxt på 1950- och 1960-talet. Sedan dess har biltrafikens
tillväxt avtagit. Från och med 1990 har trafiken tilltagit med en procent per år i
genomsnitt. Bussresandet tycks ha ökat snabbt fram till år 1970 för att avta och åter tillta
under perioden 1970-1990. Därefter har en liten nedgång inträffat. Inrikes flygtrafik hade
fram till 1990 en explosionsartad tillväxt som då plötsligt avstannade och huvudsakligen
har hållit sig på samma nivå sedan dess.
Järnvägstrafiken består av kommersiell persontrafik som till största delen är
interregional fjärrtrafik och offentlig kollektivtrafik som nästan uteslutande är regional
trafik. Fjärrtrafiken på järnvägarna sköttes av ett nationellt bolag fram till 1988, när
ansvaret för trafiken delades upp på mellan en offentlig myndighet med ansvar för
järnvägens infrastruktur (Banverket, den nationella järnvägsförvaltningen) och det
statsägda bolaget SJ med operativt ansvar för järnvägstrafiken. Under de allra senaste
åren har andra kommersiella operatörer fått tillstånd at konkurrera med SJ om
kommersiell tågtrafik för passagerare. Regional tågtrafik subventioneras med
skattemedel, drivs av regionala kollektivtrafikbolag och utgör en integrerad del av
regionala kollektivtrafiksystem. Lokal och regional kollektivtrafik är vanligtvis
subventionerade till ca 50 procent. Före 1980 skilde transportstatistiken inte de två
typerna av järnvägstrafik från varandra.
Figur 3.3 visar alla slag av järnvägstrafik, inklusive tunnelbane- (endast i Stockholm) och
spårvagnstrafik (med tillgänglig statistik först från år 1997). Resandet i den kommersiella
tågtrafiken har tilltagit avsevärt sedan avregleringen 1998. Den årliga tillväxten har varit
omkring 1,5 procent jämfört med biltrafikens 1-procentiga ökning. Orsaken till den
snabba tillväxten i det totala järnvägsresandet finner vi emellertid till största delen i
resandet i den regionala persontrafikens tillväxt (“pendeltåg”) som har ökat mer än
dubbelt under de två senaste årtiondena.
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Figur 3.3. Totalantal personkilometer, olika typer av järnvägstrafik (miljarder).
0.00

Persontrafikens tillväxt har ett samband med befolkningsökningen och ökningen av
inkomst per person. Tabell 3.2 visar förändringar i vissa variabler som vanligtvis
förknippas med förändringar i persontrafiken.
Tabell 3.2. Variabler förknippade med passagerartrafikens utveckling.
19501960

19601970

19701980

19801990

19902000

20002010

20102013

6%

8%

3%

3%

3%

6%

2%

Faktisk BNP/capita

34%

48%

23%

21%

21%

20%

1%

Faktiskt bensinpris

-36%

-22%

41%

7%

21%

13%

8%

n/a

n/a

n/a

n/a

62%

9%

27%

n/a

n/a

n/a

n/a

10%

9%

9%

Befolkningen

Regional kollektivtrafik
Järnväg (fordonskilometer)
Regional kollektivtrafik
Totalt (fordonskilometer)

Den största orsaken till det ökade pendeltågsresandet är högst sannolikt ökningen i
utbud, som framgår ovan i tabell 3.2 genom att utbudet uttryckt i fordonskilometer för
tåg ökade till mer än det dubbla under perioden 1990-2013. Denna ökning i utbudet är
troligen inte driven av ökad efterfrågan (trots befolkningsökning, samt ökad BNP/capita
och högre bensinpriser). Det förefaller mer troligt att ökningen är en följd av politiska
beslut. En av de mest betydelsefulla följderna är upprättandet av ett samägt vagnbolag
(Transitio), med statssubventioner upp till 50 procent av kostnaderna för nya tåg
(proposition 2001/02:20) samt tillstånd till regionala transportmyndigheter att
konkurrera på den interregionala marknaden. Det betyder att tåg som upphandlas och
drivs med skattesubventioner (i stort sett 50 procent med lokala variationer)
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konkurrerar med icke-subventionerade tåg. En motsatt trend är att kollektivtrafikens
biljettpriser ökade med 85 procent i realvärde 1985-2013, medan taxorna för
kommersiell fjärrtrafik i stort sett hållits på samma nivå under perioden (källor: SLTF:s
statistik och SJ:s årsredovisning).
Prognoser för biltrafik
Tabell 3.3 summerar nationella prognoser och utfall för biltrafik (personkilometer) under
perioden 1975-2015. I dessa kolumner noteras 2013 som “prognosår" medan det
faktiska prognosåret anges inom parentes.
Tabell 3.3. Biltrafik (kilometer): prognoser och utfall.
Utgångsår

Prognosår

Prognos
trafikökning

Faktisk
ökning

Kommunikationsdepartementet, 1975, hög

1973

1980

17%

17%

Kommunikationsdepartementet, 1975, hög

1973

1990

35%

47%

Kommunikationsdepartementet, 1975, låg

1973

1980

9%

17%

Kommunikationsdepartementet, 1975, låg

1973

1990

20%

47%

TPR, 1980

1980

1990

5%

25%

TPR, 1990

1990

2000

20%

8%

TPR, 1990

1990

2010

31%

19%

TPR, 1990

1990

2013 (2020)

35%

21%

VTI, 1992

1991

2005

26%

15%

VTI, 1992

1991

2013 (2020)

41%

20%

Samplan, 1996

1993

2010

30%

20%

Samplan, 1999

1997

2010

20%

16%

SIKA, 2005, indikerad politik

2001

2013 (2020)

18%

11%

SIKA, 2005, aktuell politik

2001

2013 (2020)

19%

11%

Trv 2009, klimatpaket

2006

2013 (2020)

6%

3%

Trv 2009, inget klimatpaket

2006

2013 (2020)

12%

3%

Trv, 2012

2010

2013 (2030)

5%

1%

Trv, 2015

2010

2013 (2030)

4%

1%

Prognoskälla, år, scenario

Figur 3.4 summerar huvuddelen av prognoserna i tabellen på ett mer åskådligt sätt. Den
tjocka svarta linjen föreställer faktisk biltrafik, medan de färgade räta linjerna är
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prognoser3 (några har utelämnats för att diagrammet ska framstå som tydligare). Alla
prognoser från och med 1990 har överskattat biltrafikens tillväxt. Den första prognosen
(Kommunikationsdepartementet, 1975) är i stort sett i linje med den faktiska
utvecklingen. Den andra (TPR (Transportrådet), 1980) missar trendbrottet i mitten av
80-talet och gör en underskattning. Inga prognoser för persontrafik sammanställdes
under 1980-talet. TRP:s rapporter från 1982, 1985 och 1986 tar enbart fasta på
utvecklandet av prognosmodeller.

180.00

160.00

140.00

Faktisk biltrafik

120.00

Komdep. 1975 hög
100.00

Komdep. 1975 låg
TPR 1980

80.00
TPR 1990
Samplan 1996

60.00

Samplan 1999
SIKA 2005 ind.pol.

40.00

Trv. 2009 klim.
20.003.4.
Figur

Biltrafik (miljarder kilometer): prognoser och utfall.

Trv. 2012

Trv. 2015
Figur 3.5 jämför prognoser för trafikökning per år med faktisk resandeökning.
Punkterna
0.00
över 45-graderslinjen härrör från prognoserna 1975 och 1980.
från och
Trv.Alla
2009 ejprognoser
klim.
med 1990 ligger under 45-graderslinjen. Trafikökningen har överskattats med faktor 2 i
genomsnitt. Medan de förutsagda tillväxtfaktorerna har legat kring 1,5 procent per år, har
faktiska tillväxtfaktorer stannat på ca 0.7-0.8 procent. Prognoserna visar ingen uppenbar
trend: alla prognoser har överskattats ungefär lika mycket. Det är naturligtvis för tidigt
att utvärdera de senaste tillgängliga prognoserna (från 2012 och 2015), men det
intressanta är att dessa prognoser förutsäger i stort sett samma trafikökning som de flesta
prognoser sedan 1990.

3Trafikvolymerna

i prognosernas basår antas här vara desamma som de verkliga nivåerna, även om det
förekommer avvikelser mellan trafikvolymerna i prognosrapporterna och trafikstatistiken även för
basåren.
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2.5%

2.0%

1.5%

1.0%

0.5%

0.0%
0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

Figur 3.5. Trafikökning per år, prognoser (x-axeln) och utfall (y-axeln) Siffrorna i lådorna visar
vilket år prognoserna sammanställdes

I kapitel 3.3 utforskar vi i vilken utsträckning överskattningen kan förklaras av fel
antaganden för indatavariabler.
Prognoser för järnvägsresor
Tabell 3.4 summerar nationella prognoser och utfall för järnvägstrafik (personkilometer)
under perioden 1975-2015. Precis som tidigare har trafikökningen till 2013 interpolerats
fram, i de fall då prognosåren ännu ligger i framtiden. I dessa fall noteras 2013 som
“prognosår" medan det faktiska prognosåret anges inom parentes. De prognoser för
järnvägarnas passagerartrafik som kunde följas upp är färre än biltrafikprognoserna.
Rapporten från VTI (1992) visar inga prognoser för järnvägs- eller kollektivtrafik.
Rapporterna om prognoserna från TPR (1990) och SIKA (2005b) skiljer inte åt järnvägsoch busstrafik.
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Tabell 3.4. Persontrafik på järnväg (kilometer): prognoser och utfall. Obs! Kommersiell och
pendeltågstrafik sammanlagt.
Utgångsår

Prognosår

Prognos
trafikökning

Faktisk
tillväxt

Kommunikationsdepartementet, 1975, hög

1973

1980

6%

46%

Kommunikationsdepartementet, 1975, hög

1973

1990

6%

40%

Kommunikationsdepartementet, 1975, låg

1973

1980

6%

46%

Kommunikationsdepartementet, 1975, låg

1973

1990

38%

40%

TPR, 1980

1980

1990

21%

-5%

Samplan, 1996

1993

2010

59%

72%

Samplan, 1999

1997

2010

31%

51%

Trv 2009, klimatpaket

2006

2013 (2020)

19%

22%

Trv 2009, klimatpaket

2006

2013 (2020)

17%

22%

Trv, 2012

2010

2013 (2030)

4%

7%

Trv, 2015

2010

2013 (2030)

8%

7%

Prognoskälla, år, scenario

Figur 3.6 presenterar prognoser och utfall på ett mer åskådligt sätt. Den tjocka svarta
linjen visar faktisk järnvägstrafik, medan de färgade räta linjerna är prognoser.

25.00

Faktisk järnvägstrafik
Komdep. 1975 hög
Komdep. 1975 låg

20.00

TPR 1980
Samplan 1996
Trv 2009 klimat

15.00

Trv 2009 ej klimat
Trv 2012
Trv 2015

10.00

5.00

Figur
0.003.6. Antal personkilometer på järnväg sammanlagt (miljarder), prognoser och utfall.
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Prognoserna under 1970- och 1980-talet missade för det mesta målet, vilket inte var
förvånande, då ändringar i bestämmelser och organisation var både ofta förekommande
och omfattande under dessa årtionden, vilket påverkade priser och utbud.
Från och med 1990 tycks prognoserna ha överensstämt någorlunda väl med det faktiska
utfallet. Emellertid ser det ut som om detta åtminstone delvis berodde på att man hade
tur: kommersiell passagerartrafik har ökat långsammare än prognoserna anger, medan
pendeltågtrafiken har ökat betydligt snabbare. De här felen tar ut varandra. Tyvärr är det
svårt att göra detaljerade jämförelser: de flesta rapporter separerar inte mellan
prognoser för kommersiell tågtrafik respektive pendeltågtrafik. Även om ett flertal
rapporter konstaterar att största delen av den förutsagda ökningen av järnvägsresorna
antas komma från den kommersiella trafiken, anger rapporterna inte faktiska siffror, eller
- mer exakt - de anger inte tillräckligt med detaljer för att möjliggöra en jämförelse med
utfallet. Det finns några undantag: Samplanrapporten 1999 uppger att den kommersiella
trafiken förutsägs öka med 41 procent under perioden 1997-2010 (utfallet var 37
procent), vilket innebär att prognosen för pendeltågtrafikens ökning uppgick till 14
procent (utfallet var 97 procent). Prognosen SIKA 2005(b) anger att den kommersiella
tågtrafiken kommer att öka med 23 procent fram till 2013 (interpolerat utifrån prognosen
för 2020); utfallet var 11 procent.
Huruvida det ökade utbudet i kollektiv järnvägstrafik som beskrivs ovan har förutsetts i
prognosernas indata är svårt att säga: rapporterna nämner ofta enbart antaganden som
gjorts om enskilda investeringar, inte sammanlagt antal fordonskilometer. Vi bedömer att
det troliga är att utbudsökningen inte inkluderats och att detta är huvudförklaringen till
att pendeltågresandet underskattas. Å andra sidan utgick alla prognoser från oförändrade
taxor (medan taxorna för den lokala kollektivtrafiken i verkligheten ökade med 85
procent mellan 1985 och 2013).
Bussprognoser
Tabell 3.5 och Figur 3.7 summerar prognoser och utfall för bussresor. De flesta bussresor
är regionala resor med kollektivtrafik, men dit hör även viss andel kommersiella
fjärrbussresor som konkurrerar med kommersiella fjärrtåg.
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Tabell 3.5. Persontrafik med buss (kilometer): prognoser och utfall.
Utgångsår

Prognosår

Prognos
trafikökning

Faktisk
tillväxt

Kommunikationsdepartementet, 1975, hög

1973

1980

20%

-25%

Kommunikationsdepartementet, 1975, hög

1973

1990

70%

0%

Kommunikationsdepartementet, 1975, låg

1973

1980

15%

-25%

Kommunikationsdepartementet, 1975, låg

1973

1990

40%

0%

TPR, 1980

1980

1990

40%

32%

Samplan, 1996

1993

2010

4%

-9%

Samplan, 1999

1997

2010

5%

-13%

Trv 2009, klimatpaket

2006

2013 (2020)

1%

-1%

Trv 2009, klimatpaket

2006

2013 (2020)

-1%

-1%

Trv, 2012

2010

2013 (2030)

1%

1%

Trv, 2015

2010

2013 (2030)

1%

1%

Prognoskälla, år, scenario

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

Komdep. 1975 hög
TPR 1980
Samplan 1999
Trv 2009 ej klimat
Trv 2015

Faktisk busstrafik
Komdep. 1975 låg
Samplan 1996
Trv 2009 klimat
Trv 2012

4.00

2.00

Figur 3.7. Antal personkilometer med buss sammanlagt (miljarder), prognoser och utfall.

Resande
med buss ökade enligt statistiken snabbt fram till början av 1970-talet då
0.00
trenden plötsligt bröts och övergick i en period av snabb nedgång.
Kommunikationsdepartementets prognoser (1975) hade däremot förutsagt att den
stigande trenden skulle fortgå, vilket resulterade i en jättelik överskattning. Prognosen
från TPR (1980) lyckades med bedriften att förutse trendbrottet i mitten av 1980-talet.
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Alltsedan 1990 har antalet bussresor långsamt avtagit enligt officiella data, medan
prognoser däremot har förutspått en långsam ökning.
Det kan dock finnas anledning att ifrågasätta de officiella siffrorna här:
beräkningsmetoden är mycket primitiv och utgår från ett konstant antal passagerare per
buss (se avsnitt 3.2). Annan statistik som omfattar perioden från och med 2004 visar att
antalet personkilometer i buss på senare tid har ökat i lokal och regional kollektivtrafik
(som utgör största delen av all busstrafik). Man kan konstatera att prognoserna alltså
förutsagt en liten ökning av resandet, trots att antaganden när det gäller utbud inte har
uppdaterats mellan utgångsåret och prognosåret. I själva verket har utbudet av lokal och
regional busstrafik ökat betydligt: exempelvis +20 procent mellan 2004 och 2014
(statistik från Trafikanalys, se även tabell 3.2).
Flygprognoser
Tabell 3.6 och Figur 3.8 summerar prognoser och utfall för inrikes passagerarflyg.
Tabell 3.6. Passagerarflygresor (kilometer): prognoser och utfall.
Utgångsår

Prognosår

Prognos
trafikökning

Faktisk
tillväxt

Kommunikationsdepartementet, 1975, hög

1973

1980

75%

89%

Kommunikationsdepartementet, 1975, hög

1973

1990

213%

436%

Kommunikationsdepartementet, 1975, låg

1973

1980

75%

89%

Kommunikationsdepartementet, 1975, låg

1973

1990

138%

436%

TPR, 1980

1980

1990

40%

183%

TPR, 1990

1990

2000

57%

-8%

Samplan, 1996

1993

2010

36%

-2%

Samplan, 1999

1997

2010

17%

-3%

SIKA, 2005, indikerad policy

2001

2020

39%

-19%

Trv, 2015

2010

2013 (2030)

3%

15%

Prognoskälla, år, scenario
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7.00

Faktisk inrikesflygtrafik
Komdep. 1975 hög

6.00

Komdep. 1975 låg
TPR 1980

5.00

TPR 1990
Samplan 1996
Samplan 1999

4.00

SIKA 2005 ind.pol.
TrpAdm 2015

3.00

2.00

1.00

Figur 3.8. Antal personkilometer med flyg sammanlagt (miljarder), prognoser och utfall.
0.00

I början av perioden förutsade prognoserna för inrikesflyg en ökning, men inte lika snabb
som den faktiska utvecklingen på 1980-talet. TPR (1990) förutsade en fortsättning på
denna snabba ökning – men prognosen publicerades i själva verket vid den absoluta
toppunkten för inrikesflygtrafiken. I stället avtog inrikesflygtrafiken snabbt under de
första åren av 1990-talet. I genomsnitt har resandet sedan blivit kvar på i stort sett samma
nivåer med upp- och nedgångar i takt med konjunkturen, men utan någon märkbar
tillväxttrend. Däremot har prognoserna genomgående förutsagt mer eller mindre snabba
ökningar i inrikesflygtrafiken.
Orsaken till överskattningen i prognosen 1990 är klar: prognosen utgick från antaganden
om en ny flygplats och nya inrikesflygförbindelser. I stället ledde avregleringen av
inrikesflyget år 1990 till kraftiga prishöjningar och minskat utbud av flygtrafik (antalet
landningar är fortfarande 37 procent lägre än år 1990). Tillsammans med den
ekonomiska nedgången i början av 1990-talet ledde detta till en betydande nedgång i
efterfrågan på flygresor.
Generellt har flygprognoserna väckt mindre intresse än prognoser för resande med andra
transportsätt, då de nästan inte alls använts i planering av infrastruktur- och
policyplanering (flygplatser får ingen offentlig finansiering och luftfartsmyndigheterna
sammanställer egna prognoser).
Sammanfattning och diskussion
Generellt förekommer det betydande skillnader mellan prognoser för det totala antalet
personkilometer per trafikslag och faktiskt utfall.
-

Ända från början av 1990.talet har prognoserna för biltrafik generellt förutsagt en
årlig tillväxt på ca 1,5 procent i genomsnitt, medan den faktiska tillväxten har stannat
på ca 0,8 procent per år. De senaste prognoserna, för vilka det faktiska utfallet givetvis
fortfarande är okänt, förutspår också de en årlig tillväxt på ca 1,5 procent.
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-

-

Järnvägstrafikens prognoser har sedan början av 1990-talet sammantaget hållit sig
på en relativt korrekt nivå. Prognoserna från 1990-talet förutsade en betydande
tillväxt som även förverkligades. I själva verket blev tillväxten rentav högre än i
prognoserna, tack vare en betydligt snabbare ökning av pendeltågresandet än den
förutsagda. En omständighet som i hög grad tycks ha bidragit till ökningen är en
kännbar och oförutsedd utbyggnad av det subventionerade kollektivtrafikutbudet.
Prognoserna från 2000-talet har hittills sammantaget hållit sig på en relativt korrekt
nivå. Emellertid har den kommersiella järnvägstrafiken (huvudsakligen fjärrtrafiken)
ökat långsammare än förväntat, medan den subventionerade kollektivtrafiken
(regional till största delen) har ökat snabbare än förväntat.
Flygtrafikens prognoser för resandet har påtagligt överskattat den faktiska
efterfrågan. Avregleringen av inrikesflyget i början av 1990-talet tycks ha varit en
betydande orsak till detta. I senare prognoser förefaller man ha missat att beakta
branschutvecklingens konsekvenser för utbud och prissättning. Vi kan likväl
konstatera att detta inte har utgjort något större problem i praktiken, då dessa
prognoser inte i nämnvärd utsträckning har använts i egentlig planering. I själva
verket framstår det redan i dokumentationen av prognoserna som uppenbart att
dessa inte betraktades som trovärdiga ens vid den tidpunkt då prognoserna gjordes.
Å andra sidan uppfattades detta inte som ett allvarligt problem, eftersom det redan
då tydligt framgick att prognoserna inte skulle ha någon större betydelse för
exempelvis planering av infrastruktur.

Det är viktigt att framhålla att skillnader som konstateras mellan prognoser och utfall inte
nödvändigtvis betyder att en ursprunglig prognos “var felaktig”. Beslutsfattarna kan
faktiskt reagera på en prognos så att de avsiktligt vidtar politiska åtgärder som just är
avsedda att motverka prognosen. Om en större ökning av biltrafiken förutses än vad som
är förenligt med politiska mål (exempelvis med tanke på klimatpolitik), kan politikerna
till exempel reagera genom att höja bränsleskatten, vilket i sin tur kommer att leda till en
mindre ökning (förutsatt att policyn får åsyftad verkan). Likaså kan politiker eller
järnvägsoperatörer, om exempelvis prognoser visar att järnvägstrafiken kommer att
förlora marknadsandelar till flyg- eller biltrafiken, reagera genom att öka utbudet eller
sänka järnvägstaxorna. Ofta är detta just det primära syftet med att göra en prognos: att
förutsäga utvecklingen i ett “gör-ingenting”-alternativ för att komma underfund med de
politiska åtgärder som behövs. I sådana fall bör prognoserna faktiskt inte tolkas som
påståenden om att “detta kommer att ske”, utan snarare som utsagor som anger att “detta
kommer att ske, om ingenting görs”.
Å andra sidan används prognoser även ofta som referenser för analyser av konsekvensen
av ett enskilt beslut, i synnerhet i fråga om investeringar i infrastruktur. I dessa fall
behöver analytikern en referensprognos som faktiskt representerar bästa möjliga
uppskattning av det mest sannolika utfallet om beslutet inte genomförs. Följaktligen lönar
det sig att särskilja mellan två typer av prognoser: “gör ingenting”-prognoser i syfte att få
fram politisk respons, och “mest sannolikt utfall”-prognoser som ska föreställa ett mest
sannolikt referensscenario att till exempel använda för att uppskatta effekten av
ytterligare investeringar. Emellertid kommer ändå vara svårt att upprätthålla en sådan
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åtskillnad4 i praktiken. Ett av skälen till detta är att det är politiskt känsligt att uttryckligen
påpeka vilket utfall som är mest sannolikt. Politiker kan exempelvis uppställa ett mål för
begränsning av trafikökningen till en viss siffra, medan de samtidigt omöjliggör alla
relevanta politiska åtgärder som att höja bränsleskatten eller stimulera urbaniseringen. I
en sådan situation är det både svårt och politiskt känsligt att åstadkomma ett “mest
sannolikt utfall”, eftersom det förutsätter att man kan gissa sig till politikernas faktiska
avsikter eller framtida beslut – något som kanske inte (i alla avseenden) sammanfaller
med de uppställda målen.
I en diskussion om prognosfel är det bra att särskilja mellan olika felkällor.
1.

2.

3.

Modellfel. Prognosmodeller kan givetvis lida av misstag och brister i bakomliggande
teorier, skattningsmetoder, modellimplementering, underlagsdata för skattningar
och implementering osv. En väsentlig typ av fel utgörs av att modellerna kanske inte
beaktar alla relevanta variabler, vilket troligen oftare beror på begränsad tillgång
till data än av försumlighet hos dem som utvecklar modellerna. Till exempel är det
ofta svårt att få fram uppgifter om kommersiella järnvägstaxor.
Skillnader mellan tvärsnittssamband och långsiktiga samband I själva verket
uppskattas alla modeller som är avsedda för att generera detaljerade prognoser (på
nätverksnivå eller på resmatrisnivå) utifrån tvärsnittsdata. Användningen av
sådana modeller för att förutsäga framtida referensprognoser stöder sig på det
underförstådda antagandet att tvärsnittssamband och långsiktiga samband är de
samma. Observera att detta är ett betydligt mindre problem när man gör upp
policyprognoser, exempelvis för att förutsäga verkningarna av en specifik policy
eller investering. Låt oss till exempel anta att det finns ett tvärsnittssamband mellan
inkomst och resebeteende som kvarstår också om man kontrollerar för exempelvis
utbildning, ålder, bilinnehav osv. När man använder en modell som skattats utifrån
tvärsnittsdata för en prognos om framtida resande stöder man sig på det
underförstådda antagandet att samma samband gäller även långsiktigt. Man antar
alltså att om inkomstnivån stiger så att dagens fattiga människor får samma
realinkomst som dagens genomsnittsinkomst, kommer morgondagens fattiga att
göra sina resval på samma sätt som genomsnittsinkomsttagarna i dag (allt annat
lika). Uppenbarligen finns avsevärd risk att de observerade sambanden störs av
”confounding” och självselektion. Ett annat exempel är bilinnehav. Det är naturligt
att förvänta sig att de som allra helst vill använda bil är de första att skaffa sig en bil
(allt annat lika). Om bilinnehavet förväntas öka med tiden, kan det lätt leda till att
man systematiskt underlåter att beakta skillnader mellan ägare till nya och gamla
bilar; de “gamla” bilägare (vilkas preferenser modellens parametrar skattats ifrån)
kan alltså potentiellt vara personer som hellre använder bilen, också sedan man
kontrollerat för skillnader i andra observerbara variabler. I vilken utsträckning
detta är ett problem i praktiken är emellertid oklart. Det finns begränsat med
forskning som jämför tvärsnittssamband och långsiktiga samband.
Förändringar i preferenser och beteende: Användningen av modeller i syfte att
förutsäga framtiden förutsätter också underförstått i dubbel bemärkelse en
stabilitet i fråga om preferenser och beteende. För det första utgår man från att
resebeteendet endast kommer att förändras i den mån som de bakomliggande

4I Sverige har prognoser vanligen framställts utan antaganden om framtida policyåtgärder (som exempelvis

ändringar av bränsleskatter) förutom dem som regeringen redan fattat beslut om.
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4.

variablerna förändras (resetider, resekostnader, inkomster osv.) För det andra
antar man att dessa variabler i framtiden kommer att påverka resebeteendet på
samma sätt som hittills. Det är uppenbart att båda antagandena är starka
antaganden. Observera att det huvudsakligen är det andra antagandet som är
avgörande för policyprognoser, medan båda två är väsentliga för
referensprognoser.
Fel antaganden för indata. För referensprognoser är det nödvändigt att göra ett stort
antal antaganden om framtida transportutbud (resetider, kostnader osv.) och
generella samhälleliga variabler (inkomst, befolkning, ålder, hushållsstrukturer
osv.) Många av dessa bakomliggande variabler är mycket svåra att förutse. En del av
dem, som till exempel BNP och bränslepriser, kan bygga på prognoser gjorda med
modeller som delvis är integrerade i transportmodelleringsprocessen: bilinnehav är
det tydligaste exemplet, men hit hör ofta också den nödvändiga rumsliga
disaggregeringen av totala befolkningsprognoser som producerats på annat håll.

Ett flertal tidigare studier har konstaterat eller framfört hypotesen att felantaganden kan
förklara en stor del av prognosfelen (de Jong m.fl., 2007). I nästa kapitel kommer vi att
justera prognoser för felantaganden när det gäller indata, för att studera vilken roll dessa
felantaganden haft för de totala modellavvikelserna.

3.3.

Justering för fel i indata-antaganden

Referensprognoser bygger på antaganden om ett stort antal variabler såsom bränslepris,
befolkning, BNP osv. Många av dessa variabler måste också fördelas rumsligt med en
mycket detaljerad upplösning. Då man sammanställer referensprognoser för
persontrafik, används en del variabler som vanligen är “exogena” ur
transportmodellörens perspektiv, vilket betyder att variablerna har tagits från externa
källor, medan andra variabler och variabelvärden har valts i samband med modelleringen
av prognosen – bilinnehav och detaljerad rumslig uppdelning av socioekonomiska data
utgör kanske de mest generella och betydelsefulla exemplen. Ofta är det inte uppenbart
(åtminstone inte för en utomstående observatör) vilka variabler som kan betraktas som
“exogena” i förhållande till prognosprocessen och vilka variabler som kan betraktas som
en del av den.
En del studier har konstaterat eller framfört som en hypotes eller antydan att fel i indataantaganden kan förklara en stor del av prognosfelen (Andersson et al., 2011; de Jong et
al., 2007; Tegnér, 2001). I detta kapitel utforskar vi hur stor del av prognosfelen som kan
förklaras av felantaganden. Vi fokuserar på biltrafik, huvudsakligen därför att det
knappast finns någon dokumentation om indata för järnvägs- eller bussutbud i
prognoserna, vilket gör det omöjligt att korrigera för brister om sådana antaganden.
Det bästa hade varit att återanvända de gamla prognosmodellerna tillsammans med
korrekta antaganden, men då dessa gamla modeller med tiden har blivit obrukbara, måste
vi tillämpa en indirekt metod. Vi använder den nu aktuella versionen av den nationella
transportmodellen Sampers, och beräknar den modellens sammantagna elasticitet när
det gäller bilresande (personkilometer) med avseende på de viktigaste
utgångsantagandena (baserat på tidigare erfarenhet): inkomst, bränslepris, bilinnehav
och befolkning. Vi använder därefter dessa elasticiteter till att justera de ursprungliga
prognoserna och därigenom ”korrigera” antagandena. Det är uppenbart att det inte är en
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idealisk metod att använda elasticiteten i den nuvarande transportmodellen i stället för
de ursprungliga modellernas elasticiteter. Ändå finns det indikationer på att
elasticiteterna i det stora hela har förblivit oförändrade under tidernas lopp och från en
modell till en annan. I det första avsnittet jämför vi tvärsnittselasticitet från den aktuella
Sampers-modellen med tillgängliga elasticiteter från gamla modeller. Ännu viktigare är
att vi också jämför dessa tvärsnittselasticiteter med elasticiteten som skattats från
tidsserier, och sålunda undersöker huruvida det finns skillnader mellan modellernas
tvärsnittselasticitet och långsiktig elasticitet.
Tyvärr har variabelantaganden inte alltid dokumenterats, vilket gör att alla prognoser
inte kan korrigeras, vad gäller fel i ovan nämnda variabler. Dessutom finns det många fler
variabler som ingår i indata och påverkar prognoserna för vilka det är omöjligt att göra
motsvarande justeringar. Exempelvis kan vi inte rätta till felantaganden om infrastruktur,
som väghastigheter, infrastrukturobjekt, kollektivtrafikutbud osv. Därför måste våra
resultat snarare betraktas som indikationer än absoluta slutsatser.
Den ovan nämnda ’justerings’-metoden baserad på elasticitet är relevant endast för
sådana aggregerade indikatorer på indata-avvikelser för vilka det har varit möjligt att
beräkna (den nuvarande) modellens övergripande elasticitet. För de flesta variabler har
emellertid faktiska indata mycket detaljerad geografisk upplösning. Därför kan fel i fråga
om (geografisk) fördelning av indata också orsaka avvikelser i prognoserna, jämfört med
prognoser baserade på korrekta antaganden. Ett exempel på en potentiell felkälla av detta
slag är hur den totala befolkningen fördelats på (typer av) kommuner, vilket speglar
takten och graden av urbanisering. När det gäller en prognos (för vilken vi kunde få
tillgång till en i viss mån disaggregerad representation av de indata som använts) har vi
gjort ett försök att rätta till även sådana avvikelser. I stället för att tillämpa elasticiteten
utgick vi i den analysen från hur antalet fordonskilometer med bil per person faktiskt
varierar mellan kommuner (beräknat utifrån körsträckedata från bilbesiktningen och
befolkningsstatistik). Vi antog sedan att modellen, om den matats med korrekta indata
om befolkningsfördelningen, skulle ha reagerat på ett sätt som motsvarar den
variationen.
Dessutom har vi analyserat det fel som orsakats av att modellen implicit antar att
befolkningens körkort fördelas på samma konstanta sätt mellan bilägande och ickebilägande hushåll. Detta antagande, med samma parameter (uppskattad 1992), har
funnits integrerad i alla mjukvarutillämpningar av Sampers. Detta är inte ett indatafel i
ordets strikta bemärkelse, då parametern är fix, och alltså inte alls finns med i de indata
som anges inför prognosen. Icke desto mindre har vi kunnat dra slutsatser om effekten av
att den inbyggda parametern avviker från motsvarande värde hos befolkningen under
prognosåret, utifrån en analys baserad på modellens elasticitet med avseende på det
totala antalet körkort.
Tvärsnittselasticitet jämfört med longitudinell/tidsserieelasticitet
Tvärsnittselasticitet beräknades i den aktuella nationella transportmodellen (Sampers)
genom att de variabler som studerades (en åt gången) ökades med 10 procent, och det
förändrade utfallet när det gäller fordonskilometer i bil (VKT) noterades. Om
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förändringen av VKT betecknas med Δ, beräknades motsvarande elasticitet på följande
sätt:
𝜀=

ln(1 + Δ)
ln(1 + 10%)

För att jämföra tvärsnittselasticiteter och långtidselasticiteter, skattades en enkel
regressionsmodell utifrån tidsseriedata från 1980-2013, där trafikarbetet (VKT) varje år
t antogs vara en funktion av BNP per capita (GDP/cap) och det reala bränslepriset (price):
ln(1+Δ)

𝜀 = ln(1+10%) ln(𝑉𝐾𝑇𝑡 ) = 𝛼 + 𝛽 ln(𝐺𝐷𝑃𝑡 /𝑐𝑎𝑝𝑡 ) + 𝛾 ln(𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒𝑡 ) + 𝜀𝑡
Den tidsserie som kan beräknas från den skattade modellen motsvarar data någorlunda
väl (Figur 3.9; R2 = 0.81). Fullständiga resultat av regressionsskattningen presenteras i
Appendix 1. Tyvärr är det inte möjligt att inkludera både BNP per capita och bilinnehav i
modellen, eftersom korrelationen mellan dessa variabler är för stor.
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Figur 3.9. Trafikarbete (fkm) 1980-2013, aktuella figurer (i blått) jämförda med tidsseriemodell (i
0.00
rött).

Tabell 3.7 visar de elasticiteter som skattats utifrån tidsseriedata, de elasticiteter som vi
beräknat för den aktuella versionen av Sampers, och elasticiteten i de gamla
tvärsnittsbaserade prognosmodeller där elasticiteten framgår av dokumentationen. Först
och främst kommer elasticiteten i Sampers tvärsnittsmodeller (aktuell version) nära den
elasticitet som skattats i tidsseriemodellen. Detta stöder det avgörande antagandet för
referensprognoser, att elasticiteten i tvärsnittsmodellerna och elasticiteten i den
långsiktiga modellen överensstämmer. Bränslepriselasticiteten är exakt densamma.
Dessutom finns det information om bränslepriselasticitet i tre tidigare modeller, och
dessa visar också god överensstämmelse i två av fallen och ganska god överensstämmelse
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i det tredje. Sampers nuvarande inkomstelasticitet5 uppgår till 0,42, medan BNP/capita
elasticiteten i tidsseriemodellen skattats till 0,5, dvs. något högre.
Tabell 3.7. Elasticitet utifrån tidsserieberäkning och utifrån de gamla tvärsnittsmodellerna.
Inkomst
Bränslepris

(BNP/cap)

Bilinnehav

Tidsserie

-0.22

0.5

n/a

Sampers, aktuell version

-0.22

0.42

0.40

Sampers, 2005 version

-0.21

Okänd

Okänd

VTI 1992 års modell

-0.13

Okänd

Okänd

TPR 1990 års modell

-0.28

Okänd

Okänd

För våra ändamål kan två betydelsefulla slutsatser dras:
-

-

Då vi justerar ursprungliga prognoser har vi inget alternativ till att använda
nuvarande Sampers-elasticitet. Men eftersom det finns visst stöd för att
elasticiteterna i olika tvärsnittsmodeller stämmer tämligen väl överens sinsemellan,
framstår detta som ett försvarbart antagande.
Elasticiteten i tvärsnittsmodeller och tidsseriemodeller visar betydande
överensstämmelse. Detta stöder (det långt ifrån triviala) antagandet att elasticiteten
i tvärsnittsmodeller och tidsseriemodeller är densamma, vilket är en förutsättning för
att modeller baserade på data från tvärsnittsmodeller ska kunna användas för att
sammanställa referensprognoser.

Felaktiga indata-antaganden
Man kan hävda att de mest betydelsefulla variablerna för indata vid sammanställning av
referensprognoser för transport, åtminstone när det gäller total biltrafik, är
medelinkomstnivån (som vanligtvis uppfattas som detsamma som BNP per capita),
befolkning, bränslepris, bilinnehav och fordons bränsleeffektivitet. De flesta
transportprognoser presenterar explicita antaganden om dessa variablers framtida
nivåer, möjligen med undantag för fordons bränsleeffektivitet som ofta underförstått
antas vara konstant. Tabell 3.8 och Figur 3.10 visar antagna variabelvärden i
prognosernas indata samt faktiska utfall. En tom cell anger att värdet inte framgår av
prognosdokumentationen. I dessa fall kan vi givetvis inte justera den ursprungliga
prognosen, vilket är den primära orsaken till att de resultat som följer bör ses som
indikativa.

5Sampers-modellen

beaktar inkomster på tre sätt: genom en global variabel som justerar
kostnadskänsligheten i modellerna för efterfrågan, genom socioekonomiska datatabeller för varje zon
(SAMS-områden) och genom en modell för bilinnehav.
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Tabell 3.8. Indatavariabler: antagna värden (används i prognoser) och faktiska utfall. Tomma
celler: inga värden framgår av prognosdokumentationen.
Bränsle
Bränslepris
Utgångs
år

Prognos
år

TPR, 1980

1980

TPR, 1990

effektivitet

Antaget

Bilinnehav

Antaget

Faktisk

Faktisk

1990

34%

5%

1990

2000

8%

21%

-8%

-4%

TPR, 1990

1990

2010

18%

41%

-13%

-10%

TPR, 1990

1990

2013
(2020)

VTI, 1992

1991

2005

VTI, 1992

1991

2013
(2020)

Samplan
1996

1993

2010

0%

35%

Samplan
1999

1997

2010

0%

33%

-14%

SIKA 2005

2001

2010

0%

30%

Trv, 2009

2006

2013
(2020)

1%

14%

Befolknings

Tillväxt
BNP/capita

tillväxt

Antaget

Faktisk

Antaget

Faktisk

Antaget

Faktisk

7%

21%

23%

20%

2%

3%

23%

8%

21%

20%

3%

4%

46%

39%

54%

41%

34%

36%

58%

44%

14%

10%

24%

15%

38%

48%

-9%

12%

11%

28%

33%

3%

6%

-11%

-14%

8%

3%

19%

16%

6%

8%

0%

-12%

-1%

1%

7%

1%

4%

6%

Bränslepris
Faktiska
Bränsleeffektivitet
Bilägande
BNP/cap.
Befolkning

Antaganden

Figur 3.10. Indatavariabler, punktdiagram: antagen utveckling (x-axeln)och faktiska (y-axeln).
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Det är uppenbart att utfallet ofta i hög grad avviker från antagandena.
Bränslekostnaderna steg i de flesta fall snabbare än vad som antagits, medan
bränsleeffektiviteten i de flesta fall har ökat långsammare än vad som antagits. I Sverige
steg bränslekostnaderna med 72 procent med avseende på den reella prisnivån 1992 –
2013, vilket inte har förutsetts i prognoserna. Detta är ett systematiskt fel, eftersom alla
prognoser från och med 1990 förbiser det. Höjningen av bränslepriset består till 42
procent av skattehöjningar. Man kan i viss mån hävda att det inte bör betraktas som ett
indatafel att man inte på ett korrekt sätt tillämpat framtida skattehöjningar i indata,
eftersom prognoser vanligtvis inte är tänkta att representera andra politiska förändringar
än dem som redan har fastslagits. Emellertid består hälften av de höjda skatteintäkterna
av moms (som följer automatiskt av höjda råoljepriser även utan några nya policybeslut).
Därför har utgångspunkten i “enbart redan beslutade åtgärder” inte i större utsträckning
påverkat den systematiska underskattningen av framtida bränslepriser. (Huruvida
principen att inkludera endast redan beslutade policyändringar är förnuftig eller inte,
beror på referensprognosens ändamål; se diskussionen i kapitel 3.2.). I jämförelse med
bränslekostnaderna har man underskattat de sammantagna kostnaderna för bilkörning i
ännu högre grad. Detta beror på överoptimistiska antaganden om bränsleeffektivitet.
Fram till prognosen SIKA 2005 baserades antagandena om bränsleeffektivitetens
utveckling på tidsserier. Prognoser från och med 2009 stöder sina antaganden om
bränsleeffektivitet på förutsägelser från den svenska bilparksmodellen.
Antaganden om tillväxt i BNP och bilinnehav har visat sig vara något mer korrekta, med
en viss tendens till överskattning. Eftersom antalet datapunkter är litet, bör man förhålla
sig med försiktighet till dessa tendenser, i synnerhet mot bakgrund av den ovanligt stora
prisstegringen och den långsamma ekonomiska tillväxten under det senaste årtiondet.
En potentiell felkälla som inte kan beskrivas med en endimensionell elasticitet, är
antaganden i indata om befolkningstillväxtens fördelning mellan (typer av) kommuner. I
Sverige liksom i många andra länder har det skett en snabb urbanisering som har lett till
att en allt större andel svenskar bor i Stockholm och andra större städer. Då invånare i
större städer använder bil i mindre utsträckning, kan man vänta sig att en eventuellt
felaktig bild av befolkningens geografiska fördelning i ett framtidsscenario kommer att
avspeglas i ett motsvarande fel i den sammanlagda prognosen för antal körda kilometer
med bil. Tyvärr är det endast för den prognos som sammanställdes 2005 som vi haft
tillgång till detaljerade demografiska indata. För den prognosen visar det sig att
urbaniseringstakten mycket riktigt var underskattad i indata. När det gäller hur den totala
befolkningstillväxten i Sverige mellan utgångsåret (2001) och prognosåret (2025) skulle
fördela sig i riket, till exempel, utgick man från att 8 procent av ökningen skulle hamna i
Stockholms stad och 22 procent i Stockholms län. Statistiken visar att motsvarande
faktiska siffror (för 2001-2014) är betydligt högre: 19 respektive 32 procent. Om
befolkningens fördelning över kommuner som den faktiskt blev år 2014 hade varit
representerad i indata, skulle det ha lett till en lägre förutsägelse av det sammanlagda
antalet körda kilometer med bil i Sverige (-0,4 procent) (Detta är under förutsättning att
modellen korrekt skulle beräkna antalet körda kilometer med bil per capita för varje
kommun)
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Körkortsinnehav är uppenbarligen en viktig förklaringsfaktor för biltrafikens omfattning.
I de prognoser vi granskar förefaller standardförfarandet ha varit att anta att andelen
körkortsinnehavare är konstant. Detta överensstämmer med verkligheten: andelen
körkortsinnehavare av befolkningen (som fyllt 18 år, lagens ålderskrav för
körkortsinnehav) har förblivit konstant på 78 procent. Detta tal döljer emellertid en viktig
förändring som inträffat successivt: andelen körkortsinnehavare bland personer äldre än
70 år har ökat i jämn takt, medan andelen körkortsinnehavare bland personer yngre än
40 år har minskat i jämn takt. Detta har lett till att den andel av alla körkortsinnehavare
som bor i hushåll med tillgång till bil har minskat successivt, vilket har en systematisk
effekt på antalet kilometer i vägtrafiken. På sätt och vis är detta ett “indatafel” i likhet med
dem vi granskar (bränslepris osv.), men det kan även betraktas som ett modellspecifikt
fel: de facto finns det ingen variabel som uttrycker "andel körkortsinnehav i hushåll med
bil” i den implementerade modellen – enbart variablerna ”andelen körkortsinnehavare av
befolkningen” och “andel hushåll med tillgång till bil”. Det här är ett intressant fall där
specifikationen av modellen innebar att modellanvändaren i själva verket inte behövde
fråga sig huruvida fördelningen av körkort mellan olika typer av hushåll (med/utan bil)
kunde förändras med tiden. För ett begränsat antal prognoser där detta var möjligt, har
vi beräknat hur en korrigering av denna variabel skulle ha påverkat prognoserna (Tabell
3.9). I de flesta fall visar det sig att detta är ett avsevärt tillägg till prognosfelet.
Tabell 3.9. Förändringar i prognoser till följd av att den korrekta andelen körkort per hushåll
används.

Prognoser
TPR, 1990
(1990-2000)
Samplan 1996
(1993-2010)
Samplan 1999
(1997-2010)
SIKA 2005
(2001-2013)
Trv, 2009
(2006-2013)

Prognos
trafikökning

Faktisk
trafikökning

Förändringar i prognoser
med korrekt andel
körkort per hushåll

20%

8%

-4.4%

30%

20%

-3.6%

20%

16%

-2.7%

18%

11%

-2.4%

31%

19%

-1.3%

Jämförelse mellan justerade prognoser och utfall
Tabell 3.10 visar vad som händer med prognoser då de justeras med avseende på
felantaganden, när de korrigeras (så gott vi kan) med avseende på indatavariabler som
fick ett annat utfall än vad som antogs vid tidpunkten för prognosen. (Observera att
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tabellerna som följer inte justerar för sådana avvikelser när det gäller urbanisering eller
andel körkort i hushåll som diskuterats ovan, eftersom detta inte kan göras med hjälp av
aggregerade data.)
Den första kolumnen i figuren visar den 10-åriga linjära trend som föregick det år då
prognosen sammanställdes. Man kan hävda att nollhypotesen i en prognos skulle vara ett
antagande om att trafikutvecklingen under prognosperioden kommer att följa samma
mönster som den hittillsvarande trenden. Prognosers träffsäkerhet bedöms därför bäst
av en jämförelse gentemot resultatet av en enkel trendextrapolering. Den andra
kolumnen visar en prognos för biltrafikens ökning fram till prognosåret (utgångsår och
prognosår visas i parentes).
Följande fyra kolumner visare hur prognoser förändras när de justeras med avseende på
total befolkningstillväxt, bränslepriser, bränsleeffektivitet, bilinnehav och BNP per capita.
Förändringar görs kumulativt, så att varje kolumn bygger på den föregående och justerar
för en ytterligare variabel. Den nästsista kolumnen visar följaktligen prognoser justerade
med avseende på samtliga fem variabler som vi har tillgång till. Den sista kolumnen visar
faktiska utfall.
Tabell 3.10. Biltrafikökning 10-årstrend vid tidpunkten för prognosen, prognos, prognos justerad
med avseende på felantaganden (kumulativa) och utfall.

Trend

Prognos

Just. f.
bef.
tillväxt

& just. f.
bränsle
pris

& just. f.
bränsle
effektivitet

& just.f.
bilinnehav

& just. f.
BNP

Faktiskt
utf.

TPR 1980 (1980-1990)

46%

5%

6%

11%

11%

17%

16%

25%

TPR 1990 (1990-2000)

25%

20%

20%

16%

15%

9%

9%

8%

TPR 1990 (1990-2010)

50%

31%

31%

26%

25%

18%

16%

19%

VTI, 1992 (1991-2005)

38%

26%

26%

17%

18%

16%

17%

15%

VTI, 1992 (1991-2013)

59%

41%

41%

26%

32%

30%

24%

20%

Samplan 1996 (1993-2010)

38%

30%

30%

21%

24%

20%

24%

20%

Samplan 1999 (1997-2010)

19%

20%

24%

12%

11%

10%

12%

16%

SIKA 2005 LU (2001-2013)

10%

18%

20%

11%

12%

10%

9%

11%

Trv, 2009 (2006-2013)

10%

6%

8%

3%

6%

7%

5%

3%

RMSE, relativ avvikelse

0.64

0.38

0.39

0.18

0.21

0.14

0.12

Den största felkällan är bränsleprisantagandet som har orsakat ett absolut fel på 6
procentenheter i genomsnitt (prognoserna i Tabell 3.10). Bränslepriset har systematiskt
underskattats i alla prognoser från och med 1990. Antaganden om bilinnehav har också
varit en betydande felkälla (absolut fel på 3 procentenheter i genomsnitt), i synnerhet i
tidiga prognoser. Felen är dock inte systematiska: underskattningar i prognosen 1980,
överskattningar i prognoserna 1996 och 1999. Felantagandena om bilinnehav i
prognoserna 1996 och 1999 är obetydliga. I prognoserna från och med 2005 har BNP
varit den största felkällan beroende på den långsamma verkliga ekonomiska tillväxten
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alltsedan 2008. Det absoluta felet i genomsnitt i alla prognoser uppgår till 3
procentenheter, men från och med 2005 har felantaganden om BNP orsakat en
systematisk överskattning på 5 procentenheter i genomsnitt.
Ett naturligt sätt att beskriva prognosernas ”genomsnittliga” träffsäkerhet är att beräkna
det så kallade root mean square error (RMSEs) för de relativa felen (i jämförelse med
faktiska utfall), och jämföra denna indikator mellan trendframskrivning, ursprungliga
prognoser och justerade prognoser. Dessa indikatorer visas i den sista raden. Som
framgår av tabellen hävdar sig redan de ursprungliga prognoserna bättre i genomsnitt
(RMSE=0.38) än enbart enkla trendframskrivningar (RMSE=0.64). Sedan man justerat
prognosen för felaktiga indata-förutsättningar, förbättras noggrannheten betydligt
(RMSE= 0.12). Det är framförallt korrigeringar för felaktiga antaganden när det gäller
bränslepris och BNP som förbättrar noggrannheten.

TPR 1980

TPR 19902000

Trend

Prognos

TPR 19902010

VTI 19912005

Justerad indata

VTI 19912013

Samplan
1996

Faktisk

Samplan
1999

SIKA 2005

Trv 2009

Figur 3.11. Trender, ursprungliga prognoser, prognoser justerade med avseende på
felantaganden, utfall.

I syfte att ge en bättre översikt har resultaten i Tabell 3.10 sammanställts i Figur 3.11.
Diagrammet visar tydligt att de ursprungliga prognoserna inte är ren trendextrapolering.
I nästan alla fall kommer redan de ursprungliga prognoserna närmare det faktiska utfallet
än enkla trender skulle ha gjort. Det är likaså tydligt att sedan man justerat för fel i indata
kommer prognosen mycket närmare det faktiska utfallet. Fortfarande kvarstår
oförklarade skillnader, men i nästan alla fall är de prognosfel som kvarstår ganska små,
mindre än 5 procentenheter. Undantag utgörs av TPR-prognosen 1990-2010 med ett
absolut fel på 8 procentenheter, och VTI-prognosen 1992-2013(2020) med ett absolut fel
på 13 procentenheter. Dessa är samtidigt de prognoser som sträcker sig över det längsta
tidsspannet, vilket knappast är en tillfällighet.
Än en gång bör det påpekas att det inte har varit möjligt att justera alla felantaganden,
inte ens alltid de största, då det ofta inte är dokumenterat i de ursprungliga rapporterna
vilka indatavärden som använts. Följaktligen är det tänkbart (enligt vår mening rentav
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troligt) att de justerade prognoserna skulle ha kommit ännu närmare utfallet, om alla
avvikelser mellan prognosernas indata och motsvarande verkliga utfall hade korrigerats.
Fel! Hittar inte referenskälla. och Fel! Hittar inte referenskälla. ger ytterligare två
illustrationer av jämförelser mellan prognoser och utfall. Figur 3.12 är en anpassad
motsvarighet till Figur 3.4 och föreställer prognosticerad utveckling jämfört med den
faktiska utvecklingen. Även här är det tydligt att flera prognoser har överskattat
biltrafikens tillväxt, också efter det att man så långt möjligt justerat för felaktiga indataantaganden; men det är också uppenbart att flera av de justerade prognoserna ger en
mycket träffsäker prognos för det faktiska utfallet. Figur 12 är en anpassad parallell till
Figur 3.5 och jämför justerade prognoser med faktisk trafiktillväxt per år.
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Figur 3.12. Biltrafik, justerade prognoser och faktiskt utfall (diagrammet till höger utgår från år
1990, för tydlighetens skull).
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Figur 3.13. Trafikökning per år, justerade prognoser (x-axeln) och utfall (y-axeln).

Slutligen kan en betydande del av prognosfelen förklaras av att indatavariabler i
verkligheten skiljer sig från antagandena i prognoserna. Detta tillsammans med det
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faktum att till och med ursprungliga prognoser åstadkommer bättre resultat än enkla
trendextrapoleringar (och justerade prognoser mycket mer än så), vittnar om
modellernas förklarande förmåga. Detta resultat tillsammans med överensstämmelsen
mellan elasticiteten i tidsserier och tvärsnittsmodeller indikerar att de potentiella
problemen med att använda tvärsnittsmodeller för att förutsäga utveckling över tid i
själva verket är begränsade.
För oss som arbetar med modellutveckling är detta faktum i hög grad en trösterik slutsats.
Men ensam löser den inte det grundläggande problemet att ursprungliga
referensprognoser faktiskt i hög grad avviker från faktiskt utfall. Hur allvarligt det
problemet är beror på för vilket ändamål modellen ska användas. För policyanalyser där
ändamålet är att undersöka hur en förändring av en specifik variabel kommer att påverka
exempelvis biltrafiken, är detta ett mindre problem. Men i fall där absoluta trafiknivåer är
av betydelse för att framtida vägtullintäkter eller kapacitetsbehov ska kunna förutsägas,
leder skillnaderna mellan prognoser och utfall ändå till problem. Slutsatsen att problemet
i hög grad orsakas av felantaganden om indatavariabler är intressant och potentiellt
användbar, men enbart kännedomen om detta löser inte problemet. För att komma
framåt måste man dra vissa slutsatser utifrån de indata-avvikelser vi observerat:
-

-

-

Utifrån vår undersökning är det svårt att rekommendera förbättringar av prognoser
för BNP, bilinnehav och oljepriser. En intressant synpunkt är dock att prishöjningarna
på olja nu tycks ha avstannat (vilket i förlängningen bör innebära att inte oljepriserna
kommer att bidra till fortsatta överskattningar av biltrafikarbetet).
De demografiska prognoserna har varit för låga, av samma systematiska orsak.
Kunskap om att om att immigrationen vanligtvis har underskattats kan förbättra
framtida prognoser. Liknande argument kan tillämpas vad det gäller
bränsleeffektiviteten: att veta att de flesta prognoser har varit alltför optimistiska i
detta avseende kan vara nyttig information.
Det mest konkreta råd vi kan ge framtida prognosmakare gäller körkorten i
bilhushåll. En enkel beräkning av effekten av att yngre personer inte tar körkort och
fler av de äldre har körkort (eftersom den generation som håller på att gå i pension
har en stor andel körkortsinnehavare) bör kunna förbättra prognoserna avsevärt.

Eftersom indatavariablers framtida värde alltid kommer att vara svårt att förutsäga,
kommer en känslighetsanalys alltid att vara värdefull. Ett intressant konstaterande i vår
undersökning är att ingen av känslighetsanalyserna under de senaste årtiondena har varit
så låg som det faktiska utfallet för biltrafiken. Även om ändamålet med
känslighetsanalysen inte har varit att få fram ett minimi- och ett maximiutfall (utan
snarare att beskriva effekten av olika policyer eller i vissa fall förändring av vissa indata),
finns här viss anledning till eftertanke. Vi anser att det i första hand inte har varit
datorkapaciteten som begränsar vilka känslighetsanalyser som genomförs, utan fantasin.
I praktiken kan man givetvis inte tillämpa en fullskalig modell med indata som omfattar
ett stort antal kombinationer av alternativa värden för många indata-variabler. Men man
kan ändå åskådliggöra osäkerheter med hjälp av övergripande elasticiteter, och samtidigt
belysa osäkerhetsintervallens storleksordning i olika avseenden.
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3.4.

Slutsatser

En jämförelse mellan nationella referensprognoser och faktiskt utfall under flera
decennier visar att det förekommer betydande skillnader mellan prognoser för totalt
antal personkilometer per trafikslag och faktiskt utfall. Ända från början av 1990.talet har
prognoserna för biltrafik generellt förutsagt en årlig tillväxt på ca 1,5 procent i
genomsnitt, medan den faktiska tillväxten har stannat på ca 0,8 procent per år.
Järnvägsprognoserna har ända sedan början av 1990-talet träffat någorlunda rätt på total
nivå, men detta förklaras till stor del av att överskattningarna av den kommersiella
fjärrtrafiken har kompenserats av en underskattning av subventionerad regional
tågtrafik som stimulerats av oförutsedda utbudsökningar. Förändringarna i busstrafiken
har varit små, men medan alla prognoser för busstrafiken har förutsagt långsam ökning,
har antalet bussresor enligt statistiken minskat långsamt (det måste dock påpekas att
statistiken över bussresor är mycket osäker). Flygtrafikens prognoser för efterfrågan har
påtagligt överskattat den faktiska efterfrågan, till stor del därför att avregleringen ledde
till oförutsedda minskningar av utbudet.
I nästan alla fall kommer redan de ursprungliga prognoserna närmare de faktiska utfallen
än enkla trendframskrivningar skulle ha gjort. Dessutom kan en betydande del av
prognosfelen förklaras med att indatavariabler i verkligheten skiljer sig från antagandena
i prognoserna. Detta vittnar om förklaringskraften i de underliggande modellsambanden.
Det indikerar också att de potentiella problemen med användning av tvärsnittsmodeller
för att förutsäga långsiktig utveckling är begränsade. Denna tanke stöds ytterligare av den
överensstämmelse som råder mellan elasticiteten i tvärsnittsmodellerna och elasticiteten
i vår skattade tidsseriemodell.
Modellberäknade prognoser träffar mer rätt än trendframskrivning, och det bör absolut
vara “tillåtet” att göra prognoser som avviker från nuvarande trenden. Vi anser dock att
sådana trendbrott behöver kommenteras i prognosrapporterna.
Det är viktigt att framhålla att de avvikelser som konstateras mellan prognoser och utfall
inte nödvändigtvis betyder att en ursprunglig prognos “hade fel”. Beslutsfattarna kan
faktiskt reagera på en prognos så att de avsiktligt vidtar politiska åtgärder som just är
avsedda att motverka prognosens utfall. I dessa fall liknar prognoserna snarare det vi har
betecknat som "policyprognoser", som analyserar effekten av specifika policyer (i det här
fallet “gör ingenting”-policy), än “referensprognoser” som syftar till att förutsäga en mest
sannolik framtida situation.
Referensprognoserna ger en viktig utgångspunkt för analyser av den potentiella effekten
av specifika beslut, i synnerhet när det gäller att utforma och utvärdera investeringar i
infrastruktur. För sådana analyser behövs verkligen en så tillförlitlig uppskattning som
möjligt av en mest sannolik framtida situation. Slutsatsen att de flesta av de prognosfel
som har observerats tycks förklaras av felaktiga antaganden är trösterik i den meningen
att våra modeller alltså i stort sett är trovärdiga – men detta underlättar inte i sig valet av
värden för indata. Vi har kunnat dra vissa slutsatser om hur indatavärden kan väljas på
ett bättre sätt, men omfattande och systematiska känslighetsanalyser kommer även
fortsättningsvis att vara nyttiga och nödvändiga. Inget av detta löser heller problemet
med att värdena för vissa centrala indatavariabler kan vara politiskt känsliga, eftersom
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politikerna kan ställa upp vissa mål samtidigt som de utesluter de flesta eller alla
policyåtgärder som behövs för att målet ska nås. Att välja indatavärden som innebär att
man försöker förutspå politikers faktiska avsikter och framtida beslut är givetvis politiskt
känsligt – i synnerhet om dessa inte överensstämmer med de uppställda målen.
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4.

Analys av godstransportprognoser

4.1.

Prognoser och utfall

Med åtta godsprognosrapporter med tre trafikslag samt totalnivåer för samtliga trafikslag
blir det många delprognoser att utvärdera. Med överlappning löper delprognoserna över
mer än 400 år totalt. Det blir därför nödvändigt att presentera resultaten i en aggregerad
form. Som en första översikt visas prognoserna och det faktiska utfallet för respektive
trafikslag. Först presenteras lastbilsprognoserna i förhållande till utfallet, följt av
järnvägsprognoserna, sjöfart och slutligen totalt inklusive sjöfarten.
Lastbilstransporter
Figur 4.1 visar prognoserna för lastbilstransporter samt det verkliga utfallet mätt i
tonkilometer. Prognoserna 1975, 2000 och 2009 avviker mest från utfallet med kraftiga
överskattningar. Prognosen för 1989 underskattade utvecklingen av lastbilstrafiken.
Den officiella statistiken över lastbilstransporter reviderades 2015 för åren 2012-2014.
Revideringen gjordes på grund av kvalitetsproblem med insamlingen av statistiken för
svenskregistrerade lastbilar, (Trafikanalys, 2015a). I figuren visar vi både den reviderade
och oreviderade statistiken. År 2012 skiljer det tio miljarder tonkm mellan de två måtten.
Den utländska lastbilstrafikens omfattning i Sverige är ett statistiskt problem som
fortfarande är olöst. I flera prognoser är transportarbetet i basåret annorlunda än i den
officiella statistiken för samma år. Vi har justerat prognosernas basvärde till det som
gäller i den officiella statistiken för basåret. Vi kommer att diskutera dessa frågor mer
ingående i avsnitt 4.4 men den huvudsakliga effekten är att 2005 och 2009-års prognoser
framstår som bättre när nivån i basåret justerats.
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Figur 4.1. Prognoser av godstransporter med lastbil samt det faktiska utfallet. *Den streckade
linjen visar utfallet innan statistiken reviderades.
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Järnvägstransporter
Prognoserna för gods på järnväg har generellt överskattat den framtida utvecklingen. Det
är bara två av de åtta prognoserna som underskattat utvecklingen. I båda fallen då
prognoserna underskattat utvecklingen handlar det om att de missat den kraftiga
uppgången under åren efter millennieskiftet. De återstående sex prognoserna har
överskattat utvecklingen. Prognoserna gjorda 1975, 1993 och 1996 prognostiserar en
anmärkningsvärd hög ökningstakt av godstransportarbetet på järnväg.
År 2008 utvärderade dåvarande Banverket utfallet av 2000-års prognos för 2010,
(Banverket, 2008). Man följde upp utvecklingen till och med 2007. Det samlade
godstransportarbetet på väg, järnväg och till sjöss hade ökat ungefär i linje med
prognosen. Godstransportarbetet på järnväg hade år 2007 överskridit den
prognosticerade ökningen för 2010. Banverket drog slutsatsen ”Trots att det kvarstår
flera stora projekt som i prognosen förutsattes vara klara till 2010 har godssiffrorna i
prognosen för 2010 redan överskridits kraftigt. Det är mycket viktigt att dessa
förutsättningar kommer med i kommande prognoser.” Om Banverket hade valt att
utvärdera någon annan prognos eller följt upp utfallet ett annat år hade slutsatsen
sannolikt varit den motsatta. Det var en slump att Banverket utvärderade en av få
prognoser som underskattat utvecklingen och dessutom i det år då underskattningen var
som störst.

Miljarder tonkm, järnväg
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Figur 4.2. Prognoser för transportarbete på järnväg samt utfall. Notera att y-axeln är beskuren.

Sjöfartstransporter
I de prognoser som gjorts för sjöfarten används två olika avgränsningar av
transportarbetet till sjöss. Vi utvärderar enbart de prognoser som använt definitionen
inrikes och utrikes trafik i svenska farvatten. Den andra definitionen, inrikes transporter i
svenska farvatten, utvärderas inte.
Sjöfarten är det trafikslag som haft den mest stabila utvecklingen av transportarbetet och
bör därmed vara det enklaste att prognostisera. Som Figur 4.3 visar har prognoserna haft
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Miljarder tonkm, sjöfart

en lutning som stämmer väl med den faktiska utvecklingen, dock är startvärdena i
prognoserna ofta långt ifrån de faktiska värdena. Anledningen till detta är oklar. En möjlig
hypotes är att prognoserna använt andra definitioner av transportarbete än nu gängse
definition. Det finns dock inte stöd för den hypotesen i dokumentationen. En mer trolig
anledning är att prognosmakarna fokuserat på väg- och järnvägstransporter och
behandlat sjöfarten mindre ingående.
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Figur 4.3. Prognoser och utvecklingen av transportarbetet till sjöss. I transportarbetet räknas
inrikes och utrikes transporter i svenska vatten.

Totalt, samtliga trafikslag
Om vi jämför prognoserna för tonkm på väg, järnväg och till sjöss är det uppenbart att
prognoserna 1989 och 1996 underskattar det samlade godstransportarbetet medan
prognosen 2009 överskattar det samlade godstransportarbetet. Enbart de prognoser som
innehåller prognoser för samtliga trafikslag som är medtagna i figuren. Samtliga
prognosers basvärden har justerats till den officiella statistikens nivå.
Miljarder tonkm, totalt
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Figur 4.4. Utvecklingen av transportarbetet för samtliga trafikslag inklusive sjöfarten. Sjöfarten
räknas som transportarbete i svenska vatten för inrikes- och utrikestransporter. Notera att yaxeln är beskuren.

4.2.

Tillämpade prognosmodeller

Olika modellverktyg har använts för att ta fram godsprognoserna. Som översikten i Tabell
4.1 visar kan de delas in i två grupper: Efterfrågemodeller beskriver hur stor efterfrågan
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på godstransporter (mätt i ton) är i basåret och prognosåret och hur den fördelar sig på
olika varugrupper och geografiska zoner, som representerar företag som skickar iväg
eller tar emot gods. Nätverksmodeller beskriver hur infrastrukturen ser ut och hur den
används. Samgodsmodellen, se (de Jong, et al., 2008), (Vierth, I.; Lord, N.; McDaniel, J.,
2009), innehåller därutöver en logistikmodell och beräknar både tonkm och fordonskm;
denna modell har dock inte använts i de prognoser som vi följer upp.
När det gäller uppföljningen av godsprognoserna kan man mycket förenklat säga att
efterfrågemodellerna beräknar hur mycket transporter (mätt i ton) som efterfrågas i basoch prognosåret och att nätverksmodellen beräknar hur de olika trafikslagen används.
Transportarbetes
fördelning
på
trafikslagen
påverkas
också
av
godstransportefterfrågans sammansättning eftersom vissa varugrupper ”är knutna” till
vissa trafikslag.
Tabell 4.1 Modellverktyg och scenarier i godstransportprognoser
Ansvarig, år
Kommunikationsdepartementet,
1975
Transportrådet, 1983
Transportrådet, 1989
VTI, 1993
SAMPLAN, 1996
SIKA 2000
SIKA 2005
Banverket & Vägverket, 2009

Modellverktyg
Efterfrågemodell
LU med scenarier för ekonomisk
utveckling totalt och per sektor
-//-//LU med scenarier för ekonomisk
utveckling totalt
LU med scenarier för ekonomisk
utveckling totalt, ISMOD, EARLY
VTI/TPR, utrikeshandelsmodell,
varuvärdesmodell
-//-//LU, Samgodsmodellens basmatriser,
branschutvecklingstal

Nätverksmodell

STAN
STAN
STAN
STAN

Efterfrågemodeller
Ur Tabell 4.1 framgår att de långtidsutredningarna (LU) till slutet på 1980-talet innehöll
scenarier för den ekonomiska utvecklingen totalt och per sektor. Den antagna sektorsvisa
utvecklingen användes i godsprognoserna. Med LU 1990 använde myndigheterna den
multisektorala ISMOD-modellen för att ta fram långsiktiga scenarier för olika sektorer.
EARLY-modellen användes till regionaliseringen i Sverige. Kring år 2000 utvecklades
utrikeshandelsmodellen för att regionalisera även de gränsöverskridande flödena i och
utanför Sverige. VTI/TPR-modellen användes för att ta fram varugruppspecifika ODmatriser i ton. Med varuvärdesmodellen togs hänsyn till förändringen av värdedensiteten
mellan bas- och prognosår.6 I prognosen 2009 användes
LU 1999/2000,
Samgodsmodellens
basmatriser
för
2004/2005
som
baseras
på
Varuflödesundersökningarna 2001 och 2004/5 samt godsefterfrågan i ton framtagna av
Jakob Wajsman på Banverket. Vi misstänker att det sistnämnda avser

6

För mer information om verktygen se (SAMPLAN, 2001).
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branschutvecklingstal som används för att beräkna prognosmatriserna. Det är dock inte
klart om dessa avser samtliga trafikslag eller enbart järnväg. Rapportförfattarna förklarar
att ”en nackdel med Wajsmans modell är att modellen och indatat som har används inte
är offentligt och därmed inte möjligt att granska” (Banverket & Vägverket, 2009b, p. 10).
Behovet av att ta hänsyn till strukturella förändringar belyses i diagrammet i Figur 4.5
nedan. Sambanden illustreras också i diagrammen i Bilaga 2. Mellan början på 1970-talet
och början på 1990-talet följde BNP, industriproduktion och det samlande
godstransportarbetet varandra relativt väl. Sedan dess har BNP och industriproduktion
ökat i en snabbare takt än godstransportarbetet. Mellan början på 1990-talet och
finanskrisen hösten 2008 ökade BNP och industriproduktion i samma takt.
Industriproduktionen och transportarbetet påverkades mer av krisen än BNP.
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Figur 4.5 Utveckling av BNP, industriproduktion och tonkm totalt 1973-2013. Index 1973=100.

För att ta fram efterfrågematriserna uppskattas hur mycket gods som transporteras per
varugrupp i basåret och i prognosåret. Jämförs prognoserna 2000 och 2005 framgår det
att den samlade tillväxten per år antogs vara lägre i den senare prognosen (27% mellan
1997 och 2010 jämfört med 17% mellan 2001 och 2020, se Tabell 4.2 nedan). Detta
förklaras av en strukturomvandling som innebär en lägre tillväxt för flera tunga
varugrupper (som jord, sten och mineraler) och en högre tillväxt för lätta, högvärdiga
varor i 2005-års prognos. Ur Tabell 4.2 framgår att den beräknade transporterade
godsmängden i basåren 1997 och 2001 var ganska lika. Det är svårt att följa upp den
transporterade godsmängden med hjälp av den officiella transportstatistiken.
Förklaringen är att statistiken innehåller uppgifter per trafikslag vilket innebär
dubbelräkningar i intermodala kedjor, bortsett från Varuflödesundersökningarna (2001,
2004/5 och 2009).
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Tabell 4.2 Prognosticerad godstransportefterfrågan i prognoserna 2000 och 2005.
Varugrupp
Jordbruksvaror

Prognos 2000
Miljoner ton 1997 Utveckling till 2010
9,6
+8%

Rundvirke

49,7

Övriga trävaror
Livsmedel

Prognos 2005
Miljoner ton 2001 Utveckling till 2020
12,9
+ 11 %

+ 28 %

51,6

+5%

12,0

+ 4%

24,7

-4%

27,3

+ 23 %

25,4

+1%

Råolja och kol

28,3

+ 16 %

24,7

+7%

Oljeprodukter, asfalt, tjära

33,7

+ 29 %

38,7

4%

Järnmalm, skrot

33,1

+4%

33,2

0%

Stålprodukter

16,9

+ 19 %

19,5

+ 38 %

Papper och massa

21,2

+ 40 %

21,5

+ 11 %

Jord, sten, mineraler

36,8

+ 48 %

37,7

+8%

Kemikalier, gödsel

15,6

+ 27 %

16,9

+ 57 %

Högvärdiga produkter

70,1

+ 35 %

59,3

+ 62 %

Totalt

353

+ 27 %

366

+ 17 %

Det är uppenbart att den för prognosåret uppskattade godstransportefterfrågan (i ton)
påverkar det för prognosåret beräknade transportarbetet (i tonkm). I 2000-års prognos
beräknas en 27-procentig tillväxt i ton leda till en 25-procentig tillväxt i tonkm (se Tabell
4.2). I verkligheten var tonkm-tillväxten mellan 1997 och 2010 14%, dvs. prognosen
överskattade ökningen med 11 procentenheter. I 2005-års prognos beräknas en lägre
tillväxt för både godstransportefterfrågan och transportarbete: 17% mätt i ton och 21%
mätt i tonkm. Uppgifterna ovan bekräftar sambandet mellan den transporterade
godsmängden och transportarbetet totalt. Man bör dock vara medveten om att Tabell 4.2
inte innehåller uppgifter om transporternas längd, som har ökat tentativt med
centraliseringen av företagens verksamheter och ökad utrikeshandel.
Motsvarande uppskattning av den transporterade godsmängden per varugrupp och totalt
(som i Tabell 4.2) gjordes i 2009-års prognos. Det är dock inte möjligt att göra samma
sammanställning som för de två tidigare prognoserna då den totala
godstransportefterfrågan inte anges. Tillväxttalen för inrikes transporter, export och
import anges i ett stapeldiagram. Redovisningar i diagramform, som också används i
tidigare prognoser, borde undvikas eftersom de försvårar uppföljningar.
Nätverksmodeller
Nätverksmodeller används för att beskriva hur infrastrukturen utnyttjas för att
genomföra de transporter som beräknas efterfrågas i basåret och prognosåret. Mellan
mitten på 1990-talet och 2009 använde myndigheterna det trafikslagsövergripande
STAN-programmet som nätverksmodell. Systerprogrammet EMME används på
motsvarande sätt för persontransporter. Infrastruktur- och kostnadsuppgifter för de
olika trafikslagen matades in först för vägtransporter, sedan för järnvägstransporter och
slutligen för sjötransporter. Nätutläggningen gjordes genom att transportkostnaderna
minimeras på systemnivå. I STAN-modellen anges transportkostnaderna per
tonkilometer respektive per tontimme; nätverksspecifika skatter och avgifter tillkommer.
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Val av transportkedja och rutt skedde simultant. Volume-delay funktioner användes för
att ta hänsyn till att järnvägskapaciteten är begränsad.
I prognoserna 1989, 1993 och 1996 överskattades järnvägstransporterna men inte de
samlade landbaserade transporterna. Järnvägens andel överskattades trots att
nätverksmodellen tog hänsyn till att järnvägskapaciteten är begränsad En möjlig
förklaring för överskattningen av järnvägstransporternas andel är att det antogs för låga
kostnader för järnvägstransporter i relation till de andra trafikslagen. Detta beror
sannolikt på att kostnadsfunktionerna i STAN-modellen 1996 inte tar hänsyn till samtliga
kostnader som varuägarna möter. Bland annat ingår inte kostnader för konsolidering;
kostnader till följd av färre avgångar än för lastbilstransporter samt kostnader kopplade
till förseningar.
Fördelningen mellan trafikslagen har varit förhållandevis stabil över tid, med en långsamt
ökande andel av lastbilstrafik. Under de senaste 40 åren har vägtrafikens andel av det
totala transportarbetet på land ökat med tio procentenheter. En lärdom av detta är att
vara försiktig med att prognostisera stora förändringar av trafikslagens fördelning.
Myndigheterna har generellt varit försiktiga med att prognostisera betydande
förändringar av fördelningen mellan väg- och järnvägstransporter. Undantagen är 2005års prognos som korrekt förutsåg en minskning av järnvägens andel och 2000-års
prognos som felaktigt förutsåg en minskning av järnvägens andel när utfallet blev det
motsatta.
Tabell 4.3 Lastbilstransporternas andel av transportarbetet på land.
1975
57%

1980
58%

1985
56%

1990
60%

1995
63%

2000
64%

2005
64%

2010
61%

2014
67%

Med hänsyn att transportkostnaderna anges ”aggregerad” per tonkilometer (och per
tontimme) är det inte möjligt att ”särredovisa” hur pass mycket bränslepriserna påverkar
transportarbetets fördelning på trafikslagen. På lastbilssidan kan t ex högre bränslepriser
kompenseras av lägre fordons- eller lönekostnader.
Näringsdepartementet gav SIKA i uppdrag att komplettera de år 2005 framtagna personoch godstransportprognoserna med känslighetsanalyser med ett högre råoljepris: 50 $,
74 $ resp. 102 $ per fat i stället för de i prognoserna antagna 21$ per fat, (SIKA, 2005(d)).
Enbart effekter på transportarbetets fördelning mellan trafikslagen har analyserats och
inte hur ett högre oljepris påverkar BNP-utvecklingen eller branschstrukturen.
Modellanalyser med STAN-modellen indikerar att det samlade godstransportarbetet
minskar något då oljepriset ökar. Godstransportarbetet beräknas minska mest för
lastbilstransporter. Vid ett konstant elpris beräknas en kraftig överflyttning från lastbil
till järnväg.
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4.3.

Analys

Inledning
Syftet med den enkla prognosmetoden som vi kommer använda i detta avsnitt är inte att
ge en fullständig bild över framtiden. Tanken är att genom att blicka bakåt får vi en
objektiv utgångspunkt som sedan kan justeras baserat på annan tillgänglig information.
Detta är grundprincipen inom bayesiansk statistik, utgå först ifrån beprövad erfarenhet
eller historisk kunskap och använd sedan all annan tillgänglig information för att bearbeta
utgångspunkten. Philip E. Tetlock har genomfört en av de största utvärderingarna av
förutsägelser och prognoser i The Good Judgement Project. Lärdomarna för att förbättra
förutsägelser och prognoser som presenteras i Tetlock (2015) är enkla och allmänna:
sammanväg många olika informationskällor och idéer; tänk i termer av sannolikheter; följ
upp systematiskt; erkänn fel och vidta åtgärder för att undvika samma fel i framtiden.
Undersökningen (Tetlock & Gardner, 2015) visar också att enkla extrapoleringsmodeller
generellt ger bättre prognoser än mänskliga bedömare, speciellt när prognoser sträcker
sig mer än ett par år i framtiden.
Godstransportarbetets utveckling är beroende av mängder av variabler som tillväxt,
konjunktur, teknologisk utveckling, skatter, regleringar, investeringar, sektors
omvandling och arbetsmarknaden. Problemet med att bygga en prognos på dessa
variabler är att vi precis som med transportarbetet inte vet vad som kommer hända med
de underliggande variablerna i framtiden.
Jämförelse av prognos och utfall
Att jämföra godsprognoserna direkt med utfallet eller med varandra kan vara
missvisande. Det är inte rimligt att förvänta sig att transportprognoserna ska fånga
konjunkturcykler, exogena chocker eller random-walk. Målsättningen för prognoser bör
vara att fånga den allmänna trenden, sedan kommer det alltid ske en variation kring
trenden som får ses som en acceptabel felmarginal. Alla prognoser är gjorda under unika
historiska förutsättningar. Av det historiska utfallet går det att se att långa perioder med
stabilt transportarbete plötsligt kan brytas av kraftiga upp– eller nedgångar. Därför bör
man vara försiktig med att jämföra prognoser från olika år direkt med varandra.
Det är enkelt att vara efterklok. Med facit i hand är det lätt att konstruera en avancerad
modell som nästan perfekt fångar utfallet ex post. En sådan modell är dock meningslös
när utfallet är okänt. Vi vet inte heller vad t.ex. BNP eller bränslepriser kommer vara om
tio år och att använda dessa som indata blir därför som att göra en prognos på en prognos.
Därför är inte heller en sådan modell ett rimligt utvärderingsalternativ.
Vi hävdar ett en prognos bör utvärderas mot ett alternativ som är mycket enkelt och
enbart innehåller den information som fanns tillgänglig när den ursprungliga prognosen
gjordes. I denna rapport har vi använt följande utvärderingsmodell:
Linjär extrapolering – modellen använder transportarbetet för de 15 år som föregick
prognosen och en linjär tidsvariabel. Modellens betakoefficient för tidsvariabeln –
ungefär motsvarande den historiska ökningstakten – används för att prognostisera
den framtida utvecklingen. Som basvärde används transportarbetet året före
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prognosens publiceringsår, vilket är den mest aktuella statistik som fanns tillgänglig
när prognosen gjordes.
Att historisk data för just 15 år bakåt används för att skapa en alternativ prognos är ett
godtyckligt val. Motivet till 15 är en avvägning mellan att ha en period klart längre än en
enskild konjunkturcykel men kort så att effekten av historiska trendbrott inte påverkar
prognoser under allt för lång tid. 15 år är också den ungefärliga längden på en
transportprognos. Om en annan längd än 15 år skulle användas skulle en längre period
rekommenderas. Det skulle givetvis vara möjligt att räkna fram den optimala längden
men eftersom den alltid är beroende på historiska omständigheter är den inte särskilt
intressant för framtida prognoser.
Utvärderingsmodellen används för att göra prognoser för varje enskilt år under
prognosperioden. Varje prognosår jämförs med det faktiska utfallet varje år.
Prognosernas och utvärderingsmodellernas träffsäkerhet räknas fram som integralen
mellan det prognostiserade värdet och det verkliga utfallet. Deras respektive samlade
avvikelser summeras med ett antal olika metoder för att jämföra vilken som varit närmst
det verkliga utfallet. Krasst kan man säga att frågan är om de prognoser som gjorts har
varit bättre än om prognosmakarna plockat fram linjalen och dragit en linje baserat på
den historiska utvecklingen. Detta är inte ett speciellt högt krav att ställa på en prognos.
En vanligt förekommande metod för att utvärdera prognoser är att jämföra det
prognostiserade värdet och utfallet vid slutpunkten. Problemet med den metoden är att
slutåret kan vara kraftigt avvikande från perioden som helhet. Figur 4.6 visar ett exempel
där extrapoleringsmetoden konsekvent underskattat utvecklingen men hamnar precis
rätt på slutpunkten. Om man enbart utvärderar slutåret är det en större risk att
utvärderingen påverkas av slumpmässiga variationer och därmed blir missvisande.
Därför bör prognoser utvärderas som integralen mellan prognos och utfall.
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Figur 4.6. Exempel på prognos och extrapolering. 1989-års prognos för landtransporter.

Utvärderingsmetodik
När prognosfelet är framräknat som integralen mellan prognos och utfall kvarstår frågan
hur felen ska summeras. Det finns flera tänkbara alternativ. Några centrala mål för
summeringsmåttet är:
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Jämförbarhet mellan trafikslagen och över tid, det vill säga att justera för att
transportarbetets nivå. Genom att ange avvikelsen i relation till transportarbetets
mängd tar vi hänsyn till att nivån på transportarbetet är olika för trafikslagen och
över tid. Med en högre nivå på transportarbetet är en större varians i absoluta tal
acceptabel.
Det går inte att förvänta sig att en prognos ska vara exakt rätt varje år, en viss
variation kring utfallet är helt acceptabelt. Genom att låta underskattningar och
överskattningar ta ut varandra fokuserar vi på det systematiska felet. Genom att
använda nettoavvikelsen tillåter vi naturlig varians samt får information om
prognosen över- eller underskattat utvecklingen.
Bör avvikelser ges proportionell vikt eller ska stora avvikelser ges extra vikt? I
detta sammanhang ser vi inte något behov att kvadrera avvikelsen. Varje
ytterligare tonkilometer som prognoserna avviker från utfallet bör påverka de
samhällsekonomiska analyserna lika mycket. Därtill blir resultatet mer lättolkat
om proportionell viktning används.
Det är lätt att göra en prognos för nästa år och det är svårt att göra en prognos för
flera decennier i framtiden. Med andra ord, prognosfelet kan förväntas öka ju
längre från basåret man kommer. Det betyder inte att alla enskilda prognoser blir
mer fel över tid men i genomsnitt blir de sämre. Det är en aspekt som gör att
prognoser som varit aktiva relativt få år (till exempel prognoserna från 2005 och
2009) kan framstå som bättre än de som varit aktiva länge (såsom 1989 och 1993).
Denna aspekt kommer vi inte att ta hänsyn till i vår utvärdering.

Vi kommer huvudsakligen presentera resultaten som procentuell nettoavvikelse över
prognosperioden. Det innebär att avvikelsen, efter att man låtit överskattningar och
underskattningar ta ut varandra, ställs i förhållande till nivån på transportarbetet i
utfallet. Exempelvis tolkas en nettoavvikelse på sju procent som att prognosen i
genomsnitt varit sju procent högre än det faktiska transportarbetet under
prognosperioden. Ett negativt värde betyder att prognosen underskattat utvecklingen. Vi
kommer även visa RMSE (Root-mean-squared error) som till skillnad från vårt
huvudsakliga mått inte utjämnar över- och underskattningar och anger avvikelsen i
tonkilometer. Vilket mått som används påverkar huvudsakligen nivån på avvikelsen,
rankningen mellan olika prognoser påverkas oftast inte.
I Tabell 4.4 visas den procentuella nettoavvikelsen för de åtta prognoserna samt den
alternativa prognosmetoden baserad på linjär extrapolering. Eftersom 1975-års prognos
är så pass kraftigt avvikande ingår den inte när genomsnitten räknas fram.
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̅| syftar på den absoluta genomsnittliga avvikelsen
Tabell 4.4 Procentuell nettoavvikelse. |𝒙
̅ är genomsnittet när positiva och negativa avvikelser tar ut varandra mellan
exklusive 1975. 𝒙
prognoser.
1975

1983

1989

1993

1996

2000

2005

2009

̅|
|𝒙

̅
𝒙

Lastbil

prognos

36%

-7%

-16%

3%

-7%

16%

6%

10%

9%

1%

Lastbil

extrapolering

30%

8%

-15%

-4%

-10%

15%

3%

10%

9%

1%

Järnväg

prognos

53%

4%

7%

16%

12%

-5%

-4%

7%

8%

5%

Järnväg

extrapolering

36%

-2%

-6%

10%

4%

-3%

-8%

5%

5%

0%

Landtrp

prognos

98%

-7%

-7%

7%

0%

8%

2%

9%

6%

2%

Landtrp

extrapolering

74%

10%

-12%

3%

-5%

8%

-1%

8%

7%

2%

Sjöfart

prognos

-

-

-10%

-

-16%

-9%

12%

31%

16%

1%

Sjöfart

extrapolering

-

-

-31%

-

-20%

-3%

-3%

6%

13%

-10%

Totalt för landbaserade transporter och för lastbilstransporter är extrapoleringens
resultat likvärdigt med de nationella prognoserna. För järnväg och sjöfart har
extrapoleringen varit något bättre. Den största procentuella avvikelsen har sjöfarten
vilket sannolikt kan härledas till svårigheten att beräkna hur mycket av sjöfarten som går
i svenska vatten. Näst störst är avvikelsen för lastbilstransporter, i genomsnitt nio
procent. Som vi kommer visa i nästkommande avsnitt blir avvikelsen ännu större för
lastbilstransporterna om man inte justerar prognosernas basvärden till den officiella
statistikens nivå. Ett extra tillägg i transportstatistiken för att kompensera för utländska
lastbilarna har liten påverkan.
RMSE
En annan metod är bruklig inom prognosutvärdering är root-mean-square-error (RMSE).
Till skillnad mot föregående metod sker det ingen utjämning mellan under- och
överskattningar och avvikelsen anges i tonkm. Järnvägen har som förväntat lägre
avvikelse eftersom dess transportarbete är lägre än de övriga trafikslagens.
Tabell 4.5 RMSE visar den genomsnittliga avvikelsen per år i miljarder tonkm.
RMSE

1975 1983 1989 1993 1996 1999 2005 2009

𝑥̅

Total

prognos

17,0

2,8

3,1

5,7

3,1

5,8

4,0

6,5

4,4

Total

extrapolering

14,5

2,4

5,2

3,1

3,9

5,8

3,1

5,9

4,2

Lastbil

prognos

8,2

3,4

4,7

3,0

3,6

6,8

4,2

4,8

4,4

Lastbil

extrapolering

8,0

2,7

4,8

2,8

4,2

6,3

3,0

4,8

4,1

Järnväg prognos
Järnväg extrapolering

8,7

1,2

2,0

3,9

2,9

1,7

1,6

1,9

2,2

6,6

1,1

1,8

2,3

1,3

1,3

2,1

1,8

1,7

Extrapoleringen har en lägre genomsnittlig avvikelse för samtliga trafikslag men
skillnaden mot prognosernas avvikelse är marginell. Slutsatsen är att en enkel
extrapolering ger en likvärdig eller eventuellt bättre förutsägelse av transportarbetets
utveckling än de officiella prognoserna. Denna slutsats verkar inte påverkas nämnvärt av
hur man beräknar avvikelsen. I följande avsnitt kommer vi visa slutsatsen står sig även
när man ruckar på några av de underliggande antagandena i utvärderingen.
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Felaktiga basvärden
I flera prognoser avviker transportarbetet i prognosens basår ifrån den officiella
statistiken för samma år. I samtliga analyser hittills har vi justerat basvärdet så att det
stämmer med statistiken. Detta har vi gjort för att kompensera basprognoserna utifall att
avvikelsen beror på att statistiken har reviderats i efterhand eller om prognosen bygger
på annan statistik än den offentliga. I flera fall är avvikelsen så pass liten att den kan
ignoreras; men för 2005 och 2009-års prognos för vägtransporter är avvikelsen allt för
stor för att ignoreras.
För 2005-års prognos kan avvikelsen antagligen till stor del tillskrivas en uppräkning av
transportarbetet med lastbil som gjorts med hänsyn till utländska lastbilar som gjorts i
prognosen men inte i den officiella statistiken. Prognosen startar på 41 miljarder tonkm
jämfört med 34,2 miljarder tonkm i den officiella statistiken; en skillnad på 6,8 miljarder
tonkm. Det är svårt att avgöra om detta förklarar hela avvikelsen eftersom siffran från den
officiella statistiken inte förekommer någonstans i prognosrapporten. Frågan blir då
vilken statistik prognosen ska utvärderas mot när man i prognosen uppfunnit en egen
definition utan förankring i någon officiell statistik.
2009-års lastbilsprognos utgår från 43,7 miljarder tonkm och den officiella statistiken för
samma år är 39,9. Prognosen för sjöfarten har ett basvärde på 46,5 tonkm, jämfört med
36,9 tonkm i statistiken; en skillnad på knappt 10 miljarder tonkm. Enligt
prognosrapporten är startvärdet kalibrerat och ”ska stämma med transportstatistiken”,
då åsyftas statistik från Sveriges Transportindustriförbund. Jämfört med
Transportindustriförbundets är basvärdet i prognosen för lastbilstransporter bara en
knapp miljard tonkm högre. För sjöfarten är dock skillnaden mellan prognosens basvärde
ännu större när den jämförs Transportindustriförbundets statistik, hela 13 miljarder
tonkm.
Varför man valt att förlita sig på Transportindustriförbundet snarare än den officiella
statistiken från dåvarande SIKA framgår inte. Problemet med att förlita sig på andra källor
än de officiella är att det är svårt i efterhand att veta hur statistiken ser ut och vilka
definitioner den och prognosen använder sig av. Transportindustriförbundet har som vi
har förstått det sedermera slutat producera statistik om transportarbetet. Därför har vi
inget att förhålla prognoserna till och de blir omöjliga att utvärdera korrekt.
Tabell 4.6 Genomsnittlig procentuell nettoavvikelse för lastbilsprognoser beroende på om
basvärdet justerats till den officiella statistikens nivå eller inte.
Lastbilstransporter
Prognos

Justerade basvärden

Prognos

Ojusterade basvärden

Linjär extrapolering

2005
6,3%

2009
9,5%

17,3%

16,0%

2,6%

9,8%

I Tabell 4.6 visar nettoavvikelsen om prognosernas basvärde inte justerats till den
officiella statistikens nivå. Anledningen till att bara prognoserna från 2005 och 2009 är
medtagna är att det är där skillnaden mellan basvärdet och den officiella statistiken är
betydande. För 2005-års prognos ökar den genomsnittliga nettoavvikelsen från 6,3 % till
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17,3 % när man tar bort justeringen. För 2009-års prognos ökar den genomsnittliga
nettoavvikelsen från 9,5 % till 16,0 %. Den linjära extrapoleringen framstår som klart
bättre när den jämförs med basprognoser vars basvärde inte justerats.

4.4.

Diskussion

Lastbilsstatistiken
Det är känt att den officiella statistiken över lastbilstransporter lider av kvalitetsproblem,
relaterade till transporter genomförda av svenska och utländska lastbilar.
Transportarbetet med svenska lastbilar riskeras överskattats eftersom många lastbilar
rapporteras varit stillastående just den veckan enkätundersökningen genomförs. Det kan
handla om förklaringar som att lastbilen varit på besiktning eller att chauffören varit sjuk.
Största delen av det rapporterade stilleståndet beror dock antagligen på att åkerierna inte
vill svara på enkäten och därmed felaktigt anger att lastbilen varit stillastående veckan i
fråga.
Ett långvarigt antagande i Trafikanalys tonkm-tidsserie är att det genomförs lika mycket
godstransporter med utländska lastbilar i Sverige som godstransporter med svenska
lastbilar i utlandet. Detta antagande har varit någorlunda korrekt i på 1990-talet men har
blivit allt mer fel över tid. Genom att samma enkätundersökningar genomförs samtliga
EU-länder samt Norge kan man försöka skapa sig en bild av den utländska trafikens
omfattning i Sverige. Detta är dock inte möjligt för transporter som genomförs i och av
länder som ligger utanför EU, t.ex ryska lastbilar är inte inkluderade.
Trafikanalys har gjort en uppskattning av den utländska lastbilstrafikens omfattning i
Sverige. Metoden har bland annat använts i Trafikverkets klimatrapportering. Förenklat
innebär det att det görs ett tilltagande påslag på transportarbetet i den officiella
statistiken från 3 % 1999 till 15 % 2014. Det är svårt att bedöma hur väl uppskattningen
speglar verkligheten. Vi har testat att utvärdera prognoserna för lastbilstransporter med
påslaget för utländsk lastbilstrafik, vilket visas i Tabell 4.7. Fel! Hittar inte
referenskälla.
Tabell 4.7 Procentuell avvikelse efter påslag för utländska lastbilar samt med revideringen för
stillestånd. Basvärden är ej normaliserade. Tilltagande påslag för utländsk trafik efter 1998, från
tre till femton procents tillägg. De två nedersta raderna är samma som i Tabell 4.4 för jämförelse.
Väg
Prognos

+påslag

1989
-21,5%

1993
-2,8%

1996
-13,5%

2000
6,9%

2005
6,9%

2009
4,2%

|x|
9,3%

x
-3,3%

Extrapolering

+påslag

-20,1%

-9,7%

-15,5%

5,7%

-4,6%

1,2%

9,5%

-7,2%

Prognos

normal

-16,3%

3,3%

-7,5%

15,8%

6,3%

9,0%

9,8%

1,9%

Extrapolering

normal

-15,5%

-4,0%

-7,5%

14,6%

2,6%

9,8%

9,3%

-0,3%

Med ett påslag för utländsk lastbilstrafik i Sverige påverkas den absoluta avvikelsen
knappt. Avvikelsen för basprognoserna minskar med 0,5 % och avvikelsen för
extrapoleringen ökar med 0,2 %. Den genomsnittliga nettoavvikelsen påverkas mer. För
basprognoserna innebär påslaget för utländsk lastbilstrafik att prognoserna underskattat
utvecklingen med i genomsnitt 3,3 % per år istället för en överskattning på 1,9 % utan
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påslaget. För extrapoleringen leder påslaget till en ganska betydande underskattning på i
genomsnitt 7,2 % istället för den obetydliga avvikelsen utan påslaget.
Osäkerheterna kring uppgifterna för tonkm på väg på svenskt territorium i statistiken
försvårar uppföljningen av godsprognoserna (Trafikanalys, 2015b). I juni 2015
reviderade Trafikanalys uppgifterna för åren 2012, 2013 och 2014. Trafikverket utgår i
sitt pågående prognosarbete ifrån 46 miljarder tonkm år 2012, (Trafikverket, 2015),
vilket ska jämföras med Trafikanalys ursprungliga 33,5 miljarder tonkm med lastbil för
2012 innan revidering för transporter med svenska lastbilar och 41 miljarder tonkm efter
revidering. Problemen som härrör från de utländska lastbilarna är även fortsättningsvis
olösta även om vissa försök gjorts. Projekt som denna uppföljning kräver en tillförlitlig
beskrivning av samtliga på svenskt territorium genomförda lastbilstransporter
(oberoende i vilket land lastbilarna är registrerade). Motsvarande problem finns inte för
statistiken över transportarbete på järnväg och till sjöss då dessa baseras på
totalundersökningar.
Revideringen av transportarbetet genomfört av svenska lastbilar bidrar till att minska
den artificiella felkällan som det statistiska bortfallet gett upphov till. Att utvärdera med
den reviderade statistiken bör därför vara föredra. Ett kvarstående problem är det hopp
som sker i statistiken mellan 2011 och 2012 som till största del beror på revideringen och
inte förändringar i det faktiska transportarbetet. Transportarbetet i den officiella
statistiken för 2011 och några föregående år är med all sannolikhet underskattat. Det
hade varit önskvärt med en revidering som omfattade alla år i underlaget men det är
förståeligt om det inte är möjligt. Problemen blir ännu större på regional nivå då den
utländska lastbilstrafiken sannolikt är mer omfattande i Skåne och Blekinge.
Transportarbete och trafikarbete
Prognoser görs för såväl transportarbetet (för godstransporter mätt i tonkm) och för
trafikarbetet (mätt i fordons- eller fartygskm). Tonkilometermåttet används för att
beskriva de olika trafikslagens omfattning och andelar. Fordonskilometermåttet krävs i
samband med kapacitetsanalyser och beräkningen av externa effekter som
koldioxidutsläpp. I de godsprognoser som vi har utvärderat, och även i de därefter
framtagna prognoserna, ligger tyngdpunkten på beräkningen av transportarbetet.
Ökningstakten för transportarbete och trafikarbete är identiskt om antalet ton som
fraktas per fordon är konstant; så är dock inte fallet. Utvecklingen mot större lastbilar
illustreras i figuren nedan, innebär att trafikarbetet har utvecklats i en långsammare takt
än transportarbetet. Med hänsyn till denna trend och att den nya Samgodsmodellen
beräknar såväl tonkm och fordonskm/fartygskm, är det önskvärt att presentera
godsprognoser för både transportarbete och trafikarbete endogent, dvs. utan exogena
antaganden om lastfaktorer.
Figur 4.7. Utvecklingen av tonkm och fordonskm samt ton per fordon på väg. Index
1999=100. Källa: Trafikanalys.Figur 4.7 visar också hur viktigt det är att de statistiska
uppgifterna är korrekta. Använder man den gamla metoden för att räkna transportarbete
på väg visar figuren att ton per fordon minskat med 13 % sedan 1999. Använder man den
nya reviderade metoden blir budskapet det motsatta; att ton per fordon ökat med nio %.
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Figur 4.7. Utvecklingen av tonkm och fordonskm samt ton per fordon på väg. Index 1999=100.
Källa: Trafikanalys.

För godstransporter på järnväg har antalet ton per tåg ökat med 22 % sedan 2006
samtidigt som antalet fordonskm minskat med 21 %. Inom sjöfarten har antalet ton per
anlöp ökat med 42 % sedan 2000 och antalet anlöp har minskat med 25 %. Utvecklingen
mot större fordon är alltså viktigast inom sjöfarten, följt av järnvägen.
Regionala prognoser
I prognoserna 2000, 2005 och 2009 presenteras även prognoser över väg och
järnvägstrafik på länsnivå. Behovet av mer lokala trafikprognoser är förståeligt. Många
infrastrukturprojekt, särskilt vägprojekt, är lokala och då är de nationella prognoserna av
begränsad användning. Ett problem vid utvärderingen av de regionala prognoserna är att
vi har begränsad information om hur utvecklingen av de verkliga transporterna och den
verkliga trafiken har sett ut över tiden.
Lastbil
För lastbilstransporter saknas statistik över det totala transportarbetet inom varje län.
Från enkätundersökningen Inrikes och utrikes transportarbete med svenska lastbilar och
dess föregångare kan uppgifter om transportarbete (och även trafikarbete) med svenska
lastbilar strikt inom och mellan länen skattas, men de länsgränsöverskridande
transporterna vållar problem vid bestämning av länstillhörigheten.
För trafikarbetet med svenska och utländska lastbilar finns statistik på länsnivå
framtagen ur den Nationella Vägdatabasen (NVDB). Data finns tillgängliga från år 2003
och framåt men tyvärr har ingen uppdelning gjorts mellan lätta och tunga lastbilar, varför
data inte är jämförbara med prognosdata som anges för tunga lastbilar enbart7. Det finns
dessutom vissa tveksamheter kring uppgifternas kvalitet när det gäller utvecklingen över
tiden, särskilt gäller detta perioden 2006 - 2008. Tillämpningen av olika datainsamlingsoch skattningsmetoder leder också till att NVDB:s uppgifter på nationell nivå inte
stämmer överens med körsträckorna framtagna med andra ansatser som exempelvis
Enligt uppgift från Trafikverket finns dock ”rådata” från mätningarna lagrade så att det skulle gå att ta
fram länsvis statistik för enbart tunga lastbilar. Dock inte utan en betydande arbetsinsats.
7
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lastbilsundersökningen och data från fordonsbesiktningen8. Problematiken finns för
samtliga vägtransportfordon och det skulle krävas en ”samordning” av de olika
metoderna. Ett införande av en vägslitageavgift skulle kunna ge ett bättre statistiskt
underlag.
Järnväg
För järnvägstransporterna finns statistik om antal godståg per år på varje bandel i Sverige
från år 2006 och framåt. Från dessa kan trafikarbetet per år för godståg beräknas per län
genom att bandelarnas sträcklängder på olika län skattas. Ett problem är dock att flödet
för en viss bandel kan variera över olika delsträckor utefter bandelen och att det givna
flödet anger det maximala flödet på bandelen. Därmed kommer det beräknade trafikarbetet att överskattas. För de godsprognoser där uppdelning av trafikarbete på järnväg
genomfördes är basåret satt så tidigt (senast 2001) att någon jämförelse med ovan
beskrivna data inte befunnits meningsfullt. Tyvärr presenterades inte motsvarande data
i 2009 års prognos.
För framtiden ser det ljusare ut för länsprognoserna för järnväg. Med den nya
järnvägsstatistiken på länsnivå finns det goda möjligheter att göra länsprognoser vars
startvärden är förankrade med statistik och som går att utvärdera. För
järnvägstransporter finns det pålitlig data för transportarbetet på länsnivå från 2013 och
framåt. Med ansträngning går det att få fram data för ytterligare några år. För de fyra
decennier av prognoser vi utvärderar finns det alltså data om ett par år.
Sjöfart
Prognosrapporterna från 2000 och 2005 innehåller även en prognos över hur mängden
gods i svenska hamnar kommer utvecklas. Trafikanalys statistik innehåller tidsserier för
lastade/lossade ton i svenska hamnarna tillbaka till 1999. Volymerna ökade med 20 %
mellan 1999 och toppåret 2008 och minskade därefter med ca 15 % år 2009. Volymerna
har återhämtat sig något sedan dess. År 2010 lastades 15 % mer än 1999 och år 2014 sju
procent. Detta innebär att 2000-års godsprognos, som beräknade en 24 %- procentig
tillväxt mellan 1997 och 2010, överskattade tillväxten. Bland annat med hänsyn till den
relativt måttliga tillväxten (på 7% mellan 1999 och 2014) är det intressant hur den
regionala fördelningen av tillväxten ser ut och i vilken mån prognoserna stämmer. Den
tillgängliga statistiken tillåter inte dock inte några regelrätta analyser för 2000 års
prognos som avser 2010 på grund av att den regionala indelningen i statistiken ändrades.
Den i 2005-års prognos för 2020 prognosticerade godsmängden uppnåddes i många
kustområden, framför allt i den sydligaste och den nordligaste delen av landet (redan) år
2014. De största avvikelserna finns mellan Halmstad och Göteborg på västkusten, mellan
Hudiksvall och Nynäshamn på ostkusten samt i Vänern och Mälaren.
Basår
Eftersom det finns en fördröjning innan transportarbetesstatistiken blir tillgänglig måste
prognosernas basår vara minst ett år innan publiceringsåret. I de prognoser som
Data från fordonsbesiktningen är svår att placera geografiskt eftersom lastbilar rör sig över stora
områden.
8
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utvärderas i denna rapport varierar basåret mellan två och fyra år innan publiceringsåret.
Ju längre bak basåret hamnar desto större risk är det att basnivån inte speglar all den
information som finns tillgänglig. En oroväckande utveckling är att basåret hamnat
orimligt långt bak i de senaste prognoserna. I 2014 och 2015-års prognoser används 2006
som basår och informationen kommer från varuflödesundersökningen 2004/2005. Att
använda ett basår som ligger nio år bakåt i tiden och som föregår en finanskris är
olämpligt. Utvecklingen mot tidiga basår verkar drivits av att avancerade modellerna
kräver mer inputdata som inte finns tillgänglig för varje år och som tar något år att
bearbeta. Denna rapport argumenterar för enklare modeller som ett komplement till de
mer komplicerade nätverksmodeller är att de möjliggör att man lyfter blicken ovanför
modellen och tar till sig den information som finns tillgänglig. I den händelse att man har
bättre prognosinformation på en disaggregerad nivå där efterfråge- och
nätverksmodellerna är verksamma än på en mer aggregerad nivå är det motiverat att
använda komplicerade modeller. Tyvärr har vi i denna rapport inte utrymme att fördjupa
detta.
Omvärldsanalys
Att prognoserna skulle kunna förutspå finanskrisen 2008 och den kraftigt fallande
transportefterfrågan som följde är ingenting man kan kräva. Stora exogena chocker är
svåra att förutsäga. Att prognoserna från 1993, 1996, 2000 och 2005 missade nedgången
kan vi inte ha någon kritik mot. Vad som däremot är anmärkningsvärt är att prognosen
från 2009 missade finanskrisen. Den prognosen behövde ju trots allt inte förutspå
finanskrisen, finanskrisen hade redan inträffat sex månader innan prognosen
publicerades. Trots att samtliga tänkbara indikatorer pekade nedåt valde
prognosmakarna att i samtliga fyra scenarier förutspå en fortsatt ökning av
transportarbetet. Det är svårt att förstå varför. Ett problem är att modellerna är tröga och
har svårt att anpassa sig till stora förändringar. Samma sak skedde i prognosen 1975 som
inte tog oljekrisen 1973 i beaktande. Oljekrisen kan dock ses som en kris vars
konsekvenser var svårare att förstå än finanskrisen 2008. Att oljekrisen skulle innebära
slutet på rekordåren var inte en självklarhet.
Tydlighet och transparens
När man läser de åtta prognoser vi utvärderar i denna rapport är det svårt att skapa sig
någon överblick. Varje prognos är en självständig rapport med mycket liten koppling till
sina föregångare. Presentationen, definitioner, metoder och scenarier skiljer sig mellan
nästan alla prognoserna. En naturlig förklaring till detta är att det är en handfull olika
myndigheter som historiskt fått ansvaret att göra prognoser. Med denna bakgrund är det
förståeligt varför Trafikverket i sina riktlinjer (2011) anger att ”En ny prognos ska kunna
relateras till tidigare prognoser”. Möjligheten att relatera till tidigare prognoser verkar
blivit bättre sedan Trafikverket tog över ansvaret för prognoserna. Både genom explicita
hänvisningar till den föregående prognosen och att metoder återanvänds. Det finns dock
inte lika tydliga hänvisningar till den historiska utvecklingen av antalet tonkilometer,
fordonskilometer osv. Se nedan.
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Trafikverkets nuvarande basprognos, 2015
Prognos för godstransporter 2030 – Trafikverkets basprognos 2015 var den gällande
nationella basprognosen när denna rapport skrivs. Den har basår 2010 och
prognostiserar utvecklingen fram till 2030. Eftersom prognosen är så pass ny kan den inte
utvärderas mot faktiskt utfall. Med bakgrund av det arbete vi gjort i denna rapport vill vi
kommentera den nuvarande prognosen.
Tabell 4.8 Historisk tillväxt av transportarbetet och prognostiserad tillväxt av transportarbetet.
Historisk årlig tillväxt
1994-2014
0,5%

Prognostiserad årlig
tillväxt 2010-2030
1,6%

Årlig tillväxt 2014-2030
för att nå prognosmål
2,0%

Sjöfart

0,9%

2,4%

2,6%

Lastbil

1,7%

2,4%

3,1%

Järnväg

Som Tabell 4.8 visar är den prognostiserade ökningen av transportarbetet radikalt högre
än den historiska trenden. Transportarbetet på järnväg förväntas öka fyra gånger
snabbare än under de senaste tjugo åren, transportarbetet till sjöss förväntas öka nästan
tre gånger så snabbt som den historiska tillväxttakten och transportarbetet med lastbilar
nästan dubbelt så snabbt. Detta förefaller som en (mycket) osannolik utveckling. I
prognosrapporten presenteras inga argument för ett trendbrott i utvecklingen av
transportarbetet. Bortsett från ett lågt oljepris och en förväntad konjunkturuppgång de
närmsta åren är det svårt för oss att se skäl till att transportarbetet skulle öka snabbare
än det gjort historiskt. Tvärtom finns det flera indikatorer som antyder en svagare
utveckling i framtiden. En stor del av Sveriges framtida tillväxt vara inom tjänstesektorn,
som inte är lika transportintensiv som industrin. Nya och högre skatter och avgifter
diskuteras.
Samhällsekonomiska analyser baserade på godstransportprognosen riskerar att bli
kraftigt missvisande. Om kapacitetsbedömningar görs med prognosen som grund
kommer de att ge intrycket av att en kraftig utbyggnad av infrastrukturen krävs för att
möta den framtida ökningen. I detta sammanhang är det viktigt att beakta att
tillväxttakten är lägre för lastbilskilometer och tågkilometer än för tonkilometer. Detta
kan leda till en felaktig allokering av investeringsmedel. Med en hög prognostiserad
ökning av lastbils- och sjötrafiken kan också klimatfrågan framstå som onödigt svårlöst.
Enligt Trafikverkets riktlinjer (2011) ska länk- och objektsprognoser som avviker från
den nationella prognosen redovisas och motiveras. Det är ett klokt krav men om den
nationella prognosen är överdriven innebär det också att länk- och objektsprognoserna
blir för höga. Felet i den nationella basprognosen kan därför få följdverkningar i många
samhällsekonomiska analyser inom transportsektorn.
När är det befogat att göra nya prognoser?
En av de grundläggande funktionerna med den nationella basprognosen är att ge en
gemensam utgångspunkt för olika utvärderingar och analyser. Oavsett om det rör sig om
kapacitetsbedömningar, samhällsekonomiska kalkyler eller klimatmål så bör dessa utgå
från samma förväntade transportarbete. Med en gemensam prognos som bas blir det
mindre godtycke och jämförbarheten mellan projekt blir större.
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Ett potentiellt problem för denna gemensamma utgångspunkt är att flera större projekt
och utredningar gör egna prognoser som är frikopplade från de nationella prognoserna.
Till exempel har det gjorts nationella prognoser i Sverigeförhandlingen (PwC, 2015), i
utredningen om järnvägens organisation (SOU 2015:110) samt de mer eller mindre
regelbundna prognoserna som gjorts i samverkan mellan Trafikverket och KTH. Därtill
tillkommer också visioner i gränslandet mellan prognos och målsättning såsom Swecos
Vision om järnvägens framtida roll i samhället (2014).

4.5.

Slutsatser

Projektet syftar till att svara på tre övergripande frågeställningar:
1. Har transportprognoserna under flera decennier visat systematiska fel när det
gäller den övergripande utvecklingen? Om så är fallet, på vilket sätt?
Prognoserna för lastbilstransporter och sjöfartstransporter har inte varit systematiskt fel.
Det förekommer visserligen betydande avvikelser mellan vad som förutspåtts och utfallet
men felen försvinner om man låter överskattningarna ta ut underskattningarna. Särskilt
sjöfarten har stora avvikelser men dessa är jämt fördelade mellan över- och
underskattningar. Prognoserna för godstransporter på järnväg har dock med enstaka
undantag överskattat den framtida utvecklingen. I genomsnitt har prognoserna för
järnvägstransporter varit fem procent högre än det faktiska utfallet.
Om prognoserna jämförs med en ren extrapolering av den historiska utvecklingen finner
man att lastbilsprognosen och prognosen för totalnivån varit jämbördiga med
extrapoleringen. Järnvägsprognoserna har varit betydligt sämre på att förutspå det
framtida transportarbetet än extrapoleringar. Prognosen för sjöfarten har varit klart
bättre än extrapoleringar dock med en anmärkningsvärd hög volatilitet.
Problem med statistik och prognosrapporter som inte är transparanta gör det svårare att
följa upp prognoserna. Lastbilsstatistiken har blivit allt med osäker på senare år då den
utländska lastbilstrafiken ökat vilket inneburit försämrad inrapportering. Det statistiska
underlaget för transportarbete på regional nivå är så pass bristfälligt att det inte tillåter
någon seriös utvärdering av de regionala transportprognoserna. Detta gäller samtliga
trafikslag men i något varierande grad.
2. Hur fördelar sig ”ansvaret” för avvikelsen på felaktiga antaganden respektive
felaktiga funktionssamband i modellerna?
Godstransportprognoserna är framtagna i två steg där man i ett första steg tar fram
mängden gods som ska transporteras och mellan vilka platser. I ett andra steg fördelas
godset ut på de olika trafikslagen med en kostnadsminimerande metod. Om en prognos
överskattar ett trafikslag kan det endast härledas till att det trafikslagets kostnad
underskattades i förhållande de andra trafikslagen. Det första steget, där
transportefterfrågan tas fram, är inte transparent. Som även Vägverket och Banverket
konstaterat är modellen och indatat som använts i framtagandet av transportefterfrågan
inte offentligt och är därmed inte möjligt att granska (2009b, p. 10). Det finns indikationer
på att godstransportefterfrågan överskattats i Trafikverkets senaste prognoser, vilket kan
resultera i att godstransportprognoserna för samtliga trafikslag överskattas. Mer
utförliga analyser av antaganden och funktionssamband låter sig inte göras.
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Transportarbetet är korrelerat med BNP-tillväxten och industriproduktionen men
sambandet har minskat över tid i takt med strukturomvandling. En relativt stor del av det
svenska transportarbetet kommer dock fortfarande från basindustrin. Ett problem för
transportprognoserna är att de är beroende av enskilda företag. En nerlagd gruva eller ett
nerlagt pappersbruk kan märkbart påverka transportarbetet på nationell nivå på ett sätt
som är svårt att förutse.
3. Vilka ledtrådar ger detta för vad man bör/kan göra för att träffa mer rätt i
framtiden?
En central lärdom är att inte låta prognosen bli önsketänkande. Erfarenheter från den
historiska utvecklingen kan bidra. Till exempel är transportarbetet på järnväg ungefär på
samma nivå nu som för 40 år sedan. Trots detta prognostiseras en kraftig ökning av
transportarbetet på järnväg i Trafikverkets senaste prognos. Trafikslagsfördelningen
ändras långsamt. Prognostisera inte några snabba förändringar om det inte finns
förklaringar för det.
Utvecklingen mot längre och tyngre fordon innebär att skillnaden mellan trafikarbete och
transportarbete ökar. Trafikarbete är den relevanta variabeln när det gäller
kapacitetsanalyser. Prognoser borde anges explicit i både transportarbete och
trafikarbete för att underlätta för slutanvändarna.
Statistiken kring lastbilstransporter behöver förbättras. Att basera statistiken på
enkätsvar från lastbilschaufförer är både dyrt och opålitligt. Lastbilstillverkarna samlar
kontinuerligt in digital data om var deras lastbilar befinner sig. Det förefaller vara en
bättre och billigare källa till transportstatistik än den nuvarande ordningen. Ett byte av
insamlingsmetod försvåras dock av förpliktelser gentemot EU.
Prognosen bör utgå ifrån basvärden som stämmer överens med statistiken. Idealt bör
modell och statistik ha samma avgränsning. Gör inte prognoser för variabler vi inte kan
mäta, som till exempel regionalt transportarbete.
Känslighetsanalyser bör utgå från olika tillväxtscenarier eftersom det huvudsakligen är
den sortens variabler som markant påverkar transportarbetet på nationell nivå. Enskilda
politiska åtgärder eller projekt har sällan en sådan omfattning att de påverkar
transportarbetet på ett substantiellt sätt.
Grunden för att förbättra prognoser är att utvärdera de prognoser man gjort och försöka
inse vad som blev fel och vad som blev rätt. Ett systematiskt arbete där man utvärderar
prognosmodellen är önskvärt. Det gäller inte bara den slutgiltiga prognosen utan
modellens alla steg. Basmatrisen är en central komponent i prognosen men är inte
transparent.
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5.

Övergripande slutsatser

Detta avsnitt innehåller slutsatser som är genomsamma för både person- och
godstransportprognoser. Mer utförliga slutsatser för persontransportprognoser finns i
avsnitt Slutsatser3.4 och för godstransportprognoser i avsnitt 4.5.
Prognoserna för resande med bil har varit överskattade sedan början av 1990-talet,
tillväxttakten i prognoserna har varit runt 1,5 % medan den verkliga tillväxttakten bara
varit 0,8 %. Till stor del kan avvikelsen förklaras av felaktiga antaganden, varav det för en
del finns tydliga lärdomar att dra för att kunna göra bättre antaganden i framtiden.
Järnvägsprognoserna har träffat någorlunda rätt på total nivå, men den kommersiella
fjärrtrafiken har överskattats och den subventionerade regionala tågtrafiken har
underskattats. Den senare har stimulerats av oförutsedda utbudsökningar. Enligt
statistiken har förändringen i resande med buss varit liten, statistiken är dock mycket
otillförlitlig. Alla prognoser för busstrafiken har förutsagt långsam ökning.
Flygtrafikprognoserna har påtagligt överskattat den faktiska efterfrågan, till stor del
beroende på att avregleringen ledde till oförutsedda minskningar av utbudet.
Prognoserna kommer generellt mycket närmare det faktiska utfallet än
trendframskrivningar skulle ha gjort. Flera tecken tyder på att problemet med att
använda tvärsnittsmodeller för långsiktiga prognoser trots allt är begränsat: att
prognoserna kommer mycket närmare det verkliga utfallet än trendframskrivningar, att
den största delen av felet kan förklaras av vilka antaganden man gjort för centrala
indatavariabler och att Sampers-modellens elasticiteter stämmer väl med motsvarande
elasticiteter i vår skattade tidsseriemodell.
Prognoserna för lastbilstransporter och sjöfartstransporter har i genomsnitt varit nära
verkligheten. Det förekommer visserligen betydande avvikelser mellan vad som
förutspåtts och utfallet men felen försvinner om man låter överskattningarna ta ut
underskattningarna. Särskilt sjöfarten har stora avvikelser men dessa är jämt fördelade
mellan över- och underskattningar. Prognoserna för godstransporter på järnväg har dock,
med några enstaka undantag, överskattat den framtida utvecklingen. I genomsnitt har
prognoserna för järnvägstransporter varit fem procent högre än det faktiska utfallet. Om
godsprognoserna jämförs med en ren extrapolering av den historiska utvecklingen finner
man att lastbilsprognosen och prognosen för totalnivån varit jämbördiga med
extrapoleringen. Järnvägsprognoserna har varit betydligt sämre på att förutspå det
framtida transportarbetet än extrapoleringar. Prognosen för sjöfarten har varit klart
bättre än extrapoleringar dock med en anmärkningsvärd hög volatilitet.
Några rekommendationer för inför kommande person- och godstrafikprognoser:
-

Det bör absolut vara “tillåtet” att göra prognoser som avviker från nuvarande trenden,
men trendbrott behöver motiveras i prognosrapporterna. Trafikverkets godsprognos
från 2015 förutspår en radikalt högre ökning av transportarbetet för samtliga
trafikslag än den historiska trenden. Ökningen bör antingen motiveras med en
övertygande argumentation eller skrivas ned i kommande prognoser.
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-

-

-

-

Då prognoserna släppts har ofta prognosens basår ganska många år på nacken, vilket
innebär att information om utvecklingen inte tillvaratas. Antingen bör man använda
färska basår eller så bör man korrigera för den faktiska utvecklingen (vilket kan göras
på ett antal olika sätt).
Antaganden och underliggande data bör redovisas så tydligt som möjligt och på ett
sätt som är jämförbart med statistiken. Detta skulle underlätta både uppföljningar och
den samtida diskussionen/förståelsen.
Det bör också tydligt redovisas om prognosen är framtagen som en ”basprognos”
(utgående ifrån beslutad och aviserad politik) eller som en referensprognos som
försöker beskriva konsekvenserna av den mest sannolika framtiden (med andra ord,
försöka bedöma vilka politiska beslut som kommer fattas i framtiden och deras
konsekvenser).
Gör relevanta och inte så ”mesiga” känslighetsanalyser. Att ingen av
känslighetsanalyserna personbilstrafiken fångat den verkliga utvecklingen är en
indikation på att de bör göras ”modigare”. För godstransportprognoser bör
känslighetsanalyser utgå från olika tillväxtscenarier eftersom det huvudsakligen är
den sortens variabler som markant påverkar transportarbetet på nationell nivå.
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7.

Bilagor

Bilaga 1 - Tidsseriemodell för personkilometer med bil
Fel! Hittar inte referenskälla. shows estimation results.
Table 1. Estimation results from time series model
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)
3.49209
0.56539
6.176 7.44e-07 ***
log(GDPcap_real)
0.50146
0.05299
9.464 1.18e-10 ***
log(fuelprice_real) -0.21746
0.05772 -3.768 0.000694 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.03746 on 31 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.8052, Adjusted R-squared: 0.7927
F-statistic: 64.09 on 2 and 31 DF, p-value: 9.705e-12

According to the Dickey-Fuller test a unit root cannot be rejected even at the 10 % level
for road mileage (1.15<3.18), but could be rejected when tested on the differentiated
series. We draw the conclusion that road mileage are I(1). Disposable income per capita
and fuel price is also I(1). A Durbin-Watson test gives 0.32, i.e. significant auto correlation.
Autocorrelation could means that OLS does not give the BLUE estimate (which we can live
with), but it might also indicate missing variables (which might be a big problem for our
analysis since it can indicate missing variables). We have three arguments to still believe
in our conclusion that the fuel price elasticity is a tad low in the 2005 forecast and very
low in the 1992 forecast:
i)

ii)

iii)

A Johansen test for co-integration is significant at the 5 % level (31.53>29.68),
which indicates that the correlation is not spurious and that we most likely do
not have missing variables.
Running the regression with differenced values gives almost the same fuel
elasticity (0.26), with no autocorrelation (although R2 decreases from 0.67 to
0.14).
The literature usually gives higher estimates of the long run elasticity.
(Goodwin et al 2004) sais (from a 10 % increase) “Volume of traffic will fall by
roundly 1% within about a year, building up to a reduction of about 3% in the
longer run (about 5 years or so).” (Graham and Glaister, 2004) concludes that
the short run elasticity is -0.15 and the long run -0.31 (quoting Graham and
Glaister, 2002). (Hughes et al, 2008) argue that the elasticity has gone up over
time, indicating that models used for forecasts 2 or 3 decades long might
underestimate the elasticity.
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Bilaga 2 - Transportarbetets utveckling i förhållande till BNP
Det finns en relativt stark samvariation mellan transportarbete och BNP. Detta gör det
naturligt att studera kvoten tonkm/BNP. I figurerna nedan visas hur denna kvot (för
inrikes transporter) utvecklats under tidperioden 1950-1914 för väg-, järnvägs- och
sjöfartstransporter.
För järnväg har vi en nästintill linjär långsiktig trend under hela tidperioden. Kurvan
uppvisar dock en markant skillnad före och efter 1985. Före 1985 förekommer ganska
kraftiga men kortvågiga fluktuationer kring trendkurvan (periodlängd ca 5 år). Efter 1985
kan man endast skönja svaga långvågiga ”dyningar”. Det är för oss oklart vad som orsakat
denna förändring.
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För vägtransporter uppvisar kvoten tonkm/BNP en svagt konkav parabelbåge.
Svängningarna kring denna trendkurva är i huvudsak långvågiga (periodlängd ca 20 år).
Parabelbågen skär x-axeln ca år 2040, varför det finns anledning att tro att denna
långsiktiga trend kommer att brytas inom en ganska snar framtid. Ett maximum nåddes
1990.
Motsvarande kurva för sjöfart uppvisar en uppgång under perioden 1968-76. Anpassning
till den ursprungliga kurvan med en trendkurva i form av en parabelbåge, ger ett
minimum år 2027. En motsvarande trendkurva då man utelämnar perioden 1968-76 ger
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ett minimum redan år 2018. Tyvärr saknas tonkm sjöfart för 1950-1958, vilket gör den
långsiktiga trenden mer osäker.
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