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1 Modellbeskrivning
Prognosmodellen uppskattar i första hand antalet bilägare per kommun. Därefter
bryts resultatet ned på SAMS-nivå samtidigt som omräkning sker till motsvarande
antal personbilar. I modellen uppskattas vidare ett par härledda variabler: antal
bildisponerare1 och antal körkort per SAMS-område. Vi ger här en kortfattad be-
skrivning av hur modellen är uppbyggd och pekar på vissa osäkerhetsmoment.
Med personbilar avses i fortsättningen endast bilar som disponeras av hushållen,
det vill säga sådana som ägs av fysisk person eller personliga företag samt leasade
bilar som disponeras av hushållen2. Tillsammans motsvarar detta drygt 90 procent
av alla registrerade personbilar3.

Ett sätt att uppskatta det framtida antalet bilägare är att utgå från antalet idag
och årligen lägga till de som tillkommer och dra bort de som upphör att äga bil
under den studerade tidsperioden. Modellen arbetar precis på detta sätt, det vill
säga genom att antalet bilägare vid basåret justeras från år till år och till slut ger en
uppskattning av tillståndet vid prognosåret.

Antalet bilägare som varje år tillkommer och försvinner beräknas från modeller
avseende personers in- respektive utträdesbenägenheten till/från bilägarskap. In-
trädesbenägenheten anger andelen billösa personer som under ett år inträder som
bilägare, och utträdesbenägenheten på motsvarande sätt hur stor andel av bil-
ägarna som under aktuellt år upphör att äga bil4. Det är modeller för individers in-
och utträdesbenägenhet, med uppdelning på ålder och kön, som utgör kärnan i
bilinnehavsmodellen. Figur 1 nedan visar exempel på sådana kurvor.

                                                
1 Personer (barn och vuxna) som bor i hushåll med bil definieras som bildisponerare.
2 Vi antar att alla leasingbilar (bilar leasade mer än 1 år) disponeras av hushållen.
3 Totalt 3701170 personbilar i trafik den 31/12 1997. Av dessa ägs 692750 av fysisk person (inkl
383914 stycken ägda av personliga företag). Antalet bilar som enligt modellen disponeras av
hushåll uppgår då till 3392334 plus 165116 leasingbilar.
4 Byte av bil klassas inte som utträde, utan det krävs att allt bilägarskap upphör.
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Figur 1  Exempel på in- och utträdesbenägenhet för män (heldraget) och kvinnor
(streckat).

Observera att män genomgående har högre inträdesbenägenhet än kvinnor, att in-
trädesbenägenheten är högst i unga år och sedan avtar, och att utträdesbenägen-
heten är lägst men börjar att öka kring 60–70 år. Den plötsliga uppgången i in-
trädesbenägenhet för män vid 65 års ålder antas bero på att möjligheten till för-
månsbil för många så upphör och att det därför är aktuellt att skaffa en egen bil.
Med enbart förmånsbil räknas man i modellen inte som bilägare.

Förutom av ålder och kön antas en individs in- och utträdesbenägenhet vara
beroende av geografisk hemvist och inkomst. Generellt antas dessutom nivåerna
bero av bensinpris och BNP-tillväxt. Kommunerna i Sverige har i modellen delats
in i sju olika grupper och för varje grupp har in- och utträdesbenägenheten skattats
genom olika icke-linjära funktioner i ovanstående variabler. Skillnaden mellan
män och kvinnor fångas på samma sätt upp genom separat skattade modeller.
Genomgående är modellerna skattade på ett stort datamaterial avseende samtliga
in- och utträden till/från bilägarskap i Sverige under perioden 1980-1995.

Indelningen av kommuner i homogena grupper avseende in- och utträdesbe-
nägenhet avspeglar i första hand dimensionen tätort – glesbygd. I tätortskom-
muner, särskilt kommuner av storstadskaraktär, gör bland annat tillgången till
kollektivtrafik och högre kostnaden för parkering bilinnehavet lägre medan
motsatsen gäller i mera glesbygdsbetonade kommuner. Skillnaden är särskilt
tydlig i åldersintervallet 20–30 år men även en mera generell nivåskillnad i in-
och utträdesbenägenhet kan observeras. I modellen är kommunindelningen gjord
så att kommuner inom samma grupp skall vara så homogena som möjligt. Vi vet
dock att modellen kan förfinas genom mindre modifieringar av den nu använda
kommunindelningen.

Över olika kommungrupper och år är formen av in- och utträdeskurvorna täm-
ligen konstant. Däremot varierar nivån över tiden och mellan olika grupper. Ett
sådant exempel är hur inträdesbenägenheten för yngre män kraftigt har minskat
sedan början av nittiotalet. Detta är särskilt tydligt i storstadskommuner men
märks även mera generellt. Figur 2 visar exempel på denna nedgång för
Stockholms stad.
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Figur 2  Observerad inträdesbenägenhet för män 17-100 år i Stockholm (kommun
0180) för åren 1980, 1985, 1990, 1995. Lägg särskilt märke till nedgången för
åldrar upptill trettio år.

Nedgången börjar 1989 och forsätter sedan fram till 1995. Vad som har hänt där-
efter är inte känt men det är inte orimligt att inträdesbenägenheten i dessa åldrar
fortfarande ligger på en lägre nivå. Detta är emellertid en osäkerhetsfaktor i mo-
dellen. I synnerhet om nedgången inte bara förklaras av ekonomiska faktorer utan
även av till exempel förändrat körkortsinnehav och förändrade attityder till bil och
bilinnehav.

Utifrån data om antal bilägare vid basåret, med uppdelning på kommuntill-
hörighet, ålder och kön, och de skattade funktionerna för personers in- och ut-
trädesbenägenhet räknas antalet bilägare i olika kommuner fram från år till år.
Hela tiden med uppdelning på ålder och kön. Framme vid prognosåret (2010) sker
sedan nedbrytning till SAMS-nivå. Det går i modellen till så att den beräknade
förändringen mellan bas- och prognosåret i en kommun fördelas på motsvarande
förändringar i de olika SAMS-områdena. Avgörande för hur stor del av den totala
förändringen i en kommun som kommer ett visst SAMS-område till del är för-
ändringar i befolkningssammansättningen. Områden där befolkningen i åldrar
med högt bilinnehav har ökat mer än genomsnittligt i kommunen får propor-
tionellt sett större del av den totala förändringen än andra områden. Observera
alltså att det är förändringar i antalet bilägare som fördelas och att antalet bilägare
vid basåret måste vara givet för varje SAMS-område.

Med modellens hjälp har nu antalet bilägare per SAMS-område uppskattats.
Motsvarande antal privatägda och leasade bilar uppskattas då utifrån detta. Efter-
som en person kan äga mer än en bil så är det klart att en viss förändring i antal
bilägare inte direkt kan översättas till samma förändring av antalet bilar. Om
antalet bilar ökar så kommer, med andra ord, en viss andel av ökningen att gå till
personer som redan tidigare har bil. En viss ökning av antalet bilägare ger således
ett större antal nytillkomna bilar. I modellen tillämpas ett enkelt men funktionellt
antagande om att antalet bilar ökar med en viss faktor gånger motsvarande ökning
av antalet bilägare. Det exakta valet av faktor har bestämts till 1.25. Det är rimligt
att tänka sig att detta värde skulle kunna vara olika i olika län men empiriska data
pekar på ett relativt konstant värde. Däremot kan skillnader finnas på SAMS-nivå
inom kommuner och län. Storleken på faktorn bestäms av den nuvarande och
framtida andelen bilägare med mer än en bil och av hur mycket det totala antalet
bilägare kommer att öka. Figuren nedan visar hur andelen bilägare med två eller
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flera bilar har utvecklats sedan 1980. Värdet 1.25 baseras på ett antagande om att
andelen kommer att uppgå till 0.1 år 2010 och att antalet bilägare ökar med cirka
14 procent under tidsperioden.
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Figur 3  Andelen bilägare med mer än en bil, 1980-1995.

Antalet leasingbilar per SAMS-område beräknas från en antagen riksnivå avse-
ende leasingbilarnas andel av samtliga hushållsdisponerade bilar och från upp-
gifter för 1997 om hur leasingandelen i kommunerna förhåller sig till riksgenom-
snittet. Givet det beräknade antalet bilar kan antalet leasingbilar per SAMS-om-
råde beräknas genom direkt insättning av respektive kommuns leasingnivå.

En individ, inklusive barn och gamla, är enligt definitionen bildisponerare om
han eller hon bor i ett hushåll med bil. Eftersom denna definition är hushålls-
baserad och bilinnehavsmodellen prognostiserar individers bilinnehav krävs om-
räkning mellan dessa enheter. Vid beräkning av antalet bildisponerare måste så-
ledes det individuella bilinnehavet på något sätt fördelas över hushåll av olika typ.
Observera att antalet bildisponerare i ett hushåll inte ökar med flera bilägare. En
bilägare är tillräckligt för att göra samtliga hushållsmedlemmar till bildisponerare.
I modellen beräknas antalet bildisponerare per SAMS-område genom ett sanno-
likhetsresonemang baserat på antalet bilar och befolkningssammansättningen över
ålder och kön i området. Dessutom ingår antaganden om hur stor andel av befolk-
ningen i olika åldersgrupper som lever i parförhållanden.

Slutligen uppskattas antalet körkort per SAMS-område från länsvisa uppgifter
om befolkningssammansättningen i området och körkortsinnehavet för män och
kvinnor i olika åldrar för aktuellt län. Uppskattningarna på SAMS-nivå justeras
sedan med en konstant faktor, beräknad så att det beräknade totala antalet körkort
i riket skall överensstämma med angiven nivå.
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2 Prognos 2010 JA
I scenariot för 2010 som ligger till grund för föreliggande bilinnehavsprognos an-
tas befolkningen öka från ca 8,85 miljoner 1997 till ca 9,00 miljoner år 2010. Det
motsvarar en årlig ökning  med drygt 0,1%. Befolkningstillväxten är emellertid
ojämnt fördelad över riket, med en kraftig tillväxt i framför allt Stockholms- och
Uppsala län, där ökningen ligger runt 10 % under perioden.

Sysselsättningen förväntas minska med 2% totalt i landet, medan den dock
ökar i både Stockholms- och Uppsala län. Samtidigt förväntas BNP att årligen öka
med 2,2%. Hushållens ökning av disponibel inkomst antas öka med ungefär 2%
per år i grundscenariot eller 30% för hela perioden. Den föreliggande prognosen
av bilinnehavet 2010, som ligger till grund för övriga trafikanalyser i samband
med inriktningsplaneringen, har dock (p.g.a. olyckligt missförstånd) beräknats uti-
från en ökning av inkomsten på drygt 1% för hela perioden. I det följande redo-
visas även kortfattat resultatet av en bilinnehavsprognos som förutsätter en 30%-
ig utveckling av inkomsten under prognosperioden.

Bensinpriset har i scenariet antagits vara detsamma år 2010 som för 1997. Där-
emot antas bilkostnaderna minska till följd av en minskning av den genomsnittliga
bränsleförbrukningen i bilparken. Kostnaderna antas minska med ungefär 14%.

Andelen leasingbilar som andel av de bilar vilka kan antas disponeras av hus-
hållen, antas uppgå till 4% år 2010.

Prognosresultatet avser enbart slutåret 2010. För enskilda år under tiden fram
till 2010 presenteras inte några prognosresultat, utan utvecklingen beskrivs för-
enklat som linjär från basåret fram till prognosåret. En faktisk utveckling kan för
enskilda år förväntas avvika både uppåt och nedåt från denna trendlinje.

2.1 Nationell nivå
2.1.1 Resultat
För hela riket innebär prognosen för 2010 JA att antalet bilägare ökar med 11,9%
jämfört med utgångsåret 1997. Detta motsvarar en ökning från ca 3049000 till ca
3412000 bilägare, dvs. en ökning med ca 364000 st. Antalet bilar som disponeras
av hushållen (inklusive leasade bilar) förväntas öka med 12,8% under samma
period. Dessa bilar svara för drygt 90% av samtliga personbilar. Då andelen hus-
hållsdisponerade personbilar antas vara konstant, blir den förväntade ökningen för
samtliga personbilar densamma. Detta innebär att antalet personbilar totalt kom-
mer att öka med ca 474000 till ca 4175000 st. enligt prognosen.

Förutsättningen att andelen leasade bilar skall uppgå till 4% av hushållens
disponerade bilar år 2010 innebär en minskning av såväl andel som antalet leasade
bilar jämfört med 1997. Andelen för detta år uppgick till 4.6%, vilket svarade mot
ca 160 000 bilar. Det prognostiserade antalet för 2010 är strax över 150 000
stycken.

Figur 4 visar utvecklingen för totala antalet personbilar och för antalet person-
bilar per 1000 invånare under perioden 1980 fram till prognosåret.



8 VTI notat 8-2001
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Figur 4  Utvecklingen för antalet personbilar respektive antalet personbilar per
1000 invånare.

Diagrammet bygger på faktiska värden fram till och med år 1998. Därefter redo-
visas en konstant årlig förändring fram till värdet för 2010 enligt prognosen. Av
figuren framgår bland annat att utvecklingen mellan 1997 och 1998 markant av-
viker från prognostrenden.

Biltätheten, eller antalet bilar per 1000 invånare, ökar under perioden 1997 till
2010 med 45 stycken från 419 till 464. Det motsvarar en ökning på 10,8% under
perioden.

Antalet personer som disponerar bil förväntas öka från drygt 7,0 miljoner till
knappt 7,2 miljoner, eller med ca 155000 personer. Ökningen uppgår till 2,2%.
Detta innebär att andelen av hela befolkningen som disponerar bil ökar något från
79,6% till 79,9%.

Figur 5 visar utvecklingen för antalet bilägare samt för antalet personbilar, dels
totalt men även de bilar som ägs av hushåll och personliga företag. Kurvorna
bygger på faktiska uppgifter fram till och med 1994 förutom för totala antalet
bilar, där de faktiska uppgifterna sträcker sig fram t.o.m. 1998. Streckade linjer
visar utvecklingen fram till de nivåer som förväntas för år 2010 enligt före-
liggande prognos. Av figuren framgår tydligt att antalet bilar har utvecklats
snabbare än antalet bilägare under största delen av perioden från 1980 fram till
1995. Resultatet från prognosen tyder också på en fortsatt sådan utveckling om än
i kanske något långsammare takt.



VTI notat 8-2001 9

90

100

110

120

130

140

150

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

År

In
de

x 
(1

98
0=

10
0)

Ägare
Hh-ägda bilar
Tot personbilar
Antal bilar/ägare

Figur 5  Utvecklingen av antalet bilägare samt bilar dels ägda av hushåll och
personliga företag, dels totalt från 1980 fram till prognosåret 2010.

Utvecklingen under en något längre period framgår av figur 6, där antalet bilar
och biltätheten redovisas från 1923 och fram till prognosperiodens slut. Utveck-
lingen kännetecknas under efterkrigstiden av en kraftig tillväxt fram till mitten av
70-talet för att därefter vara ganska konstant under en fem-årsperiod (1977-1981).
Återstoden av 80-talet innebar en fortsatt tillväxt, vilken bröts under första hälften
av 90-talet med en svag eller till och med negativ tillväxt fram t.o.m. 1996. De två
senaste åren uppvisar återigen en markant tillväxt.
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Figur 6  Utvecklingen av antalet bilar och bilar per invånare från 1923. Index =
100 för år 1950.
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De senaste årens tillväxt framgår också tydligt av figur 7, som visar de årliga för-
ändringarna i biltätheten från 1950 fram till idag (1998) samt prognostiserad ut-
veckling fram till 2010.

Den årliga förändringen av biltätheten under prognosperioden ligger markant
under den genomsnittliga förändringen under de senaste 15 åren. För perioden
1980–1994 ökade antalet personbilar per 1000 invånare med i genomsnitt knappt
1,1% per år. Under prognosperioden 1997-2010 förväntas den årliga ökningen i
genomsnitt vara 0,8%.

Med hänsyn till ökningen under prognosperiodens första år på drygt 2,4%,
erhålls en fortsatt genomsnittlig tillväxt på knappt 0,7% per år.
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Figur 7  Årlig förändring av biltätheten (antal personbilar per invånare).

2.1.2 Resultat från reviderad prognos
Den reviderade prognosen, som ansluter till grundscenariot vad avser inkomst-
utveckling under prognosperioden, innebär en kraftigare tillväxt av antalet person-
bilar. Antalet bilägare ökar med 21% jämfört med 1997 istället för knappt 12% i
grundprognosen. Av hushåll disponerade bilar (inklusive leasingbilar) ökar med
drygt 23%. Antas andelen bilar som disponeras av hushållen vara konstant, inne-
bär detta att totala antalet personbilar ökar från ca 3,70 miljoner till 4,56 miljoner,
en ökning med drygt 860000 bilar som kan jämföras med grundprognosens ök-
ning på ca 474000 bilar.

Figur 8 visar utvecklingen för antalet bilar och bilar per invånare enligt den
reviderade prognosen. I figuren redovisas också utvecklingen av antalet bilar en-
ligt grundprognos.
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Figur 8  Utvecklingen enligt den reviderade prognosen för antalet personbilar
respektive antalet personbilar per 1000 invånare.

Biltätheten blir år 2010 enligt den reviderade prognosen 507 bilar per 1000 in-
vånare. Detta är en ökning med 21%, eller 88 bilar, jämfört med 1997.

Antalet personer som på något sätt disponerar bil förväntas öka med ca 6%.
Detta innebär att andelen av hela befolkningen som år 2010 disponerar bil har
stigit till 82,9% jämfört med 79,6% år 1997.

2.1.3 Analys
Bilinnehavet för ett prognosår påverkas av ett flertal faktorer. Något förenklat kan
dessa sägas avse förändringar i befolkningsstruktur och ekonomiska förutsätt-
ningar. I det följande görs en genomgång av hur några av dessa var för sig på-
verkar bilinnehavet, för att ge en bild av vad som har mer respektive mindre be-
tydelse för bilinnehavet och om bilinnehavet ökar eller minskar. Då olika faktorer
kan samverka med varandra på olika sätt, behöver dock summan av de enskilda
faktorernas påverkan på bilinnehavet inte nödvändigtvis stämma överens med
nettoresultatet för prognosen.

I scenariot ligger en något annorlunda befolkningsfördelning 2010, med bl.a.
en kraftig befolkningstillväxt i Stockholms och Uppsala län. Dessa är idag de två
län med den lägsta biltätheten. En minskning av befolkningen sker samtidigt
genomgående för län som idag uppvisar ett bilinnehav som ligger avsevärt över
medelvärdet för landet. Antar vi samma genomsnittliga bilinnehav per kommun
för den nya befolkningsfördelningen som för idag (1997), erhåller vi en minsk-
ning av bilinnehavet. Den totala effekten av den förändrade befolkningsfördel-
ningen 2010 blir räknat på dagens bilinnehav en minskning från 419 till 416
bilar/1000 invånare.

Befolkningsscenariot för 2010 innebär också en förskjutning av befolkningen
till åldersklasser med i genomsnitt något högre bilinnehav. En motsvarande be-
räkning av denna effekt på 1997 års bilinnehav ger en ökning av bilinnehavet från
419 till 425 bilar/1000 invånare.
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Med den använda modellen antas vidare att bilinnehavet i de lite äldre ålders-
klasserna kommer att öka även fortsättningsvis. Detta antagande innebär natur-
ligtvis ett ökat bilinnehav. På motsvarande sätt som för de lite äldre, antas också
att kvinnornas bilinnehav kommer att fortsätta öka. Effekten på 1997 års befolk-
ning av dessa två antaganden i modellen motsvarar en ökning av bilinnehavet från
419 till ca 455 bilar per 1000 invånare.

I scenariot för 2010 ligger ett antagandet om en minskad rörlig kostnad för bil.
Detta har emellertid inte påverkat bilinnehavsprognosen. En förklarande variabel i
bilinnehavsmodellen är dock bensinpriset, som antagits konstant i reala termer
under prognosperioden. Detta är inte nödvändigtvis är den mest rimliga tolk-
ningen av vilken indata som skall användas för prognosen av bilinnehavet 2010.
Om den lägre rörliga kostnaden tillåts slå igenom i bilinnehavsmodellen som ett
motsvarande lägre bensinpris, erhålls ett bilinnehav för år 2010 på ca 480
bilar/1000 invånare, dvs. en ökning med ca 15 bilar/1000 invånare jämfört med
föreliggande prognosresultat.

Även BNP och inkomst påverkar bilinnehavet. Effekten av inkomst framgår
tydligt av skillnaden i resultat mellan grundprognosen och den reviderade prog-
nosen. Med en inkomstillväxt på 30% för prognosperioden blir antalet bilar per
invånare drygt 9% fler än vid en närmast oförändrad inkomstutveckling, som är
fallet för grundprognosen. Skillnaden i antal bilar uppgår till knappt 390000.

En prognos för 2010 där BNP antas vara oförändrad under perioden, ger ett bil-
innehav på knappt 460 bilar/1000 invånare. Grundscenariot med 464 bilar/1000
invånare ligger då ca 1% högre. BNP-utvecklingen enligt grundscenariot påverkar
alltså bilinnehavet i relativt låg utsträckning eller med ca 5 bilar/1000 invånare.

Sammantaget kan vi alltså konstatera att resultatet i grundprognosen till allra
största del är ett resultat av antaganden om ett ökat framtida bilinnehav bland
äldre och kvinnor samt att antalet personer i åldersklasser med relativt sett högre
bilinnehav ökar jämfört med dagsläget. Den ökande befolkningskoncentrationen
till storstäder förväntas dock till viss del hålla tillbaka det totala bilinnehavet i
landet.

Modellen utgår, som tidigare beskrivits, från en beräkning av antalet bilägare
genom att beräkna sannolikheter för att en icke-bilägare skaffar sig bil respektive
för att en bilägare gör sig av med bilen. Dessa sannolikheter har skattats på data
för perioden 1980-1995 och behöver naturligtvis inte vara representativa för en
prognosperiod, även om de påverkas av antaganden med avseende på bl.a. in-
komst och BNP. Vad som skulle kunna medföra att skattade sannolikheter är
mindre relevanta i ett prognosskede, kan vara förändrat beteende till följd av bl.a.
nya värderingar eller stora förändringar av variabler som modellen inte specifikt
hanterar. Ett förändrat beteende kan påverka modellen och prognosresultaten
olika. Förändras beteendet långsamt och under längre tid, vilket skulle kunna vara
fallet vid förskjutningar av värderingar, är det troligt att modellen som speglar
någon form av genomsnitt för perioden 1980-1995, inte fullt ut förmår beskriva
detta. Effekten underskattas. Om förändringen i beteende däremot varit begränsat
till en del av denna period och inte kan anses vara representativt för prognos-
perioden, kommer prognosresultatet trots detta att påverkas. Den kraftigt
minskade sysselsättningen under 90-talets början skulle kunna vara ett exempel på
detta.

Studerar man data lite närmare finner man, vilket nämnts tidigare, att t.ex. in-
trädesbenägenheten för framför allt de yngre sjunkit kraftigt under början av 90-
talet. Minskningen av inträdesbenägenheten samvarierar förvisso starkt med den
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förändrade graden av sysselsättningen för dessa åldrar under samma period, men
även andra faktorer kan ligga bakom, t.ex. förändrade värderingar. Är minsk-
ningen en följd av den minskade sysselsättningen, kommer modellen att under-
skatta det framtida bilägandet för dessa åldrar om sysselsättningen återgår till vad
som varit mer normalt. Underskattningen svarar dock inte fullt ut mot den
minskade inträdesbenägenheten, då flera år med högre inträdesbenägenhet också
ligger till grund för modellskattningen. Om däremot den minskade inträdesbe-
nägenheten är ett uttryck för något bestående, som t.ex. förändrade värderingar
eller senarelagt inträde i förvärvslivet på grund av längre studier, kommer mo-
dellen att tvärtom överskatta bilinnehavet för dessa åldrar. Den lägre inträdes-
benägenheten under början av 90-talet har visserligen påverkat modellen, men slår
inte igenom fullt ut vid modellskattningen.

Det erhållna prognosresultatet avseende antal personbilar per invånare jämförs
i figur 9 med några andra tänkbara utfall.

Den streckade kurvan motsvarar en årlig förändring av bilinnehavet från 1995
som är den samma som för den föregående 15-års perioden (1980-1995). Denna
perioden kännetecknas av såväl år med ingen eller till och med negativ ökning,
som år med förhållandevis kraftig tillväxt för bilinnehavet.

En högre tillväxt erhålls enligt en prognos av Lars Jacobsson (på uppdrag av
bilindustriföreningen). Prognosen avser perioden 1998-2015 och för 2010 prog-
nostiseras drygt 4,5 miljoner bilar. I figuren motsvarar den prickade linjen en årlig
utveckling som ansluter till denna prognos.

I jämförelse med båda dessa prognoser ligger den aktuella grundprognosen
märkbart lägre. Den reviderade prognosen (heldragen linje) ansluter däremot väl
till prognosen av Lars Jacobsson.

Figur 9  Utvecklingen av bilinnehavet enligt några alternativa prognoser.
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2.2 Regional nivå
2.2.1 Resultat
Resultatet av prognosen för enskilda län framgår av figur 10. Av figuren framgår
att antalet bilar förväntas öka mest i Stockholms län (län 1) följt av Hallands och
Uppsala län (län 13 respektive 3). Trots att antalet bilar ökar kraftigt i både
Stockholms- och Uppsala län, förväntas biltätheten öka mindre än för riket som
helhet med 10 resp. drygt 9%. För flertalet av skogslänen är förhållandet det om-
vända. Antalet bilar per person ökar i takt med eller mer än genomsnittet för riket,
medan antalet bilar ökar avsevärt mindre.
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Figur 10  Förändring under prognosperioden av antalet bilar och antal bilar per
invånare per län.

I tabell 1 redovisas utvecklingen för de olika länen, dels för antalet bilar både
disponerade av hushåll och totalt, men även för biltätheten. Av tabellen kan ut-
läsas att Stockholms län även år 2010 förväntas vara det minst biltäta länet med
totalt 396 bilar per 1000 invånare. Flest bilar per invånare återfinns 1997 i Dalarna
och Norrbotten med 478 respektive 476 bilar per 1000 invånare. År 2010 för-
väntas dock de två biltätaste länen vara Värmland och Blekinge, båda med mer än
530 bilar per 1000 invånare. Den största relativa ökningen av antalet bilar per in-
vånare sker i Blekinge och Halland, där biltätheten förväntas att öka med 16
respektive 15%. Minst tillväxt i biltäthet förväntas på Gotland och i Gästrikland
med 7 respektive 8% ökning. Gästriklands län är också det län där totala antalet
bilar ökar minst, eller med 3% Detta kan jämföras med en ökning på 22% i
Stockholms län, där antalet bilar förväntas öka som allra mest.
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Tabell 1  Antal bilar (totalt och disponerade av hushållen) och biltäthet i länen
1997 och 2010.

Biltäthetens förändring under prognosperioden i enskilda kommuner framgår av
figur 11. Flertalet kommuner förväntas få en utveckling som ligger mellan 5 och
15%. För några kommuner ökar biltätheten med upp till 25%. Det gäller t.ex.
Vallentuna och Botkyrka i Stockholms län, Motala och Haparanda. Enligt modellen
kommer dock biltätheten att minska med upp till 15% för några kommuner.

Län 1997 2010
Hh-disponerade
bilar Tot bilar

Hh-disponerade
bilar Tot bilar

per inv per inv per inv skillnad per inv skillnad

Stockholm 556897 323 619899 352 680234 355 757189 1,22 396 1,12

Uppsala 108902 378 114889 396 129959 413 137104 1,19 435 1,10

Södermanland 104609 404 110273 429 117355 457 123709 1,12 481 1,12

Östergötland 160832 386 167915 405 178458 427 186317 1,11 446 1,10

Jönköping 135138 410 142790 435 150063 454 158560 1,11 479 1,10

Kronoberg 76891 426 81348 454 88217 489 93331 1,15 518 1,14

Kalmar 102871 423 107149 446 110197 475 114780 1,07 495 1,11

Gotland 26446 455 27396 474 29368 489 30423 1,11 506 1,07

Blekinge 66795 437 69605 459 76314 510 79524 1,14 531 1,16

Skåne 443962 399 469399 420 505450 439 534410 1,14 464 1,10

Halland 118887 441 125414 462 143611 503 151495 1,21 530 1,15

V Götaland 578245 390 619489 417 656965 438 703824 1,14 469 1,12

Värmland 127519 449 132924 474 137427 511 143252 1,08 533 1,12

Örebro 113696 411 118998 432 123750 454 129521 1,09 476 1,10

Västmanland 105872 405 110377 427 109943 447 114621 1,04 466 1,09

Dalarna 131562 454 136379 478 138463 506 143533 1,05 525 1,10

Gästrikland 124324 431 128332 451 128544 473 132688 1,03 489 1,08

Västernorrland 114307 443 118395 466 120985 496 125312 1,06 514 1,10

Jämtland 60666 447 62695 471 65028 506 67203 1,07 523 1,11

Västerbotten 108497 417 112627 435 117860 454 122346 1,09 471 1,08

Norrbotten 120463 453 124872 476 125975 510 130586 1,05 528 1,11

Riket 3487381 395 3701165 419 3934166 437 4175339 1,13 464 1,11
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Figur 11  Förändring under prognosperioden av antal bilar per invånare per
kommun.

2.2.2 Resultat från reviderad prognos
Den reviderade prognosen ger naturligtvis även ett högre bilinnehav för samtliga
län år 2010. Resultatet framgår av tabell 2. Även enligt den reviderade prognosen
kommer Stockholms län att vara det minst biltäta länet år 2010 med 440
bilar/1000 invånare. Uppsala och Östergötlands län, där bilinnehavet också för-
väntas vara lågt, har ca 10% fler bilar per invånare än Stockholm. Ökningen i
Stockholm jämfört med 1997 blir dock högre med 25%, vilket också är en ökning
som ligger över riksgenomsnitt. Blekinge och Halland är två län med samma eller
nästan lika stor ökning av biltätheten. Flest antal bilar per invånare återfinns i
Värmland och Blekinge med 575 respektive 573 bilar/1000 invånare. Den lägsta
ökningen sker på Gotland, som trots detta har en biltät på 545 bilar/1000 invånare
år 2010.

Störst ökning av antalet bilar sker i Stockholms län, där antalet bilar förväntas
öka med 36%, följt av Uppsala och Hallands län med 31 respektive 30% ökning.
Lägst blir ökningen i Gästrikland med 12%.

2.2.3 Analys
Den kanske ändå ganska stora skillnaden i förändringen vad avser antalet bilar/in-
vånare mellan länen som tydligt framgår av figur 9, kan förklaras av olika föränd-
ringar i befolkningsstruktur och omflyttningar inom länen mellan glesbygd och
större städer. Av figuren framgår t.ex. att biltätheten ökar endast med ca 7% i
Gotlands län men ökningen i t.ex. Blekinge län uppgår till drygt 16%. Även under
de senaste 15 åren har biltäthetens utveckling skiljt sig lika kraftigt åt mellan olika
län.
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Tabell 2  Antal bilar (totalt och disponerade av hushållen) och biltäthet i länen
1997 och 2010 enligt reviderad prognos.

Län 1997 2010 (reviderad prognos)
HH-disp. Bilar Tot. bilar HH-disp. bilar Tot. bilar

Antal Per

inv.

Antal Per

inv.

Antal Per

inv.

Antal Kvot Per

inv.

Kvot

Stockholm 556897 323 619899 352 756602 395 842197 1,36 440 1,25

Uppsala 108902 378 114889 396 142171 451 149987 1,31 476 1,2

Södermanland 104609 404 110273 429 127624 497 134534 1,22 524 1,22

Östergötland 160832 386 167915 405 195033 467 203622 1,21 487 1,2

Jönköping 135138 410 142790 435 163184 493 172424 1,21 521 1,2

Kronoberg 76891 426 81348 454 95171 528 100688 1,24 558 1,23

Kalmar 102871 423 107149 446 119234 514 124192 1,16 536 1,2

Gotland 26446 455 27396 474 31615 526 32751 1,2 545 1,15

Blekinge 66795 437 69605 459 82313 550 85776 1,23 573 1,25

Skåne 443962 399 469399 420 552518 480 584175 1,24 507 1,21

Halland 118887 441 125414 462 154851 542 163352 1,3 572 1,24

V Götaland 578245 390 619489 417 718730 479 769994 1,24 513 1,23

Värmland 127519 449 132924 474 148192 551 154473 1,16 575 1,21

Örebro 113696 411 118998 432 134808 495 141095 1,19 518 1,2

Västmanland 105872 405 110377 427 119771 487 124867 1,13 508 1,19

Dalarna 131562 454 136379 478 149026 545 154482 1,13 565 1,18

Gästrikland 124324 431 128332 451 139454 513 143950 1,12 530 1,18

Västernorrland 114307 443 118395 466 130613 536 135284 1,14 555 1,19

Jämtland 60666 447 62695 471 70002 545 72343 1,15 563 1,2

Västerbotten 108497 417 112627 435 128039 493 132913 1,18 512 1,18

Norrbotten 120463 453 124872 476 135662 549 140627 1,13 569 1,2

Riket 3487381 395 3701165 419 4294613 477 4563727 1,23 507 1,21

Av figur 11 framgår att några kommuner förväntas få en biltäthet år 2010 som
ligger ca 10% under dagens. Detta resultat måste ses som en brist i modellformu-
leringen. För två av kommunerna, Solna och Sundbyberg, förklaras resultatet av
att dessa rent modellmässigt hanteras tillsammans med Stockholm. Innebörden av
detta har blivit att dessa t.ex. tilldelas den lägre inträdesbenägenheten som gäller
för Stockholms kommun. Det erhållna resultatet speglar då en situation, där in-
vånarna med avseende på in- och utträdesbenägenhet har förvärvat samma be-
teende som invånarna i Stockholms kommun, något som inte gäller i dag.
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3 Prognos 2010 TS/Miljö
Det trafiksäkerhets- och miljöinriktade scenariot för 2010 bygger på samma an-
taganden vad avser befolkningsutveckling och ekonomisk utveckling som scena-
riot 2010 JA. Den enda skillnaden i antaganden som modellmässigt påverkar bil-
innehavet är ett högre bensinpris. I scenariot antas ett bensinpris på 11,30 kr/liter,
vilket är ungefär 40% högre än i JA-scenariot.

3.1 Nationell nivå
3.1.1 Resultat
Scenariot för 2010 TS/Miljö ger en ökning av antalet bilägare på endast 1,1%
jämfört med 1997. Antalet bilar som disponeras av hushållen exklusive leasade
bilar ökar med 1,3%. Då andelen leasade bilar liksom i scenariot 2010 JA antas
minska från 4,6 till 4%, innebär det att de hushållsdisponerade bilarna totalt
endast ökar med 0,4%.

Figur 12 visar utvecklingen av totala antalet bilar och biltäthet från 1980 till
prognosperiodens slut både för scenario TS/M och JA.
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Figur 12  Antal personbilar och biltäthet enligt scenarierna TS/Miljö och JA.

Biltätheten uttryckt som antal bilar per 1000 invånare minskar i TS/Miljö-
scenariot till 412 från 1997 års nivå på 419.

Antalet personer som förväntas disponera bil 2010 enligt TS/Miljö-scenariot
miskar från dagens ca 7 miljoner till drygt 6,8 miljoner, vilket svarar mot 75,6%
av befolkningen år 2010.

3.2 Regional nivå
3.2.1 Resultat
Bilinnehavet på den regionala nivån framgår av tabell 3, som visar antalet bilar
per län för 1997 och 2010 enligt TS/Miljö-scenariot.
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Av tabellen framgår bl.a. att antalet bilar visserligen ökar i bl.a. både
Stockholms- och Uppsala län, men att biltätheten i båda dessa län minskar, vilket
den gör i många län. En ökad biltäthet förväntas främst i bl.a. Blekinge och
Hallands län, med en ökning på 6 resp. 5%. Den största biltätheten förväntas i
Värmland och Blekinge med 489 respektive 486 bilar per 1000 invånare. Lägst
biltäthet återfinns även för detta scenario i Stockholms län med 335 bilar/1000
invånare.

Tabell 3  Antal bilar (totalt och disponerade av hushållen) och biltäthet i länen
1997 samt 2010 enligt scenariot TS/Miljö.

Län 1997 2010 TS/Miljö
Hh-disponerade
bilar Tot bilar

Hh-disponerade
bilar Tot bilar

per inv per inv per inv skillnad per inv skillnad

Stockholm 556897 323 619899 352 575493 301 640599 1,03 335 0,95

Uppsala 108902 378 114889 396 113980 362 120246 1,05 382 0,96

Södermanland 104609 404 110273 429 105403 410 111110 1,01 432 1,01

Östergötland 160832 386 167915 405 158164 378 165130 0,98 395 0,98

Jönköping 135138 410 142790 435 134364 406 141972 0,99 429 0,99

Kronoberg 76891 426 81348 454 79783 442 84408 1,04 468 1,03

Kalmar 102871 423 107149 446 100166 432 104332 0,97 450 1,01

Gotland 26446 455 27396 474 26597 442 27552 1,01 458 0,97

Blekinge 66795 437 69605 459 69797 466 72733 1,04 486 1,06

Skåne 443962 399 469399 420 450634 391 476453 1,02 414 0,99

Halland 118887 441 125414 462 131142 459 138342 1,10 484 1,05

V Götaland 578245 390 619489 417 584043 389 625701 1,01 417 1,00

Värmland 127519 449 132924 474 126043 469 131385 0,99 489 1,03

Örebro 113696 411 118998 432 111340 409 116532 0,98 428 0,99

Västmanland 105872 405 110377 427 98681 402 102880 0,93 419 0,98

Dalarna 131562 454 136379 478 126942 464 131590 0,96 481 1,01

Gästrikland 124324 431 128332 451 116468 429 120223 0,94 443 0,98

Västernorrland 114307 443 118395 466 110245 452 114188 0,96 469 1,01

Jämtland 60666 447 62695 471 59514 463 61504 0,98 479 1,02

Västerbotten 108497 417 112627 435 106090 408 110128 0,98 424 0,97

Norrbotten 120463 453 124872 476 115550 468 119779 0,96 485 1,02

Riket 3487381 395 3701165 419 3500439 389 3715023 1,00 412 0,98
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