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FÖRORD

Regeringen har hösten 1991 uppdragit åt statens väg- och trafik
institut (VTI) att utarbeta "ett gemensamt prognosunderlag av
seende trafikutvecklingen för de olika trafikslagen".

Syftet med prognoserna är främst att de skall tjäna som ett 
underlag till det enhetliga planeringsunderlag som kommunika
tionsdepartementet skall tillställa trafikverken inför deras 
investeringsplanering för planeringsomgången 1994-2003.

Arbetet har utförts av prognosgruppen vid VTI och bedrivits i 
samverkan med företrädare för banverket, luftfartsverket, sjö
fartsverket, vägverket och kommunikationsdepartementet.

Projektledare har varit Henrik Swahn.

Uppdraget redovisas i denna publikation (VTI Notat) med till
hörande tekniska underlagsbilagor (separata publikationer). Det 
är avsikten att detta VTI Notat skall överarbetas och ges ut i 
form av en VTI Rapport.

Karl-Olov Hedman
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Framtida transporter i Sverige
Projektledare: Henrik Swahn 
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

För att beakta den stora osäkerhet som råder om den svenska och 
internationella ekonomiska utvecklingen, såväl på kort som lång 
sikt, har VTI valt att belysa den framtida transportutvecklingen 
i tre scenarier för den allmänekonomiska utvecklingen. De inne
bär en BNP-tillväxt per år till år 2005 på 2,4 % ("LU 90"),
3,0 % ("Hög tillväxt") och 1,6 % ("Låg tillväxt"). Dessa alter
nativ skiljer sig också åt när det gäller ekonomins struktur
omvandling och utrikeshandelns utveckling.

För att också belysa hur styrningen av transportsektorn skulle 
kunna påverka den långsiktiga utvecklingen har tre trafikpoli
tiska scenarier definierats inom ramen för den fastlagda trafik
politiken. De tre scenarierna benämns kortfattat "Avreglering", 
"Medelväg" och "Samordning". Scenariet "Avreglering" innebär en 
stark betoning av avreglering och företagsekonomisk lönsamhet. 
Scenariet "Samordning" betonar samhällsekonomisk marginalkost- 
nadsprissättning och stor hänsyn till trafik- och miljöaspekter 
i den fysiska planeringen. Scenariet "Medelväg" ligger mellan de 
två övriga och har starkare inslag av förhandlingslösningar.

Qm de tre allmänekonomiska scenarierna kombineras med de tre 
scenarierna för valet av trafikpolitiska styrmedel erhålles en 
total prognosmatris 3 x 3  enligt nedan:

Ekonomiska
scenarier

Trafikpolitiska
scenarier

1."Avreglering" 2."Medelväg" 3."Samordning"

A."Utveckling 
enl LU 90"

B."Hög till
växt"

C."Låg till
växt"
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Övergripande slutsatser

Prognoserna visar att transportefterfrågan för såväl personer 
som gods fortsätter att växa oavsett scenario för allmänekono- 
misk utveckling och trafikpolitik. Spännvidden i tillväxttakt 
för nyckelvariabler som bilinnehav och godsvolymer är emellertid 
stor mellan olika scenarier.

Efterfrågan på vägtransporter för såväl personer som gods är 
starkt knuten till ekonomins tillväxttakt. Vid en hög tillväxt, 
som är det uttalade målet för regeringens ekonomiska politik, 
kommer efterfrågan på vägtransporter att växa mycket starkt. För 
att bemästra miljökonsekvenserna av en sådan utveckling kan sär
skilda åtgärder komma att erfordras.

Kollektivtrafikens utveckling är starkare knuten till valet av 
styrmedel i trafikpolitiken och den starkaste tillväxten uppnås 
vid scenariet "Samordning".

Strukturutvecklingen i näringslivet gynnar - i fråga om gods
transporter - relativt sett sjö- och lastbilstransporter, medan 
järnvägstransporter missgynnas. En tilltagande specialisering av 
järnvägens godstransportverksamhet kan leda till att transport
volymen minskar på vissa marknadssegment.

Prognos för persontransporter

En huvudslutsats är att utvecklingen av transportarbetet med 
bil, huvudsakligen bestäms av den autonoma ekonomiska till
växten. Om den ekonomiska politiken lyckas uppfylla målet om en 
hög ekonomisk tillväxt, kan man också förvänta sig kraftiga ök
ningar av personbilstrafiken, medan en lägre tillväxt kan åter
föra biltrafikens tillväxttakt till den som rådde under perioden 
1975-1985. Detta illustreras i figur S.l nedan.
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Persontransportarbete Scenario:
(miljarder personkilometer per år)

Figur S.l Persontransportarbete med bil och kollektiva färd
medel. Historik och prognos för utvecklingen i olika 
scenarier.

Bestämmande för biltrafikens utveckling är främst ökningen av 
bilinnehavet och den genomsnittliga körsträckans utveckling.

Bilinnehavet växer till år 2020 enligt prognosen från dagens 420 
bilar/1000 invånare till 590 bilar/1000 invånare i scenario Bl, 
respektive 490 bilar/1000 invånare i scenario C3. Den senaste 
prognosen (från TPR) angav 525 bilar/1000 invånare för år 2020. 
Den ökning av bilinnehavet som beror på generationseffekten är 
fortfarande betydelsefull men kommer att avta successivt.
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Den genomsnittliga körsträckan per bil, som under en lång följd 
av år varit relativt oförändrad, bedöms börja växa i alla sce
narier utom C3.

Ett exempel ges i tabell S.l nedan på hur de tre faktorerna be
folkning, bilinnehav (bilar/inv) och körsträcka per bil väntas 
bidra till produkten biltrafikarbete.

Tabell S.l Det totala trafikarbetet för personbilar i scenario 
A2, index 1991 = 100

År Befolkning Bilar/
invånare

Körsträcka/
bil

Biltrafik
arbete

1975 96 75 97 70
1991 100 100 100 100
2005 102 114 108 126
2020 104 126 117 154

Kollektivtrafikens framtida utveckling är mycket beroende av 
valet av styrmedel i trafikpolitiken, vilket illustreras i figur 
1 ovan. Scenario "Medelväg" bedöms ge en absolut tillbakagång av 
kollektivtrafiken, medan scenario "Avreglering" bedöms medföra 
oförändrad nivå. I scenario "Samordning" finns förutsättningar 
för kollektivtrafiken att växa på tillräckligt många marknader 
för att en betydande ökning skall uppnås under prognosperioden.

Det är främst principiellt olika prispolitik, som förklarar de 
skiljaktiga utvecklingstendenserna för kollektivtrafiken i 
scenarierna 1, 2 och 3. "Avreglering" antas innebära att den 
omfattande korssubventioneringen inom trafikgrenarna helt upp
hör, vilket medför att prisstrukturen med avseende på trafik
underlag kommer att motsvara P1 i figur 2. "Samordning" antas 
ge en prisnivå motsvarande P3, nästan oberoende av trafikunder
laget, och "Medelväg" innebär att nuvarande korssubventionering 
består, P2.
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Pris

Trafik-
underlag

Figur S.2 Principskiss av prisstrukturen i scenarierna 1, 2 
och 3.

Prognos för godstransporter

När det gäller godstransporter är de svenska möjligheterna till 
att självständigt välja styrmedel i trafikpolitiken begränsade 
av starka internationella beroenden, varför analysen har kon
centrerats på att belysa de skillnader i den framtida utveck
lingen som bestäms av de tre allmänekonomiska scenarierna.

Figurerna S.3 och S.4 nedan illustrerar historik och prognosti- 
cerad utveckling för transporterade ton respektive transport
arbete.

Transportvolymen uttryckt i ton steg kraftigt i takt med den 
starka ekonomiska tillväxten under efterkrigsåren. Senare har 
emellertid de totala kvantiteterna sjunkit trots en viss eko
nomisk tillväxt, med undantag för senare delen av 1980-talet då 
kvantiteterna ökade, parallellt med en god ekonomisk tillväxt.
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Transporterade ton inrikes och utrikes
Historik 1975-1990, prognos för 2005 och 2020

År

j  Låg ^  Hög Medel

Fiqur S.3 Historik och prognos för transporterade ton per år i 
inrikes och utrikes trafik i de tre scenarierna.

Prognosen innebär att kvantiteterna i högtillväxtscenariet 
stiger kraftigt, vilket mycket liknar en återgång till efter
krigstidens förhållanden. Den starka tillväxten beror främst på 
den industri- och utrikeshandelsprofil som gäller för högtill
växt scenariot, vilket avviker från strukturutvecklingen i ekono
min under perioden 1970-1990. Man bör dock hålla i minnet att en 
(ännu) starkare tillväxt av tjänstesektorn och (ännu) högre för- 
ädlingsgrad i svensk varuproduktion, även i ett högtillväxtsce- 
nario, skulle justera ned kvantiteterna.
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Ett liknande resonemang kan föras när det gäller prognosen för 
godstransportarbetets utveckling, vilket illustreras i följande 
figur S.4.

Godstransportarbete i Sverige
Historik 1960—1990 och prognos för tre scenarier

År

Medelhög tiliväxt Hög tillväxt Låg tillväxt
Transportarbete i diagrammet omfattar inte inrikesdelen av sjöfartens utrikestransp 
Källa: Historik: TPR 1989:5, Prognos: VTI1992

Fiqur S.4 Historik och prognos för godstransportarbetet per år 
i de tre scenarierna.

När det gäller volymtillväxtens fördelning på transportslagen 
växer såväl sjöfarten som den samlade lastbilstrafiken starkt, 
medan järnvägen växer i absoluta tal, men tappar marknadsande
lar, se figur S.5 nedan. Detta sammanhänger främst med ekonomins 
strukturomvandling, där traditionellt järnvägsgods uppvisar en 
långsammare tillväxt än produktionen i andra industribranscher.
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En specialisering av godstrafiken på järnväg i riktning mot 
transporter där järnvägen har speciella konkurrensfördelar kan 
också komma att dämpa volymtillväxten för järnvägen.

800
Transporterade ton 1990, 2005 och 2020

Scenario: A. Medelhög tillväxt (LU90)

[ Kortväga lastbil YdfÅ Långväga lastbil Wy/Å Järnväg 
Diagrammet omfattar såväl inrikes som utrikes transporterade ton

b*wl Sjöfart

Figur S.5 Prognos för transporterade ton per år i scenario A, 
"LU 90"; fördelade på transportslag.

Utvecklingen i Östeuropa - konsekvenser för godsflöden

Bedömningen av utvecklingen i Östeuropa går starkt isär experter 
emellan. Om en gynnsam ekonomisk utveckling skulle komma till 
stånd, kan såväl den samlade ekonomiska tillväxten som till
växten av utrikeshandeln bli mycket snabb.

För svensk del kan detta komma att betyda en avsevärd omoriente
ring av utrikeshandeln. Den totala svenska handelsvolymen på 
Östeuropa i ton räknat skulle i ett gynnsamt scenario kunna
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komma att växa till 15 % av den totala utrikeshandelsvolymen år 
2005. Dessutom skulle en stor transittrafik uppkomma i detta 
fall.

När det gäller godstransporter väntas annars den starkaste till
växten i landets södra och västra regioner, vilket mycket 
sammanhänger med utrikeshandelns utveckling.

Miljökonsekvenser

Det är svårt att se att den starka utvecklingen av vägbundna 
transporter för såväl personer som gods enligt prognosens hög- 
tillväxtscenarier enkelt kan förenas med de gällande miljömålen, 
speciellt målet att "frysa" transportsektorns koldioxidutsläpp 
till sekelskiftet. En framgångsrik ekonomisk politik kan därför 
leda till svårigheter, när det gäller de välfärdsaspekter, som 
ryms i miljömålen.

En snabbare teknisk utveckling, som dels omfattar bränslen och 
fordon, dels kapacitetsutnyttjandet för godstransporter på väg 
skulle öppna vissa möjligheter att hantera problemen, men sär
skilda åtgärder behövs. Detta gäller även för godstransporter, 
där en europeisk "trafikinfarkt" kan leda till ett ökat inslag 
av järnvägs- och sjötransporter.
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Uppgiften att ta fram gemensamt prognosunderlag för transport
sektorn har tidigare legat på transportrådet (TPR). Under 1980— 
talet har TPR utarbetat ett antal nationella prognoser för ut
vecklingen av den samlade efterfrågan på person- och godstran
sporter. TPRs senaste prognos togs fram under 1990 och finns 
publicerad i rapporten "Framtida trafik", 1995-2000-2020 (TPR 
1990:10). För detta prognosarbete har TPR utnyttjat ett delvis 
datorbaserat modellsystem, som utvecklats under många år.

Numera åligger det statens väg- och trafikinstitut (VTI) att 
utarbeta nationella prognoser för efterfrågan på transporter 
sedan uppgiften under hösten 1991 överförts från TPR till VTI. I 
samband härmed har VTI också fått i uppdrag av regeringen att ta 
fram en reviderad nationell prognos för transportefterfrågan som 
underlag för regeringens planeringsdirektiv till trafikverken. 
(Uppdraget framgår av bilaga 1).

Perspektivet på nationella prognoser och planeringsprocesser har 
i viss mån förskjutits under senare år. De indikativa och sty
rande momenten av nationella prognoser har tonats ned. I stället 
betonas alltmera de nationella prognosernas karaktär av "be
tingade prognoser", det vill säga att utfallet blir beroende av 
i vad mån politiken och andra viktiga faktorer följer den ena 
eller andra utvecklingsbanan. Vidare betonas alltmera prognosens 
roll att identifiera osäkerhet och handlingsmöjligheter.

Denna perspektivförskjutning har påverkat uppläggningen av VTIs 
prognosarbete vilket utvecklas närmare i avsnitt 1.4 nedan.
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1.2 Prognosens syfte

Den prognos över den samlade transportefterfrågan som presen
teras i denna rapport har som huvudsyfte att tjäna som en del av 
underlaget för regeringens direktiv för trafikverkens planering. 
Prognosunderlaget skall också kunna användas direkt av trafik
verken och andra aktörer inom transportområdet.

I vidare mening är syftet med prognosrapporten att ge besluts
fattare i olika roller i transportsektorn tillgång till en över
gripande och så långt som möjligt konsistent bedömning av den 
långsiktiga utvecklingen av efterfrågan på transporter i Sverige 
och mellan Sverige och övriga världen.

Genom användning av scenarioteknik skall rapporten förhoppnings
vis också bidra till att tydliggöra hur osäkerheter i omvärldens 
utveckling fortplantas till transportsektorn. Scenariotekniken 
möjliggör också en analys av olika nationella strategier och kan 
bidra till att identifiera de nyckelfaktorer som styr utveck
lingsförloppen inom transportsektorn.

Ett annat viktigt användningsområde för prognosresultaten finns 
inom området konsekvensanalys, beträffande t ex miljö, energi, 
trafiksäkerhet och regional utveckling. Denna typ av konsekvens
analyser ställer stora krav på de nedbrytningskategorier som 
skall kunna hanteras i systemen och tas fram i prognoserna. Ty
värr har detta bara delvis varit möjligt i denna första prognos.

1.3 Förutsättningar och utgångspunkter

TPRs senaste prognos (TPR 1990:10) bygger delvis på likartade 
förutsättningar som de som skall ligga till grund för VTIs 
prognos enligt regeringsuppdraget (se bilaga 1). Vissa skill
nader finns emellertid. Dessa gäller t ex den allmänekonomiska 
bakgrunden, utvecklingen av Sveriges förhållande till EG och 
utvecklingen i Östeuropa. Vidare finns skillnader i transport
sektorn när det gäller avregleringen av vissa delmarknader.
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I tabell 1.1 sammanfattas de övergripande prognosförutsättningar 
som gäller för TPRs prognos respektive skall gälla för VTIs 
prognos.

Tabell 1.1 Jämförelse mellan prognosförutsättningar för VTI och 
TPR

Av tabellen framgår att förutsättningarna för VTIs prognos i 
vissa väsentliga avseenden avviker från dem som gällde för TPRs 
prognos. Dessa avvikelser är ett av huvudskälen till att nu 
revidera TPRs prognos.

Utöver de i tabellen nämnda skillnaderna mellan prognosförut
sättningarna kan två aspekter tilläggas.
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Prognosförutsättning VTI 1992 TPR 1990:10

Prognosår 2005, 2020 1991, 1993, 1995 
2000, 2010, 2020

Ekonomisk tillväxt LU 90
Tilläggsscenarier

LU 90

Näringspolitik Vissa nya föruts LU 90

Energisystemet Omställning Avveckling av kärn
kraften t 2010

Skattesystemet Genomförd 
Vissa nya föruts 
betr momsen

Genomförs

EG Medlemsskap Ej uttalat

Östeuropa Beaktas Ej uttalat

Trafikmarknad Avreglering Ej uttalat

Infrastrukturutbud/
investeringar

100 Gkr/10 år Enligt planerings
ramar f 90 talet

Speciella projekt Öresundsbro
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För det första att konjunkturutvecklingen sedan 1990 har varit 
betydligt sämre såväl i Sverige som internationellt än vad man 
förväntade sig 1990. Konjunktursvackan kan också komma att bli 
betydligt längre utdragen i tiden än vad man tidigare väntat, 
vilket kan få betydelse också för den långsiktiga utvecklingen.

För det andra kan en prognos idag byggas delvis på färskare
material om utgångsläget, än vad som fanns tillgängligt för TPR 
1990.

1.4 Arbetsmetod

1.4.1 Traditionell och ny proqnossyn

Den långa tekniska livslängden hos investeringar i transport
infrastrukturen är ett av motiven för att också utnyttja lång
siktiga prognoser som underlag för investeringsplaneringen inom 
denna sektor. Övergripande långsiktiga nationella prognoser över 
den förväntade framtida trafikefterfrågan kan också skapa gemen
samma framtidsförväntningar hos aktörer inom området.

Erfarenheten visar emellertid att det finns en betydande osäker
het om den framtida utvecklingen av transportefterfrågan. Träff
säkerheten hos mycket långsiktiga prognoser riskerar därför att 
bli dålig.

Denna traditionella prognossyn har därför i takt med tilltagande 
osäkerhet och den allt snabbare takten i de samhälleliga föränd
ringsprocesserna fått maka åt sig till förmån för synsätt som 
mera betonar prognosarbetets roll att skapa förståelse för de 
processer som bestämmer den framtida utvecklingen. För att 
kanalisera beslutsfattandet i riktiga banor blir kunskapen om de 
osäkerhetsskapande faktorerna och identifiering av handlings
möjligheter minst lika viktiga som den klassiska prognosens 
försök att lösa upp osäkerhet.
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Scenarioteknik är ett sätt att hantera problemet med en osäker 
omvärld. Genom att i scenarier definiera alternativa, rimligt 
underbyggda och troliga, utvecklingsförlopp för omvärlden till 
det system vars utveckling skall prognosticeras, kan alternativa 
utfall erhållas som är betingade av respektive scenario. Prog
nosarbetets resultat blir en uppsättning betingade prognoser.

1.4.2 Scenarioteknik i VTIs prognosarbete

VTI har använt scenariotekniken i prognosarbetet i syfte att:

* dels beakta effekterna av den genuina osäkerhet som råder
när det gäller den allmänekonomiska utvecklingen,

* dels också ta hänsyn till den inverkan som valet av skilda
kombinationer av trafikpolitiska styrmedel kan få i ett 
långsiktigt perspektiv inom ramen för en given trafik
politik.

I prognosarbetet har detta hanterats genom att tre scenarier för 
den ekonomiska utvecklingen kombineras med tre styrmedelsscena- 
rier. (se vidare kapitel 3 och 4).

För den ekonomiska utvecklingen har följande scenarier använts:

A. Basscenario med utveckling enligt LU 90
B. Scenario med hög tillväxt
C. Scenario med låg tillväxt

Dessa scenarier återspeglar skilda antaganden om utvecklingen av 
grundläggande faktorer som styr den svenska makroekonomiska ut
vecklingen, t ex utvecklingen av befolkning och arbetskraft, 
produktivitetsutveckling, näringslivets strukturomvandling och 
kapitalstockens förnyelsetakt.

Scenarierna kan sägas representera sådana kombinationer av an
taganden om grundfaktorernas utveckling som sammantagna ger 
"låg", "normal" respektive "hög" tillväxttakt i den svenska 
ekonomin och kan sägas grovt återspegla den osäkerhet som råder 
när det gäller den allmänekonomiska utvecklingen.
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För det långsiktiga valet av trafikpolitiska styrmedel har lika
ledes tre scenarier definierats, vilka utgör ett försök att 
grovt sammanfatta tre olikartade handlingsvägar för valet av 
medel inom ramen för en trafikpolitik som ligger fast.

1. "Avreglering", innebärande stark betoning av avreglering, 
privatisering och företagsekonomisk lönsamhet

2. "Medelväg", innebärande en förlängning av utnyttjandet av 
nuvarande trafikpolitiska stymedel med successiv reformering 
d v s  endast långsam avregling och många förhandlingsinslag

3. "Samordning", omfattande samhällsekonomiskt grundad investe
rings- och prissättningspolitik (med nödvändiga reglerings- 
inslag och starkare inslag av trafik- och miljöpolitiska 
hänsyn i den fysiska planeringen).

Då de tre scenarierna för den ekonomiska utvecklingen respektive 
de tre scenarierna för trafikpolitiska styrmedel kombineras er- 
hålles en 3 x 3 tabell, se tabell 1.2. Varje fält i tabellen re
presenterar en unik kombination av ekonomisk utveckling och 
trafikpolitik.

Tabell 1.2 Kombinationer av scenarier för ekonomisk utveckling 
och trafikpolitik för VTIs prognoser

Ekonomiska
scenarier

1 .
Trafikpolitiska scenarier 

"Avreglering" 2. "Medelväg" 3. "Samord
ning"

A. "LU 90 bas"

B. "Hög tillväxt"

C. "Låg tillväxt"
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En fullständig analys enligt detta schema har inte kunnat genom
föras för samtliga delmarknader. Strävan har dock varit att i de 
fall kvantitativa beräkningar inte kunnat göras ändå i kvalita
tiva termer diskutera de olika scenariernas konsekvenser för 
prognosen.

1.4.3 Detaljnivå och konsistenskrav

Mot bakgrund av dels det generella synsätt på prognosarbetets 
innebörd som beskrivits ovan, dels de restriktioner som har för
legat och som också berörts ovan, har VTI valt att för stora 
delar av prognosen arbeta på en mindre detaljerad nivå än vad 
TPR har gjort.

Det grundläggande kravet på konsistens mellan olika nivåer, sek
torer och transportflöden, som har varit ambitionen bakom TPRs 
system, gäller också den nu föreliggande VTI-prognosen. Kraven 
på konsistens framträder i flera dimensioner.

Ett första konsistenskrav gäller förhållandet mellan transport
sektorn och det övergripande nationella perspektivet. Prognoser
na bör utformas så att de ger en konsistent bild av transportut
vecklingen med hänsyn till alternativa scenarier för den natio
nella utvecklingen av ekonomi m m.

Ett andra krav gäller regional konsistens, vilket innebär att 
den utveckling som framträder på enskild region bör vara konsis
tent med utvecklingen i andra regioner och den nationella nivån.

Ett tredje krav gäller konsistens över trafikslag, vilket inne
bär att efterfrågeutvecklingen på varje enskilt trafikslag bör 
vara konsistent med utvecklingen av efterfrågan på andra trafik
slag och totalt.

Den europeiska integrationen och avregleringen av transportmark
naderna gör att den traditionella relativt strikta nationella 
avgränsningen av prognosområdet och dess indelningar eventuellt 
måste omprövas, vilket kan innebära ett nytt konsistenskrav. Det
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kan vara tänkbart att regionalt samarbete över nationsgränser 
kommer att ge upphov till krav på nya/kompletterande "regionala" 
studieobjekt vid sidan av traditionella områden som riksområden, 
län och kommuner. Det är också tänkbart att transittrafik kan få 
en mera betydelsefull roll. Dessa aspekter har emellertid endast 
kunnat beaktas mycket ofullständigt i denna rapport.

1.5 Modeller i prognosarbetet

VTI har övertagit TPRs prognosmodeller från oktober 1991 i och 
med avvecklingen av TPR. VTIs kapacitet och kompetens för 
prognosarbete är under uppbyggnad. Denna uppbyggnad har dels en 
långsiktig, dels en kortsiktig aspekt.

På längre sikt planerar VTI att systematiskt bygga upp kvalifi
cerad prognoskompetens genom egen modellutveckling och systemut
veckling i samverkan med trafikverken samt universitet och hög
skolor. Resultaten av detta långsiktiga arbete kan bli succes
sivt tillgängliga först på några års sikt.

På kort sikt måste VTI i huvudsak använda befintliga modeller 
och system för att lösa prognosuppgiften enligt regeringsupp
draget. I praktiken betyder detta att VTI måste utnyttja, så 
långt detta är praktiskt möjligt, de modeller och system som 
övertagits från TPR samt tidigare utvecklade egna modeller.

Grundfilosofin skiljer sig mellan TPRs modellsystem för person
transporter respektive godstransporter. Persontransportmodeller
na baseras på (logit)modeller som estimerats på disaggregerade 
data, medan godstransportsystemets modeller bygger på aggre- 
gerade data, som brutits ned till lägre aggregeringsnivåer.

Ökade krav på kvalitet i persontransportprognoser från trafik
verkens sida har lett till ett vidareutvecklingsarbete av TPRs 
prognossystem för persontransporter i Banverkets och Vägverkets 
regi. Reviderade modeller och datorsystem beräknas kunna tas i 
drift i mars 1992. Den reviderade modellen har således inte
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varit tillgänglig för användning i det prognosarbete som här 
redovisas. Resultaten av detta prognossamarbete mellan Ban
verket/Vägverket och VTI kommer att redovisas senare i en 
särskild rapport, (bilaga 4).

1.6 Rapportens uppläggning

I kapitel 2 diskuteras vissa av de ekonomiska och politiska fak
torer och utvecklingsförlopp som starkt påverkar utvecklingen 
inom transportsektorn. Avsikten är att redan inledningsvis foku
sera intresset på vissa nyckelfaktorer för transportsektorns 
framtida utveckling.

I kapitel 3 presenteras några förutsättningar för den svenska 
samhällsutvecklingen, speciellt den svenska ekonomins utveck
ling. Innehållet i kapitlet bygger på underlag från långtids
utredningen 1990 (LU 90) och andra källor. Syftet med redovis
ningen är att ge bakgrund till tre scenarier för den svenska 
försörjningsbalansens utveckling - "ekonomiska scenarier".

I kapitel 4 presenteras bakgrund och förutsättningar för tra
fikpolitiken i vid bemärkelse. Syftet är att ge underlag till 
tre scenarier för alternativa betoningar av trafikpolitiska 
(styr)medel - "trafikpolitiska scenarier".

Prognoser för bilinnehavet presenteras i kapitel 5 där också en 
mera detaljerad redovisning ges av de modellspecifika antaganden 
och förutsättningar som gäller för de olika scenarierna.

Kapitel 6 och 7 innehåller prognoser för person- respektive 
godstransporterna. I bägge fallen presenteras prognoserna mot 
bakgrund av den hittillsvarande utvecklingen.
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2 TRANSPORTSEKTORNS FRAMTID - STABILITET OCH OSÄKERHET

2.1 Inledning

I detta kapitel diskuteras vissa förhållanden som är viktiga för 
den framtida utvecklingen av den svenska transportsektorn dels 
som stabila utvecklingsmönster, dels med hänsyn till nytill
kommande faktorer i omvärlden som tillför nya drivkrafter och 
skapar ny osäkerhet. Detta kapitel behandlar därigenom både 
faktorer som skapar stabilitet och sådana som kan rubba den 
stabila utvecklingsprocessen inom transportsektorn.

I bilaga 2 ges en bred översikt över den svenska transport
sektorns nuläge och hittillsvarande utveckling, som kan användas 
som referens för att studera den historiska utvecklingen i ett 
20-årsperspektiv.

2.2 Sambandet mellan transportsektorns utveckling och den
svenska BNP-utvecklingen

Sambandet mellan BNP och samfärdseln har åtminstone tre viktiga 
dimensioner, nämligen:

* konsumtionsaspekten
* transporttjänster som export och import
* transporter som insatsvara

Vid ökande BNP, som i allmänhet också medför ökande inkomster
för hushållen, ökar dessa sin konsumtion av transporttjänster
genom ökat bilåkande, ökat långväga resande etc på grund av den 
privata konsumtionens stora transportinnehåll. Den inkomstbe
roende ökningen av hushållens transportkonsumtion utgör kon
sumtionsaspekten av sambandet mellan BNP och samfärdseln.

Om de svenska transportföretagen ökar sin export av transport
tjänster, syns detta inte - i varje fall inte fullt ut - som 
ökat transportarbete i Sverige, men svensk BNP ökar. Å andra
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sidan säljer utländska transport företag tjänster åt svenska 
köpare och utför transittrafik, vilket ökar transportarbetet på 
svensk botten, men detta fångas inte upp i den svenska ekono
miska statistiken. För en klar förståelse av sambandet mellan 
BNP-utvecklingen och transportutvecklingen är sålunda både 
exporten och importen av transporttjäsnter av stor betydelse.

Transporter av såväl personer och gods utgör viktiga insats
tjänster i produktionen. Under senare år har transporternas 
betydelse från denna synpunkt kommit att betonas alltmera, bl a 
på grund av det så kallade JIT-konceptet. ("Just-In-Time")

När man understryker vikten av en väl fungerande transport
infrastruktur för näringslivet tänker man troligen främst på den 
tredje dimensionen ovan och kanske i någon mån den andra. Tran
sportsektorns speciella problem är emellertid att ren konsumtion 
direkt samexisterar och konkurrerar med produktionsaktiviteter 
om samma infrastruktur.

En utbyggnad av transportinfrastrukturen främjar därför såväl 
konsumtion som produktion och det finns idag inget enkelt sätt 
att styra i vilken mån "konsumtionstransporter" respektive "pro- 
duktionstransporter" tar den ökande kapaciteten i anspråk.

Några av dessa frågor kring tolkningen av sambandet mellan BNP 
och samfärdseln diskuteras nedan.

I tabell 2.1 nedan visas utvecklingen av transportsektorns för
ädlingsvärden under perioden 1985-1990 och den samtidiga utveck
lingen av BNP. I figur 2.1 visas utvecklingen av transport
grenarnas förädlingsvärden 1980-1990 i absoluta tal.
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Tabell 2.1 Utveckling av BNP och transportsektorn under 1985- 
1990. Förädlingsvärden i mdr kr, 1985 års priser. 
(Källa: SCB)

85 86

År

87 88 89 90

% förändr 
1985-90

BNP 866 885 910 931 951 954

% ändring 2,2 2,2 2,8 2,3 2,1 0,3 10,2

Samfärdsel 31,3 32,4 34,9 37,6 37,7 42,3
% ändring 
Samfärdselns

3,5 7,7 7,7 0,3 12,2 35,1

andel av BNP 3,6 3,7 3,8 4,0 4,0 4,4

Förädlingsvärde
(Mkr)

Figur 2.1 Utvecklingen av transportnäringens förädlingsvärden 
under perioden 1980-1990, prisnivå 1985. (Källa: 
Nationalräkenskaperna)
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Av tabell 2.1 framgår att samfärdseln totalt sett har ökat sin 
andel av BNP under perioden 1985-1990 från 3,6 % till 4,4 % och 
att sektorn samfärdsel vuxit med 35 % över hela perioden sam
tidigt som BNP vuxit med ca 10 %. Av figur 2.1 framgår emeller
tid att tillväxten helt är hänförlig till sjöfart och luftfart, 
medan lastbilsåkeriernas verksamhet närmast stagnerat och järn
vägen har gått tillbaka i förädlingsvärdetermer. (Vissa problem 
med volymindexserier gör att siffrorna bör tolkas med viss 
försiktighet. De torde dock ge en god indikation på föränd
ringarna i stort).

Den starka tillväxten av samfärdseln jämfört med BNP-tillväxten 
synes sålunda till största delen kunna förklaras dels med en 
kraftig konjunkturell expansion för sjöfarten, troligen med ett 
stort inslag av export av sjötransporttjänster, dels med en 
stark expansion för luftfarten, som troligen avser såväl ökad 
resekonsumtion som ökat tjänsteresande.

Det är intressant att också se på samvariationen mellan BNP och 
transportsektorn ur ett mera renodlat produktionsperspektiv. 
Godstransportarbete och -volymer i Sverige borde vara nära sam
mankopplade med den svenska BNP-utvecklingen genom transporter
nas betydelse som insatstjänst i produktion och distribution.

Trots att BNP vuxit med nästan 2 % per år i genomsnitt under 
perioden har tonnaget med järnväg fallit med ca 15 % och tran
sportarbetet med järnväg är i stort oförändrat under samma 
period. Transportarbetet med lastbil har vuxit med ca 2 % per år 
under perioden 1972-1990, dvs i stort sett i takt med BNP-till
växten. Om också 1991 räknas in blir dock volymökningen för 
lastbilstransporter under perioden betydligt mindre än 2 %.

Transportarbetet med flyg har vuxit starkt mellan 1970 och 1990. 
Ökningen i utrikesvolymen är dock helt hänförlig till 1970- 
talet.
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För tonnaget i utrikeshandeln gäller att under perioden 1970 
till 1990, då BNP växte med nära 50 %, ökade tonnaget i den sam
lade utrikeshandeln endast med ca 6 %.

Den historiska utvecklingen tycks sålunda visa att den ekono
miska tillväxten i den svenska ekonomin under den senaste 20- 
årsperioden endast i begränsad omfattning är sammankopplad med 
en ökning av fysiska godsvolymer och av transportarbetet.

En central fråga för framtiden är därför om det relativt svaga 
sambandet mellan ekonomisk utveckling å ena sidan och tran
sportvolymer å den andra kommer att bestå, eller om utvecklingen 
kommer att ta nya banor. Om det svaga sambandet blir bestående 
talar mycket för att orienteringen mot kvantitet i diskussionen 
kring de svenska godstransportsystemens framtida utveckling 
måste bytas emot en orientering emot kvalitet.

Mot bakgrund av diskussionen ovan är det också intressant att 
analysera valet av variabler för att beskriva transportsektorns 
utveckling. Fokuseringen på kvantiteter måste kanske i framtiden 
kompletteras med beskrivningar i värdetermer och kvalitetstermer 
för att man skall få en riktig bild.

2.3 Stabila förändringsmönster i den svenska transport
utvecklingen - några nyckelfaktorer

2.3.1 Personlig mobilitet

Den personliga mobiliteten har ökat stabilt under en lång följd 
av år. Denna mobilitetsökning är dels en sekundär effekt av en 
fortgående omlokalisering av arbetsplatser och bostäder, dels 
ett uttryck för en fortgående vidgning av individernas person
liga arbetsmarknad, dels också ett uttryck för en ren konsum
tionsökning associerad med resande.

Det ligger nära till hands att tro att denna utveckling mot ökad 
mobilitet är så inflätad i samhällsutvecklingen på flera plan,

VTI NOTAT T 117



15

att utvecklingen svårligen kan komma att brytas under överskåd
lig tid.

Frågan är om de framtida kraven på ökad mobilitet kan komma att 
tillgodoses på ett väsentligen annorlunda sätt än hittills, där 
bilen har spelat en dominerande roll. Är det möjligt att före
ställa sig ett ekonomiskt och praktiskt seriöst alternativ till 
ett samhälle som skapar den nödvändiga mobiliteten främst med 
bilens hjälp? Eller är kanske trots allt den ökande mobiliteten 
inte en nödvändig förutsättning för en positiv välståndsutveck
ling?

2.3.2 Bilinnehavets ökning - en obrytbar trend?

Bilinnehavet tycks ha ökat stadigt under tiden efter andra 
världskriget i alla industrialiserade länder och så också i 
Sverige. Bilinnehavet är naturligen också kopplat till bilan
vändning. Körsträckan per bil har emellertid endast vuxit i
långsam takt under en lång följd av år. Detta innebär att bil
innehavets synbarligen stabila tillväxt också har varit den do
minerande bestämningsfaktorn för biltrafikens utveckling och 
medfört en stabil tillväxt av denna.

För bedömningen av framtidsutvecklingen inom området persontran
sporter har därför bedömningen av bilinnehavets utveckling tra
ditionellt spelat en avgörande roll, medan körsträckan per bil 
har haft en mera underordnad betydelse.

En central fråga är nu om de två nyckelfaktorerna bilinnehav 
respektive körsträcka per bil kommer att spela samma roll i 
framtiden som de har gjort hittills. Kommer den stabila till
växten, primärt driven av bilinnehavets ökning att bestå, eller 
kommer trenden att brytas?

Det ökade bilresandet innebär till en betydande del en nygenere- 
ring av resande - nya "motoriserade" resemarknader utvecklas. 
Till en del innebär emellertid också det ökade bilresandet in
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brytningar på marknaderna för andra färdsätt; kollektivtrafiken 
utsätts för en allt starkare konkurrens från bilen.

Frågan är om utvecklingen i Sverige går vidare mot en polarise- 
ring av transportsystemen där ett i det nämaste totalt bilbe
roende uppstår i glesbygd och på mindre orter, medan kollektiv
trafiken kan växa i storstadsregionerna och för det långväga 
resandet i starka relationer. Dessa centrala frågor behandlas 
vidare i kapitel 5 och 6.

2.4 Instabilitet och osäkerhet i transportsektorns ut
veckling genom internationella inflytelser

Tre internationella nyckelfaktorer som påverkar den svenska 
transportsektorn utgörs av utvecklingen i Östeuropa, EG-sam- 
arbetets inverkan på den svenska samhällsutvecklingen i stort 
och speciellt ekonomins utveckling samt utvecklingen av den 
totala europeiska transportsektorn. Nedan diskuteras några 
aspekter på trafiken i Europa och på den Östeuropeiska utveck
lingen. Några synpunkter på sambandet mellan EG och den svenska 
samhällsutvecklingen redovisas i kapitel 3.

En viktig, kanske avgörande, faktor för de svenska transport
marknadernas utveckling under 90-talet är vad som händer inom 
transportsektorn i EG och övriga delar av Europa. Tre problem, 
delvis sammanhängande, kan komma att bli starkt styrande för 
utvecklingen nämligen:

Trafikinfarkt i vitala delar av det kontinentaleuropeiska 
transportsystemet. Problemet gäller främst vägarna, luft
rummet och flygplatserna
Utvecklingen av de krav som ställs inom EG på transport
systemet med utgångspunkt från miljösynpunkter, såväl regio
nala som globala.
De politiska och ekonomiska möjligheterna att genomföra EGs 
och de europeiska nationernas trafik- och miljöpolitiska 
beslut.
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Hanteringen av dessa problem inom EG och andra delar av konti- 
nentaleuropa kommer att få ett avgörande inflytande också på de 
vägval som står till buds i Sverige. I praktiken torde den sven
ska trafikpolitiken komma att bli mycket lik EGs oavsett om 
Sverige uppnår fullt medlemskap eller inte.

Det föreligger redan idag en trafikinfarkt i vissa delar av det 
europeiska motorvägsnätet, i många storstäder, i vissa alp
passager etc. Diskussionen om lämpliga lösningar rör sig i olika 
huvudriktningar och man betonar i olika grad kapacitetsutbygg- 
nad, överföring av transportarbete främst till järnväg och i 
någon mån till sjöfarten (inte minst inre vattenvägar!) samt 
begränsning av trafik och trafiktillväxt genom prissättning och 
regleringsåtgärder.

Mycket pekar på att man inom EG kommer att kombinera alla dessa 
åtgärder. Prissättning kommer att användas i ökad utsträckning 
med främsta syfte att finansiera samtidig kapacitetutbyggnad. 
Omfattande kapacitetsutbyggnad kommer att ske på järnvägssidan, 
men också när det gäller vägar. Olika slag av styråtgärder 
kommer troligen att sättas in också för att utjämna och förbätt
ra kapacitetsutnyttjandet i infrastrukturen.

Det kommer också att betraktas som nödvändigt att öka transport
kapaciteten, respektive förbättra och prioritera dess användning 
för att de potentiella specialiserings- och skalfördelar som 
finns i den europeiska integrationen skall kunna utnyttjas till 
fullo.

Miljökraven på trafiken har successivt fått en ökad tyngd i EG:s 
arbete. Det råder inga tvivel om att kraven på miljövänlig tra
fikteknik och miljövänliga bränslen successivt kommer att skär
pas. Dessa krav kommer att innefatta också krav på högre energi
effektivitet med hänsyn till globala krav på utsläpp av växt
husgaser. Detta kan leda till en betydligt starkare betoning av 
transportslagen järnväg och sjöfart på sikt.
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Den starka förväntade tillväxten av transportefterfrågan i EG- 
området skall sålunda mötas av ett ökande utbud som åstadkoms 
genom bättre kapacitetsutnyttjande, prioritering av användningen 
av existerande kapacitet och genom utbyggnad av ny kapacitet. 
Detta utbud skall uppfylla allt större krav på hänsyn till mil
jön i vid mening.

Det tredje problemet gäller genomförbarhet och implementering av 
en EG-övergripande trafikpolitik. Inriktning och ambition före
faller relativt klara (jfr kapitel 4), men hur kommer genom
förandet att ske? De politiska och ekonomiska förutsättningarna 
skiljer sig starkt mellan kontinentaleuropas länder, vilket gör 
att olika delar av EGs trafikpolitik ter sig mer eller mindre 
möjlig, respektive lockande, i de olika länderna.

Dessa skillnader kan skapa en spänning, som dels leder till "ur- 
vattning" av förslag, långa övergångstider och senareläggning av 
implementeringsplaner. Härigenom införs en genuin osäkerhet för 
det svenska trafikpolitiska agerandet.
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3 DEN SVENSKA EKONOMINS UTVECKLING. SCENARIER FÖR
PROGNOSÅREN 2005 OCH 2020.

3.1 Utgångsläget och internationell bakgrund

Enligt regeringsuppdraget skall VTI i sitt prognosarbete utgå 
ifrån en allmänekonomisk utveckling enligt LU 90, samt ytter
ligare något eller några scenarier.

Sedan LU 90 publicerades har flera förutsättningar av nyckel
karaktär förändrats. Den politiska och ekonomiska händelseut
vecklingen i Östeuropa under de senaste åren, den klara ambi
tionen till en nära svensk anknytning till EG är exempel på 
sådana förändrade förutsättningar. En ny långtidsutredning, LU 
92, har nyligen presenterats. Visst material från denna utred
ning har använts i prognosarbetet, se avsnitt 3.5.

Bilden av den väntade konjunkturavmattningens djup, varaktighet 
och konkreta karaktär i Sverige har klarnat. Omställningen från 
hög till låg inflation, anknytningen av den svenska valutan till 
ECUn, det svenska samhällets och näringslivets strukturella an
passning till EG och den svenska löneanpassningen visar sig leda 
till vissa med svenska mått drastiska förändringar i den svenska 
ekonomin.

Konjunkturavmattningen tycks för svensk del också överlagras av 
en strukturell omställning av ekonomin, vilket leder till stora 
påfrestningar på kort sikt. Effekterna kan avläsas i ökad ar
betslöshet, avveckling av produktionskapacitet i Sverige och 
allmän ekonomisk stagnation. Byggbranschen och livsmedel
branschen är speciellt utsatta för stora förändringar i denna 
kombinerade omställnings- och lågkonjunkturfas.

På något längre sikt förväntas denna omställningsfas kunna föl
jas av en fas med mycket god tillväxt för den svenska ekonomin. 
En sådan uppgång skulle kunna vara exportledd och stimuleras av 
den förbättring av konkurrenskraften som antas följa med rela
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tivt långsam kostnadsutveckling i Sverige. Osäkerhet råder dock 
om när en sådan uppgång kan ta fart.

Dagens situation kännetecknas sålunda av svåra konjunkturelit 
och strukturellt betingade problem på kort sikt och en stor 
osäkerhet om längs vilka vägar det svenska samhället och svensk 
ekonomi kommer att utvecklas på längre sikt.

Spännvidden är stor när det gäller olika bedömares utsagor om 
t ex den framtida utvecklingen av det svenska näringslivet. En 
extremlinje innebär att industrisektorn i Sverige kommer att 
krympa kraftigt under kommande decennier genom att i stort sett 
all industriell expansion sker i andra länder - Sverige "avin
dustrialiseras". Konsekvenserna av denna utveckling skulle också 
bli en successiv relativ sänkning av den svenska levnadsstandar
den.

En andra extremlinje innebär att en svensk näringslivsfrämjande 
politik blir mycket framgångsrik, så att en omfattande indus
triell expansion sker på svensk botten genom svenska och utländ
ska investeringar. Sverige skulle då behålla och stärka sin roll 
som industrination.

EG:s integrationsarbete syftar dels till att skapa rörlighet för 
produktionsfaktorer och varor/tjänster, dels till att så långt 
som möjligt eliminera "snedvridande" systemskillnader mellan EG- 
länderna, t ex när det gäller beskattning och regler för miljön 
och för de internationellt betydelsefulla transportsystemen. 
Nationernas utrymme att genom särregler slå vakt om nationella 
intressen kringskärs därför kraftigt i EG-samarbetet och avsik
ten är att befintliga skillnader på sikt skall elimineras. Ett 
svenskt EG-medlemsskap innebär också på sikt att denna typ av 
fördelar och nackdelar med näringsverksamhet i Sverige elimi
neras .

Effekten av denna fria rörlighet av produktionsfaktorer och 
varor bör på lång sikt bli en betydande utjämning av produk
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tionsfaktorernas pris mellan olika delar av EG, vilket bl a 
också innebär en betydande löneutjämning.

På lång sikt bör sålunda endast "objektiva" skillnader i nä
ringslivets förutsättningar i vid mening i olika regioner avgöra 
det europeiska, inklusive det svenska, näringslivets lokalise
ring.

Frågan om Sverige kommer att "avindustrialiseras" eller inte 
kommer sålunda vid ett svenskt medlemsskap i EG inte att formu
leras helt traditionellt som en fråga om var svenska företag 
väljer att expandera eller vart de väljer att flytta. Den nya 
formuleringen av frågan är om Sverige kan förbli en region i 
Europa med ett relativt framgångsrikt näringsliv grundat på 
svenska och utländska aktörers entreprenörsskap och investe
ringar och därför också en region med relativt hög levnads
standard - trots att en utjämning förvisso kommer att ske mellan 
länderna. Exempel från USA, Canada och EG m fl visar klart att 
stora regionala skillnader uppstår och bevaras även på stora 
marknader med relativt lättrörliga produktionsfaktorer.

De traditionella svaren som rör skillnader i skatter och insti
tutionella förutsättningar m m kommer att spela en mindre roll i 
framtiden. De "objektiva" förutsättningarna för näringslivets 
utveckling kommer att spela en större roll.

En ytterligare osäkerhetsfaktor för hela den europeiska utveck
lingen, kanske särskilt för den svenska, är utvecklingen i Öst
europa. Vid en fredlig och balanserad utveckling i detta område 
kan den svenska samhällsutvecklingen och ekonomin påverkas posi
tivt och den ekonomiska tillväxten stimuleras genom utvecklingen 
av handeln med dessa områden. En krisutveckling i Östeuropa kan 
däremot förorsaka svåra problem också för Sverige.

Den framtida utvecklingen inom transportsektorn i Sverige styrs 
i betydande utsträckning av näringslivets utveckling och av den 
allmänna utvecklingen av den svenska levnadsstandarden. En prog
nos över transportsektorns utveckling måste därför, som tidigare
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framhållits, bli starkt beroende av - betingas av - vilket av 
ett antal allmänna ekonomiska utvecklingsscenarier, som utgör 
grunden för transportprognosen.

För att i någon mån återspegla den ovan beskrivna stora osäker
heten i den allmänna ekonomiska utvecklingen har VTIs prognos
arbete, kvalitativt och kvantitativt, baserats på tre utveck
lingsscenarier som representerar markerade skillnader i till
växttakt och strukturomvandling nämligen följande:

SCENARIO A. "Tillväxt enligt LU 90", måttlig strukturomvandling 
SCENARIO B. "Hög tillväxt", omfattande strukturomvandling 
SCENARIO C. "Låg tillväxt", obetydlig strukturomvandling

De tre scenarierna skiljer sig huvudsakligen åt genom skilda 
tillväxttakter och antaganden om den strukturella omvandlingen 
av ekonomin. En sammanfattning av de antaganden som gjorts om 
försörjningsbalansens utveckling i de tre scenarierna redovisas 
i avsnitt 3.5 nedan. Strukturella aspekter på ekonomin disku
teras dessförinnan i avsnitt 3.4.

De skillnader som finns mellan de olika scenarierna beror på en 
serie skilda grundantaganden. I avsnitt 3.2 respektive 3.3 redo
visas de antaganden som gjorts när det gäller befolknings- och 
arbetsmarknadsutveckling, respektive den internationella olje
prisutvecklingen .

3.2 Befolkningsutveckling i Sverige

SCB ha prognostiserat befolkningen i Sverige i SCB:s befolk- 
ningsprognos för LU 90 (SCB 1989, SCB 1989:4 Det framtida 
arbetskraftsutbudet).

I SCB:s rapport diskuteras två scenarier för befolkningsutveck
lingen - ett med normal migration, "Basalternativet", och ett 
alternativ med låg migration, "SCB låg".
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Befolkningsutvecklingen är viktig för transportprognoserna dels 
genom dess direkta inverkan på bilantal och reseefterfrågan, 
dels genom dess indirekta inverkan på näringslivets transport
efterfrågan via arbetskraftsutbud och produktion respektive via 
konsumtionsefterfrågan. SCBs två scenarier presenteras i tabell 
3.1.

Tabell 3.1 Befolkningsutveckling i två scenarier (SCB). I "SCB 
låg" har vi infört ett antagande om 5% arbetslöshet 
(i stället för SCB:s 2%).

Utgångsläge "Basalternativet" "SCB låg"
1990 2005 2020 2005 2020

Totalbefolkning 8511 8854 8991 8703 8622

Befolkning 20-64 4915 5164 5050 4959 4818

Arbetskraft 4613 4825 4734 4738 4507

Sysselsatta 4548 4731 4641 4506 4268

Årsarb.tid (tim) 1452 1427 1422 1427 -

Arbetade tim. 
(miljoner)

6524 6673 6522 6356 6016

(Tusental där ej annat anges)

Scenarierna A ("Tillväxt enligt LU 90") och B ("Hög tillväxt") 
bygger båda på SCBs basscenario, enligt tabellen ovan, medan 
SCBs lägre alternativ, modifierat enligt tabellen, utgör en 
förutsättning för scenario C ("Låg tillväxt").

3.3 Den internationella oljeprisutvecklingen

De internationella oljepriserna är viktiga för transportprog
noserna dels direkt genom den inverkan de har på drivmedel
priserna, dels indirekt genom sin inverkan på ekonomin i stort.
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I det scenario för den ekonomiska utvecklingen som baseras på LU 
90 (scenario A) behålls också samma antagande om oljeprisut
vecklingen som gjordes där, nämligen en real prisstegring på 
crude oil från USD 18 per fat 1989 till nivån USD 25 per fat 
2000 (LU 90, sid 68, Statens Energiverk, energiöversikt 1989 
1995-2000). Denna prisutveckling motsvarar en årlig prissteg- 
ringstakt på 3 % per år.

Också i scenario B, "Hög tillväxt", antas att de internationella 
oljepriserna stiger med 3 % per år fram till år 2000.

För både scenario A och scenario B antas att den internationella 
prisstegringstakten på råolja kommer att uppgå till 2 % per år 
under perioden 2000-2020. Den sammantagna prisutveckling skulle 
innebära att råoljepriserna år 2020 är fördubblade jämfört med 
dagens prisnivå.

Scenario C, "Låg tillväxt", har som förutsättning en mera dämpad 
utveckling av den internationella ekonomiska aktiviteten, inklu
sive det internationella handelsutbytet, vilket har antagits 
föra med sig en mera dämpad prisutveckling på olja. I detta 
scenario har därför antagits att råoljepriserna kommer att öka 
med 0,5 % per år under hela perioden 1990-2020, vilket skulle 
innebära att de reala oljepriserna år 2020 är ca 16 % högre än 
idag.

Genom oljans marknadsdominans kan råoljepriserna användas som en 
indikator för den generella prisnivån på energi på världsmark
naden. För transportsektorns vidkommande bör dock två observa
tioner göras.

För det första beror drivmedelpriset på den svenska nationella 
marknaden dels på råoljans förädlingskostnader, dels - och 
kanske främst - på drivmedelsbeskattningen. Idag är ca två tred
jedelar av priset vid pump skatt. På grund av skattesamordningen 
med EG har det bedömts som osannolikt att priset vid pump i 
detta scenario skulle komma att höjas i takt med råvarupriset. I 
stället har antagits att skatten förblir realt oförändrad,
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vilket innebär att den reala ökningen av bensinpriserna endast 
uppgår till ca en tredjedel av de reala råoljeprishöjningarna.

För det andra medför högre råoljepriser att andra bränslen än de 
råoljebaserade kan komma in på marknaden, inte bara av miljöskäl 
utan grundat på renodlat företagsekonomiska överväganden. Även 
om man nu hävdar att kostnaden för metanol från naturgas börjar 
ligga i nivå med kostnaden för bensin från råolja, är det inte 
troligt att man får någon större kostnadsdämpande effekt på 
drivmedlet vid pump av en eventuell övergång till alternativa 
bränslen.

Möjligheten att alternativa produktionskedjor för produktion av 
drivmedel kan komma att bli tillgängliga i större skala vid 
stora reala prishöjningar i råoljebaserade produktionskedjor 
utgör dock ett viktigt moment. Det är svårt att föreställa sig 
att den råoljebaserade industrin skulle hantera priset oför
siktigt i en situation där alternativa drivmedel också kan ha 
miljömässiga fördelar.

3.4 Ekonomins strukturomvandling

Den totala faktorproduktivitetens ökning, som är en avgörande 
faktor för den ekonomiska tillväxten, har avtagit det senaste 
decenniet i många utvecklade industriländer. Också produktivi
tetsutvecklingen i Sverige har under senare år varit väsentligt 
lägre än under 50- och 60-talen.

Produktivitetsutvecklingens avgörande roll för den ekonomiska 
tillväxten har mer och mer uppmärksammats under senare år. Två 
nyckelfaktorer för produktivitetens utveckling är takten i 
näringslivets strukturomvandling och investeringskvoten.

Scenario B, "Hög tillväxt", kan sägas bygga på insikten om de 
nämnda faktorernas inflytande på produktivitetsutvecklingen och 
därmed på den ekonomiska tillväxten. Scenariot innehåller en 
snabb strukturomvandling, snabb förnyelse av kapitalstocken och
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en total broms på den offentliga sektorns volymsutveckling. 
Trots att arbetskraftsutbudet inte växer under perioden kan ändå 
den snabba produktivitetsutvecklingen ge en stark ekonomisk 
tillväxt. Scenariot bygger på en stark exportefterfrågan och 
förstärkt konkurrenskraft för svenska produkter.

Scenario C, "Låg tillväxt", representerar i många stycken en om
vänd utveckling. Strukturomvandlingen är obetydlig, den offent
liga sektorn fortsätter att växa, om än inte i samma takt som 
tidigare, och investeringstakten är låg. Scenario A represen
terar en medelväg mellan dessa ytterligheter.

Som har framgått tidigare är valet inte fritt mellan dessa sce
narier, eftersom faktorer utanför den ekonomiska politikens 
kontroll till stora delar bestämmer vilket scenario som förverk
ligas, även om politiken kan försöka att länka ekonomin i den 
ena eller andra riktningen.

3.5 Försörjningsbalansens utveckling i de tre scenarierna

Som redan nämnts i avsnitt 3.3 ovan syftar de tre scenarierna 
till att spegla en rimlig variationsbredd i den svenska ekono
mins utveckling under de närmaste decennierna mot bakgrund av 
den speciellt stora osäkerhet som råder idag.

För att ändå säkerställa att de scenarier som presenteras har en 
rimlig grad av inre konsistens har genomarbetade scenarier fram
tagna i andra officiella sammanhang utnyttjats. Scenario A 
bygger som nämts på LU 90 basscenario. Scenario B, "Hög till
växt", grundar sig på ett scenario som tagits fram av NUTEK i 
samband med arbete för LU 92.

Scenario C, "Låg tillväxt", har tagits fram av VTI speciellt för 
denna rapport. Huvudvikten av VTIs arbete har av naturliga skäl 
legat på transportprognosarbetet i sig, varför scenario C, inte 
kunnat genomarbetas tillnärmelsevis lika mycket som övriga 
scenarier. Skälet till att detta scenario ändå tagits fram och
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att inte t ex ett lågtillväxtscenario från NUTEK valts är 
enkelt. Inga scenarier med så låg tillväxt som den som valts i 
scenario C har varit tillgängliga. Den låga tillväxten har valts 
för att illustrera effekterna av ganska extrema, men ändå inte 
osannolika utvecklingsförlopp.

Scenarierna, och de bakgrundsdata de bygger på, utnyttjas i 
prognosarbetet på flera sätt.

Förutsättningar om befolkning, dennas regionala fördelning och 
åldersfördelning inverkar på bilinnehav och resande. Sysselsätt
ningen utgör en direkt förutsättning för försörjningsbalanserna, 
samtidigt som sysselsättningsdata direkt utnyttjas både för 
person- och godstransportprognosen.

Oljepriset inverkar på bilinnehav och bilresande enligt diskus
sionen ovan i avsnitt 3.3.

Den privata konsumtionens utveckling i försörjningsbalansen 
representerar i många modeller utvecklingen av fysiska personers 
inkomster och påverkar därigenom bilinnehav och resandekonsum
tion.

Utvecklingen av BNP, export och import i respektive scenario för 
försörjningsbalansen har tillsammans med strukturomvandlings- 
antagandena i respektive scenario en mycket stor inverkan på 
godstransportvolymer och struktur i godstransportarbetet.

I tabell 3.2 till 3.4 presenteras de tre scenarierna i form av 
procentuella förändringar under olika perioder, dels i form av 
absolutvärden givna i 1990 års prisnivå.
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Tabell 3.2 Försörjningsbalansens utveckling i scenario A, 
"LU 90" (Prisnivå 1990) ,

1990 
Mdr kr %/år

2005 
Mdr kr %/år

2020 
Mdr kr

BNP 1340 2,4 1903 2,1 2599
Import 402 4,3 752 4,2 1395
Summa tillgång 1742 2,9 2656 2 , 8 3994

Privat konsumtion 696 2,3 984 2,0 1324
Offentlig konsumtion 366 1,7 469 1,3 569
Bruttoinvesteringar 273 2, 1 371 3,3 603
Export 407 4,9 834 4,0 1502
Summa användning 1742 2,9 2657 2 , 8 3999

1990 2005 
Mdr kr %/år Mdr kr %/år

2020 
Mdr kr

BNP 1340 3,0 2088 2,9 3205
Import 402 4,7 801 4,1 1463
Summa tillgång 1742 3,9 2888 3,3 4668

Privat konsumtion 696 3,6 1183 3,0 1843
Offentlig konsumtion 366 0 366 1,4 451
Bruttoinvesteringar 273 3,7 471 3,7 812
Export 407 5,2 871 4,0 1568
Summa användning 1742 3,9 2890 3,3 4674

1990 2005 2020
Mdr kr %/år Mdr kr %/år Mdr kr

BNP 1340 1,6 1700 1,4 2094
Import 402 1,6 510 1,4 628
Summa tillgång 1742 1,6 2210 1,4 2723

Privat konsumtion 696 1,2 836 1,5 1046
Offentlig konsumtion 366 1,0 425 1,0 493
Bruttoinvesteringar 273 1,8 355 1,5 444
Export 407 2,6 595 1,5 744
Summa användning 1742 1,6 2212 1,4 2727
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3.6 Konsekvenser för svensk utrikeshandel av utvecklingen
i Östeuropa

Utvecklingen i Östeuropa framstår idag som mycket osäker såväl 
allmänpolitiskt som när det gäller ekonomin. Frågan om hur lång 
tid det kan ta för Östeuropa att få fart på sin ekonomi och i 
vilken takt respektive ekonomi kan tänkas komma att växa ger 
skilda experter mycket olika svar på. Bedömningarna skiftar 
mellan å ena sidan en tro på stark ekonomisk utveckling efter en 
inledande period av kaos sammanhängande med ett ekonomiskt 
"stålbad" och å andra sidan dystra förutsägelser om en mer eller 
mindre bestående ekonomisk underutveckling.

Utan att ta ställning till dessa olikartade profetior finns det 
ändå skäl att fundera över konsekvenserna för den svenska 
transportsektorn av alternativa utvecklingsförlopp i öst. Ett 
sätt att göra detta är att föra diskussionen i termer av olika 
scenarier för den östeuropeiska utvecklingen. Även om från tran
sportsynpunkt intressanta konsekvenser av alternativa utveck
lingsförlopp i Östeuropa kan uppkomma också för persontransport
marknaderna, har vi bedömt att den viktigaste dimensionen nu 
gäller utrikeshandeln och de godsflöden som relateras till 
denna.

I följande fyrfältstabell skisseras konsekvenserna för svensk 
östhandel av några kombinationer av utvecklingsscenarier för 
svensk respektive östeuropeisk utveckling.
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EKONOMISKT SCENARIO 
FÖR SVERIGE

UTVECKLINGEN I ÖSTEUROPA 
KONSEKVENSER FÖR SVERIGES 
HANDEL MED ÖSTEUROPA:

Stark tillväxt 
från låg nivå

Långsam tillväxt 
från låg nivå

B. "Hög tillväxt" Omfördelning av 
handel till 
Östeuropa.
Nya transport
mönster för 
utrikeshandeln

Obetydlig inverkan

C. "Låg tillväxt" Ny handel ger 
ökad tillväxt 
Nya transport
flöden till
kommer

Vissa nya 
transportflöden 
då visst utrymme 
finns för handels- 
expansion 
Något högre 
svensk tillväxt

Från den relativt låga utgångsnivå på vilken Östeuropa befinner 
sig idag är en genomsnittlig tillväxt på 5-8 % per år inte orea
listisk under en 15-årsperiod, vilket innebär att BNP skulle 
kunna öka med 2 å 3 gånger till år 2005. Den östeuropeiska ut
rikeshandeln bör då växa ännu mera, kanske mellan 8 och 12 % per 
år, vilket innebär att utrikeshandelsvolymen skulle växa med 
mellan tre och fem gånger till 2005.

Konsekvenserna för svenska godstransporter av en stark tillväxt
1 Östeuropa kan åskådliggöras med ett räkneexempel. Om vi antar 
att utrikeshandeln i tidigare Sovjet och Polen växer med 8 % per 
år till år 2005 och den svenska marknadsandelen av respektive 
lands utrikeshandel samtidigt växer till 3 % för Polen och till
2 % för tidigare Sovjetunionen, skulle värdet av den sammanlagda 
utrikeshandeln mellan Sverige och dessa länder 2005 kunna bli av 
samma storleksordning som dagens svenska handel med Danmark 
eller Finland. I kvantitetstermer motsvarar detta ca 8-10 mil
joner ton per år 2005 vilket motsvarar ca 8 % av den totala ut
rikeshandelsvolymen 1990.
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I ett ännu mera accentuerat högtillväxtscenario för Polen och 
tidigare Sovjetunionen skulle det sammanlagda värdet av den 
svenska utrikeshandeln med dessa två länder bli större än den 
totala svenska handeln med Västtyskland idag. De östeuropeiska 
ländernas andel av den svenska utrikeshandeln skulle kunna öka 
från ca 2 % till ca 5 % år 2005. Detta kan betyda en gods
kvantitet på ca 15-20 miljoner ton/år 2005, vilket motsvarar ca 
15 % av totalt tonnage i Sveriges utrikeshandel 1990.

Med en kraftig tillväxt i Östeuropa kommer också den transit- 
trafik som genereras av andra länders handel med Östeuropa att 
kunna bli betydande.

Om denna nygenererade handel och transittrafik skulle komma att 
koncentreras geografiskt till t ex den östsvenska regionen kan 
de regionala tillskotten till godsflödena bli högst betydande. 
De nytillkomna regionala utrikeshandelsvolymerna skulle kunna 
vara av samma storleksordning som nu befintliga totala volymer.

En närmare diskussion av vilken betydelse dessa potentiella 
framtida östhandelsvolymer kan komma att få redovisas i kapitel 
7, där framtida godstransporter behandlas i ett sammanhang.
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4 TRAFIKPOLITIK OCH TRANSPORTUTBUD. FRAMTIDSSCENARIER

4.1 Bakgrund och förutsättningar

4.1.1 Allmänt

Utgångspunkten för bedömningar av den framtida politiken inom 
transportsektorn är dels de trafikpolitiska och miljöpolitiska 
besluten från 1988 respektive 1990, dels inriktningen av den 
allmänna och den ekonomiska politiken och dels den inter
nationella utvecklingen på transportområdet.

4.1.2 De trafikpolitiska målen

Det övergripande målet för trafikpolitiken enligt 1988 års 
beslut är att:

* erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar 
en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörj
ning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader.

Detta mål har vidareutvecklats i följande fem delmål:

* transportsystemet skall utformas så att medborgarnas och 
näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses 
på tillfredsställande sätt ("tillgänglighet")

Tillgänglighetsmålet innebär för persontransporter 
bl a att det skall finnas goda möjligheter att nå 
transportsystemet och att tiden för resan skall vara 
acceptabelt kort. För godstransporter är, förutom 
själva transporttiden, den tidsmässiga säkerheten av 
betydelse.

* transportsystemet skall utformas så att det bidrar till ett 
effektivt resursutnyttjande i samhället som helhet ("effek
tivitet")
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Effektivitetsmålet innebär bl a att infrastrukturen 
skall planeras efter en samhällsekonomisk grundsyn 
och att ett samhällsekonomiskt utnyttjande av infra
strukturen skall eftersträvas. Dessutom skall före
tagsekonomisk effektivitet finnas i byggandet av 
infrastrukturen och i trafikproduktionen.

* transportsystemet skall utformas så att det motsvarar högt 
ställda krav på säkerhet i trafiken ("säkerhet")

* transportsystemet skall utvecklas så att en god miljö och 
hushållningen med naturresurser främjas ("miljö")

* transportsystemet skall byggas upp så att det bidrar till 
regional balans ("regional balans").

Dessa trafikpolitiska mål ligger fast. Enligt Regeringen (Bud
getpropositionen, BP 1991/92:100, Bilaga 7) bör dock en precise
ring ske för att bättre styrning och ökad effektivitet skall 
uppnås. Regeringen anger att den redan i konkreta åtgärder givit 
tillväxtperspektivet ökad tyngd i trafikpolitiken.

4.1.3 De miljöpolitiska målen

Det miljöpolitiska beslutet 1990 (Prop 1990/91:90) omfattar bl a 
mål för atmosfären och klimatet, t ex vad gäller ozon och kol
dioxid, för gränsöverskridande luftföroreningar, såsom svavel 
och kväveoxider, och för miljön i tätorterna, t ex vad gäller 
cancerframkallande ämnen och buller. Det finns dessutom spe
ciella riktlinjer för användningen av naturresurser och vård av 
naturmiljön.

Vad gäller speciellt trafiken konstateras bl a att trafikens 
hälsofarliga och miljöstörande effekter skall kraftigt begränsas 
samt att trafikens klimatpåverkande effekter skall begränsas i 
enlighet med strategin för minskad klimatpåverkan.

Vidare gäller att trafikens kostnadsansvar skall ses över. In
vesteringar i infrastrukturen skall öka för att minska miljö
skadorna och för att öka tillgängligheten. Ett program för att
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minska trafikens miljöeffekter och förbättra framkomligheten 
genomförs i de tre storstäderna.

Det internationella samarbetet skall intensifieras. Regeringen 
avser att verka för att avgaskraven för personbilar, lätta last
bilar och bussar skärps snarast, men senast fr o m år 1996. 
Regeringens ambition är att genom ett brett nordiskt samarbete 
införa skärpta regler för svavelhalt i bränslen som används i 
färjor och andra fartyg. Internationella avgaskrav bör införas 
för flyget.

Utsläppen från enskilda fordon skall minskas ytterligare, bl a 
genom att miljöklasser införs för att ge ekonomisk stimulans 
till miljövänliga fordon. Miljöklasser kommer att införas för 
personbilar, bussar och lastbilar fr o m 1993 års modeller. 
Miljöklassindelningen skärps för dieselbränsle.

Vid projektering av nya spårsystem skall miljökonsekvensbeskriv
ningar upprättas. Inom vägplaneringen introduceras miljökonsek
vensbeskrivningar redan i planeringen.

Det finns vidare i miljöpropositionen en särskild strategi för 
ett miljöanpassat transportsystem, som anger att följande skall 
eftersträvas:

hälsofarlig påverkan bör begränsas kraftigt
miljöstörande effekter från den svenska trafiken skall
kraftigt begränsas
klimatpåverkan skall begränsas i enlighet med klimat
strategin.

Principen om kostnadsansvar skall som tidigare utgöra en grund 
för ett miljöanpassat transportsystem. Strategin för att miljö- 
anpassa transportsektorn skall enligt propositionen omfatta 
följande:

ökat internationellt arbete 
skärpta krav på fordon och bränsle
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miljöinriktade åtgärder i trafik- och investeringsplane- 
ringen
aktiv samhällsplanering
miljöinsatser i storstäderna
forskning och utveckling för en bättre miljö
miljöansvar för trafikverken.

Det finns dessutom i propositionen särskilda uttalanden om åt
gärder som rör storstädernas och kommunernas trafik och miljö, 
miljöanpassad vägtrafik, järnvägstrafik, flygtrafik och sjöfart.

4.1.4 Inriktningen av den allmänna och ekonomiska politiken

Ett effektivt transportsystem anses vara en viktig faktor för 
att uppnå ökad tillväxt och större välstånd. Exempelvis anger 
produktivitetsdelegationen (SOU 1991:82) "att en utbyggnad och 
modernisering av infrastrukturen är en grundbult i en strategi 
för tillväxt och produktivitet inför 2000-talet". I ett effek
tivt transportsystem ingår, förutom en god och väl underhållen 
transportinfrastruktur, att infrastrukturen utnyttjas på bästa 
sätt.

Inriktningen av den allmänna och den ekonomiska politiken känne
tecknas för närvarande av en delvis förändrad syn på enskilt 
ägande, enskilt företagande och sparande samt skärpt konkurrens
politik (BP 1991/92:100, Bilaga 7).

För transportsektorn torde detta innebära en inriktning mot:

ökad rationalisering och effektivisering av statens verk
samhet
avskaffande av konkurrensbegränsningar genom avregleringar 
och avmonopolisering 
minskad subventionering
bolagisering och eventuellt privatisering av verksamheter, 
t ex vissa affärsverk
ökad upphandling av trafiktjänster m m i konkurrens.
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Vidare kommer sannolikt en ökad uppdelning i beställar- och ut
föranderoller att genomföras som ett sätt att effektivisera sam
hällets trafikverksamhet och infrastrukturens utbyggnad och 
underhåll.

I propositionen om inriktningen av den ekonomiska politiken 
(1992/92:83) aviseras vissa förslag i riktning mot ovanstående, 
bl a ökad marknadsanpassning och konkurrens samt avreglering. 
Detta gäller t ex luftfartsverkets struktur och inrikesflygets 
avreglering samt konkurrensen på järnväg.

4.1.5 Internationell utveckling

Den internationella, och i synnerhet den europeiska, utveck
lingen på transportområdet kommer att ha stor betydelse för ut
vecklingen i Sverige. Detta gäller både i och med EES-avtalet 
och vid en eventuell EG-anslutning i mitten av 1990-talet.

Den gemensamma europeiska trafikpolitiken kommer med stor sanno
likhet att kännetecknas av avskaffande av olika typer av regle
ringar, vilket i princip kommer att leda till ökad konkurrens på 
transportmarknaden. Ett annat inslag i politiken kommer att bli 
harmonisering av olika regler vad gäller transportleders och 
fordons m m utformning. Detta kommer bl a att gälla vägfordons
vikter och dimensioner. Ett annat område som troligen kommer att
harmoniseras är fordonsbeskattningen. Grundprincipen kommer där
vid sannolikt att vara att varje transportmedel skall bära sina 
egna kostnader och att dessa på sikt även skall inkludera "ex
terna kostnader", t ex för trafikolyckor och avgasemissioner. 
Det är troligt att detta totalt sett kommer att medföra ökade 
kostnader för lastbilstransporter.

4.1.6 Utbudet av infrastruktur

Investeringarna i transportinfrastruktur i Sverige under 1980- 
talet har i jämförelse med många andra länder varit låga, ut
tryckt i andel av BNP. Som exempel kan nämnas att den svenska
snabbtågsutbyggnaden kommit sent i ett europeiskt perspektiv.
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Mot bakgrund av detta och vad som ovan sagts om betydelsen av 
ett väl fungerande transportsystem, kommer man sannolikt i 
Sverige under det närmaste decenniet att satsa relativt kraftigt 
på utbyggnad av infrastrukturen som ett medel att förbättra pro
duktivitet och konkurrenskraft och att främja sysselsättningen. 
Regeringsföreträdare talar ibland om 1990-talet som "infrastruk
turens årtionde". Som ett exempel kan nämnas att det i direk
tiven till detta uppdrag anges att prognosen bör utgå från att 
investeringarna under 1990-talet uppgår till minst 100 miljarder 
kr.

Ett annat exempel på den politiska viljan är att Riksdagen 1991 
inrättade ett särskilt reservationsanslag för större infrastruk
turinvesteringar. Syftet är att dessa medel skall användas vid 
genomförandet av främst större strategiska infrastrukturprojekt 
som främjar den ekonomiska tillväxten. Planeringsramen för in- 
vesteringsanslaget uppgår till 20 miljarder kr (utöver ordi
narie anslag). Av dessa medel har 5,5 miljarder kr avsatts för 
kostnader i samband med åtgärder som ingår i storstadsöverens- 
kommelserna. Regeringen har vidare under hösten 1991 avsatt 1,5 
miljarder kr till sysselsättnings- och produktivitetsfrämjande 
åtgärder som gäller investeringar i bl a vägar och järnvägar och 
under våren 1992 beslutat om tidigareläggning av investeringar 
för 4 miljarder kr inom 20 miljarder kr-ramen.

Enligt Regeringen är inriktningen av planeringen för vägnätet 
att "ett rikstäckande vägnät av riksvägar av särskild betydelse 
(stamvägnätet) byggs ut till ett sammanhängande, robust nät med 
hög och jämn standard och att investeringarna på riksvägar och 
länsvägar som inte ingår i stamvägnätet inriktas på att vidmakt
hålla och förbättra standarden".

Inriktningen av planeringen för järnvägsnätet är "att järnvägs
nätet byggs ut för höghastighetståg mellan storstäder och till 
Arlanda och att en kapacitetsstark linje för godstransporter 
byggs ut och att investeringarna på det övriga järnvägsnätet 
inriktas på sådana sträckor där det finns ekonomiska förut
sättningar för trafik".
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Luftfartsverkets och sjöfartsverkets medverkan i investerings- 
planeringsprocessen skall enligt Regeringen inriktas mot större 
strategiska projekt med direkt påverkan på transportsystemet.

I övrigt kommer utbudet av infrastruktur under prognosperioden 
sannolikt att inkludera ett antal genomförda satsningar enligt 
storstadsöverenskomiDelsema. Detta innebär att man genom åtgär
der i det samlade trafiksystemet kring de större städerna skall 
förbättra tillgänglighet och miljö samt skapa bättre förutsätt
ningar för regionernas utveckling. Vidare kommer av allt att 
döma en fast förbindelse över Öresund att vara färdigställd 
kring sekelskiftet. Sannolikt kommer också försök göras att 
åstadkomma en bättre helhets-/systemsyn genom att använda inte
grerade transportsystem, där de olika transportmedlens tekniska 
och ekonomiska egenskaper utnyttjas och samordnas på bästa sätt.

En annan fundamental fråga, som kan komma att förändras, är 
finansieringen av infrastrukturen. Sannolikt kommer de stora 
behoven och knappheten på offentliga medel att leda till en ökad 
grad av låne- och avgiftsfinansiering.

4.2 Tre scenarier för alternativa betoningar av trafik
politiska medel

4.2.1 Bakgrund och principer

Under de senaste åren har en diskussion förts om de lämpligaste 
medlen för att uppnå de trafikpolitiska målen. Som har framgått 
tidigare har bl a valet av styrmedel diskuterats. Trots att 
enighet råder om de trafikpolitiska målen finns det sålunda 
olika åsikter om de trafikpolitiska medlen.

Traditionellt har inslagen av styrning och reglering varit rela
tivt omfattande i den svenska trafikpolitiken. Betoningen har 
emellertid under de senaste åren alltmera förskjutits i riktning 
mot avreglering av transportmarknaderna. Denna utveckling stimu
leras också på den trafikpolitiska debatten inom EG.
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Inom ramen för avreglering av transportmarknaderna och större 
betoning av värdet av marknadslösningar kan emellertid beto
ningarna göras olika. Ett speciellt problem gäller den vikt som 
bör tillmätas traditionell allokeringseffektivitet respektive 
långsiktiga dynamiska effekter och den inre effektiviteten på 
olika delmarknader inom transportsektorn.

Ett annat inslag i trafikpolitiken, som speciellt gäller utbygg
naden av infrastrukturen, är samordnad investeringsplanering. 
Denna planering syftar till att ge regering och riksdag bättre 
möjlighet att påverka inriktningen av de offentliga investe
ringarna inom transportsektorn, bättre underlag för att på sam
hällsekonomiska grunder avväga resurserna mellan och inom de 
olika trafikgrenarna samt bättre underlag för beslut om strate
giska investeringar. Principerna för, och värdet av, samordnad 
investeringsplanering är fortfarande under diskussion.

Ett annat sådant område där åsikterna går isär om den riktiga 
avvägningen gäller värderingen av trafikens externa effekter, 
t ex avseende miljön och vilka medel som på bästa sätt främjar 
miljömålen.

För att belysa effekterna av alternativa kombinationer av 
trafikpolitiska medel i ett långsiktigt perspektiv har en sce
narioansats valts, som kompletterar motsvarande ansats för att 
hantera osäkerheten i den allmänekonomiska utvecklingen. Tre 
olika scenarier har definierats, vilka representerar skilda be
toningar av de trafikpolitiska styrmedlen, nämligen:

SCENARIO 1. "Avreglering"
SCENARIO 2. "Medelväg"
SCENARIO 3. "Samordning"
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De tre scenarierna har valts för att representera olika metoder 
när det gäller:

prissättning inom transportsektorn 
investeringsprinciper och kriterier 
konkurrensprinciper 
principer för fysisk planering.

Innebörden av de tre scenarierna för alternativa betoningar av 
de trafikpolitiska styrmedlen för ovan nämnda fyra aspekter 
sammanfattas i tabell 4.1.

Tabell 4.1 Principiell betoning vid tre scenarier för trafik
politiska styrmedel

Trafikpolitiskt scenario 

1. "Avreglering" 2. "Medelväg" 3. "Samordning"

Prissättning Styckkostnad Korssubven-
tionering

Samhällsekonomisk
marginalkostnad

Investering Företagseko
nomisk kalkyl 
(för huvuddelen 
av infrastruk
turen: samhälls
ekonomisk kalkyl)

Samhällseko
nomisk kalkyl 
+ satisfie- 
ringsmål x)

Samhällsekonomisk
kalkyl

Konkurrens Främjas Reglerad
Beställare/
Utförare

Reglerad
Beställare/
Utförare

Fysisk
planering

Liten hänsyn 
till trafik- och 
miljöpolitiska 
mål

Förhandling Stor hänsyn till 
trafik- och 
miljöpolitiska 
mål

x) tröskelmål
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4. 2.2 SCENARIO 1: "Avreqlerinq"

Scenariet kännetecknas av:

* Avreglering
* Avskaffande av konkurrensbegränsningar
* Avskaffande av subventioner
* Full företagsekonomisk kostnadstäckning
* Bolagisering och privatisering.

Avreglering kommer bl a att bidra till avskaffande av olika
typer av konkurrensbegränsningar. Sådana finns för närvarande
bl a för långväga busstrafik, inrikes flygtrafik och tågtrafik 
på stomnätet.

Den lokala och regionala kollektivtrafiken subventioneras för 
närvarande kraftigt med skattemedel. Visst stöd har hittills 
också lämnats för långväga tågtrafik och till rederinäringen. 
Kravet på full kostnadstäckning kommer att leda till minskade, 
och slutligen avskaffade, subventioner.

Kravet på full företagsekonomisk kostnadstäckning kommer på sikt 
också att leda till minskad korssubventionering, speciellt för 
kollektivtrafiken. Detta kommer sannolikt att medföra ökade 
priser för buss-, tåg- och flygtrafik i lågtrafikerade rela
tioner.

Vad gäller bolagisering och privatisering kommer ett första steg 
troligen att bli bolagisering av de affärsverk som kommer att 
verka på konkurrensutsatta marknader. Ett andra steg kan bli 
privatisering.

4.2.3 SCENARIO 2: "Medelväg"

Scenariet kännetecknas av:

* Förlängning av hittillsvarande trafikpolitik med successiv 
reformering.
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Scenariets namn indikerar att den kombination av trafikpolitiska 
styrmedel som tänkes utnyttjad i detta scenario innebär en 
kompromiss mellan de övriga två scenarierna. Ingen enskild 
aspekt drivs mot renodling. Ordet "förhandlingslösningar" karak
täriserar detta scenario.

Det kanske mest framträdande draget när det gäller prispolitiken 
utgörs av korssubventioneringen mellan olika delmarknader, där 
starka relationer får vara med och betala för svaga inom ramen 
för ett reglerat system. Denna korssubventionering finns t ex 
när det gäller flygplatser, vägar och i viss, men avtagande ut
sträckning, järnvägar.

Kriterierna för investeringspolitiken är komplexa och utgörs i 
praktiken av en kombination av flera olika principer, t ex sam
hällsekonomisk och företagsekonomisk kalkylering kombinerat med 
satisfieringsmål t ex för regionala aspekter och andra inkomst- 
fördelningsaspekter.

Korssubventioneringen innebär också gränser för den möjliga av
regleringen. Konkurrenslösningar tillämpas för t ex offentliga 
myndigheters (även i företagsform) upphandling av transport
tjänster genom så kallad anbudskonkurrens och inom ramen för 
regleringar och tillståndsgivning på vissa marknader.

I den fysiska planeringen betonas inte de trafik- och miljö
politiska aspekterna särskilt starkt.

Scenariot är i väsentliga avseenden en beskrivning av den tradi
tionella profilen av styrmedel inom den svenska trafikpolitiken.
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4.2.4 SCENARIO 3: "Samordning"

Scenariet kännetecknas av:

* Samhällsekonomiskt grundad investerings- och prissättnings- 
politik samt härav betingad nödvändig reglering inom 
transportsektorn

* Stadsplanering utformas med stor hänsyn till trafikpolitiska 
mål.

Samhällsekonomiskt grundad investeringspolitik innebär att så 
långt möjligt samtliga samhälleliga effekter av investeringarna 
beaktas vid investeringsbeslut. Detta kan bl a innebära att 
framtida intrång i naturmiljön kan komma att betinga höga sam
hälleliga kostnader, vilket får betydelse, speciellt för tät- 
ortsnära investeringar.

En samhällsekonomiskt grundad prissättningspolitik innebär 
främst att skatter och avgifter anpassas efter de samhällsekono
miska marginalkostnaderna (inkl de externa kostnaderna). Detta 
kan leda till tids- och rumsdifferentierade avgifter (områdes- 
avgifter och liknande) och kommer sannolikt att innebära en ök
ning av priset för bilresor i tätortsområden, speciellt i stor
stadsområdena under högtrafiktid. En prissättning enligt de sam
hällsekonomiska gränskostnaderna kommer troligen också att med
föra att kollektivtrafiken i tätorterna kommer att behöva sub
ventioneras ungefär som för närvarande.

Styrning och reglering inom transportsektorn och av trafiken, 
speciellt i storstadsområdena, kan exempelvis innebära miljö
avgifter och liknande som erfordras för att miljömålen skall 
uppnås.

Stadsplanering och stadsbyggande antas i detta scenario inriktas 
mot att lokalisera boende, arbetsplatser och service så att 
resandet, och i synnerhet bilresandet, minimeras.
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transportefterfrågan redovisas i kapitel 5, 6 och 7.

44

VTI NOTAT T 117



45

5 DET FRAMTIDA BILINNEHAVET

5.1 Bilinnehavets nyckelroll

Bilinnehavet har hittills spelat huvudrollen i trafikutveck
lingen. Det är för närvarande 0,42 bilar per invånare. Det tota
la trafikarbetet ett visst år kan uttryckas som en produkt av 
tre faktorer - befolkning, bilinnehav (bilar per invånare) och 
årlig körsträcka (per bil). Mellan 1975 och 1991 ökade person
bilarnas trafikarbete med 42 %. Som synes i tabell 5.1, var bil
innehavsökningen (33%) den dominerande faktorn bakom ökningen av 
trafikarbetet. Går man ytterligare 12 år tillbaka i tiden och 
tar 1963 som utgångspunkt blir mönstret ännu tydligare: Det to
tala trafikarbetet har ökat med 140 % och bilinnehavet med 
133 %. Körsträckan har som synes spelat en underordnad roll. Om 
så kommer att vara fallet även fortsättningsvis, är en väsentlig 
fråga för trafikprognosen.

År 1991 finns 3.270.000 personbilar ägda av fysiska personer 
inklusive 160.000 personbilar som ägs av personliga företag. Det 
finns dessutom 350.000 personbilar registrerade på juridiska 
personer.

Tabell 5.1 Det totala trafikarbetet för personbilar.

År
Befolkning

Index
Bilinnehav
(Bilar/inv)

Körsträcka 
per bil

Totalt
trafikarbete

1975 100 100 100 100

1980 101 110 98 109
1981 101 110 97 108
1982 101 112 98 111
1983 101 114 97 112
1984 102 117 99 118
1985 102 119 97 118
1986 102 122 100 124
1987 103 126 101 131
1988 103 129 103 137
1989 103 133 105 144
1990 103 133 103 142
1991 104 133 103 142
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5.2 Bilismens expansion - en utdragen diffusionsprocess

Bilresandet under efterkrigstiden representerar till stor del 
ett nytt behov. År 1950 utgjorde resor 8 % av hushållsbudgeten 
och 1990 inte mindre än 16 %. Andelsfördubblingen förklaras näs
tan helt av resor med egen bil.

Kollektivtrafikens volym har inte minskat under efterkrigstiden. 
Gång och cykel har minskat volymmässigt: Individuella trans
porter motoriserades genom bilismens utbredning, och resorna 
kunde bli mycket längre och helt andra resmål blev uppnåeliga. 
Bilismens utbredning är en diffusionsprocess - introduktionen 
och spridningen av en epokgörande ny produkt - som måste klar
läggas för att man skall få grepp om bilinnehavets bestämnings
faktorer. Diffusionsprocessen är dessutom starkt fasförskjuten 
för de två könen.

5.3 Befolkningsomsättningens avgörande betydelse för bi
lismens utbredning

VTI-modellen för personbilsinnehavet i Sverige 1950-2010 (VTI- 
rapport 301) fokuserar på hur många nya bilägare som år för år 
tillkommer, respektive hur många bilinnehavare som avslutar sitt 
bilägande. Med den modellen går det att identifiera "befolk- 
ningsomsättningen" som en avgörande bestämningsfaktor för bil
innehavets utbredning - åtminstone den hittillsvarande utveck
lingen1 . Unga människors inträdesbenägenhet på bilmarknaden är 
därmed av kritisk betydelse. Det framgår av figur 5.1, som ger 
det absoluta antalet nya bilägare år 1984 i olika åldrar (res
pektive antalet personer som utträtt ur bilägarskap).

1. En utförlig diskussion om denna effekt finns dels i VTI-rapport 
301, dels i två artiklar där modellansatsen vidareutvecklas i 
vissa avseenden: J O Jansson "Car demand modelling and fore
casting. A new approach", Journal of Transport Economics and 
Policy, May 1989, samt "Car Ownership Entry and Exit Propensities 
of Different Generations - A Key Factor for the Development of 
the total Car Fleet", i Developments in Dynamic and Activity- 
based Approaches to Travel Analysis, ed. Peter Jones. Oxford 
Studies in Transport. Gower, 1990.
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ÅLDER

Figur 5.1 Inträdande och utträdande till/från bilägarskap år 
1984. (Källa: VTI rapport 301).

Med den figuren för ögonen kan man beskriva den grundläggande 
dynamiken i bilinnehavets utbredning på följande sätt:

Det överlägset största nettoinflödet kommer som synes från dem 
som fyllt 18, 19 eller 20 under året. Nettot av inträden och ut- 
träden faller därefter snabbt och för en stor del av återstående 
åldersgrupper är nettot praktiskt taget lika med noll långt upp 
i pensionsåldrarna, där dock förr eller senare ett nettoutflöde 
av naturliga skäl uppstår.
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Figur 5.2 Befolkningsomsättningen och bilägandet

I figur 5.2 är den bilägande befolkningen uppdelad i två block, 
18 - 64 år och 65 år och äldre. De ofyllda pilarna representerar 
inflöden av nya bilägare, medan de fyllda pilarna visar utflöden 
av personer som lämnat bilägarskap ett visst år. När in- och 
utträdesflödena är lika stora är bilinnehavet i jämvikt. Under 
några år omkring 1980 liksom omkring 1990 inträffade detta. I 
bägge fallen uppsköt ungdomarna i viss mån sitt inträde på bil
marknaden under kärva tider. De kom respektive kommer säkert 
igen, som något eller några år äldre, när bättre tider råder. 
Den höga inträdesbenägenheten under den andra hälften av 1980- 
talet är sannolikt till stor del ett resultat av uppskjutna in
träden under de närmast föregående åren.

Ökningen 1975 till 1984 av bilägande fysiska personer, uppdelat 
på nedanstående fyra kategorier, framgår av tabell 5.2.
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Tabell 5.2 Ökning av antalet bilägare 1975-84, tusental per
soner (%). (Källa: VTI-notat T92).

Män Kvinnor
icke icke
pensionärer pensionärer pensionärer pensionärer

7 117 212 28
(0,4%) (65%) (52%) (154%)

Att 145 tusen fler pensionärer hade bil 1984 jämfört med 1975 
beror inte på att inträdesbenägenheten bland åldringar ökat, 
utan på att successivt fler personer är bilägare, när de pen
sioneras, och att de behåller sina bilar så länge de är kapabla 
att köra dem. Det är alltså befolkningsomsättningen, eller gene- 
rationseffekten, som förklarar ökningen av bilinnehavare såväl 
bland manliga pensionärer (117 tusen) som kvinnliga pensionärer 
(28 tusen). En stor del av ökningen av bilinnehavet bland kvinn
liga icke-pensionärer förklaras likaledes av den rena befolk
ningsomsättningen. Ekonomiska faktorer spelade en mindre roll: 
Kvinnornas totala realinkomst steg endast ca 20 % under de nio 
åren. Trots att både bensinpriset och fordonsskatten hade realt
sett gått upp ganska avsevärt, ökade bilinnehavet bland kvinn
liga icke-pensionärer med hela 52 %. Bilinnehavet bland män 
under 65 år stod praktiskt taget stilla.

Motsvarigheten till tabell 5.2 ovan för perioden 1984 till 1989, 
framgår av tabell 5.3.

Tabell 5.3 Ökning av antalet bilägare 1984-1989, tusental per
soner (%). (Källa: VTI-notat T92).

Män Kvinnor
icke
pensionärer pensionärer

icke
pensionärer pensionärer

136 52 187 25
(8%) (18%) (31%) (57%)

Hela ökningen av bilinnehavet bland pensionärsgrupperna kan ock
så i detta fall tillskrivas den rena befolkningsomsättningen, 
liksom en avsevärd del av ökningen av bilägare bland kvinnor
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under 65 år. Under denna period ökade privat konsumtion per ca
pita med 14 %, och bensinpriset föll med 12 %, vilket ledde till 
att inträdesbenägenheten för män åter ökade.

Ser man framåt, är det uppenbart att befolkningsomsättningen 
även fortsättningsvis kommer att betyda mycket för bilinnehavets 
utveckling, även om på den manliga sidan effekten därav är på 
väg att klinga av. Den stora skillnaden mellan könen också i 
detta avseende framgår tydligt av tabell 5.4 nedan, där både 
bil- och körkortsinnehav är angivet för olika åldersgrupper av 
kvinnor och män.

Tabell 5.4 Andelen (%) kvinnliga och manliga bilinnehavare res
pektive körkortsinnehavare 1989 samt kvoten därav.

Ålders
grupp (år)

KVINNOR MÄN

Andel
bil
inne
havare

Andel
körkorts
inne
havare

Bilar/
Körkort

Andel
bil-
inne
havare

Andel
körkorts
inne
havare

Bilar/
Körkort

18-19 16 46 0.35 40 59 0.68
20-24 28 78 0.36 61 86 0.71
25-29 32 83 0.39 68 90 0.76
30-34 35 86 0.41 71 93 0.76
35-39 35 87 0.40 71 94 0.76
40-44 37 86 0.43 72 96 0.75
45-49 36 85 0.42 73 96 0.76
50-54 32 79 0.41 72 94 0.77
55-59 27 70 0.39 71 92 0.77
60-64 21 58 0.36 70 90 0.78
65-69 15 45 0.33 69 87 0.79
70-74 11 35 0.31 64 84 0.76
75-79 5 24 0.21 53 77 0.69

Körkort har man på livstid, så man kan räkna med att ett "96- 
procentigt" innehav kommer att gälla alla medelålders och äldre 
män framöver, medan 86-87% som gäller kvinnor i åldersgruppen 
30-44 kanske blir den motsvarande nivån på den kvinnliga sidan, 
när befolkningsomsättningen fått verka i trettio år till. Endast 
75% av alla manliga körkortsinnehavare och en så liten andel som 
39% av alla kvinnliga körkortsinnehavare har bil. Här finns 
stort utrymme för expansion! Det är notabelt att i USA är för-
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hållandet mellan antalet bilar och körkortsinnehavare = 1.01.
Den rena befolkningsomsättningen kommer, som synes, inte längre 
att höja männens bilinnehav särskilt mycket. Manliga pensionärer 
låg inte långt efter medelålders män år 1989. För kvinnor är 
läget annorlunda. Om den dryga tredjedel medelålders kvinnor som 
nu har bil, fortsätter att vara bilägare upp i pensionsåldrarna, 
kommer antalet bilar bara av den orsaken att öka med ca 200.000.

5.4 Prognos för bilinnehavet

Diffusionsprocessen för bilinnehav är universell, men ger uppen
barligen olika resultat i olika miljöer både vad gäller takten i 
bilismens utbredning och det troliga läget för den slutliga 
mättnadsnivån. Bilinnehavet har också andra bestämningsfaktorer 
än själva befolkningsomsättningen. Sambandet mellan bilinnehav 
och de ekonomiska faktorerna inkomst, bilpris, bensinpris och 
priser på alternativa transportmedel m m  är svårfångat, just 
därför att den ännu pågående diffusionsprocessen är en så 
dominerande dynamisk kraft.

VTI-modellsystemet för bilinnehav (VTI-rapport 301) bygger på 
skattade samband mellan inträdesbenägenheten för män respektive 
kvinnor och inkomst och bensinpris. Genom att välja inträdes- 
benägenhet som beroende variabel undvikes den "bias" som skatt
ningar av motsvarande samband mellan bilinnehav och de ekono
miska faktorerna blir behäftad med när effekten av befolknings
omsättningen ignoreras. Helt tillfredsställande resultat erhölls 
dock inte på grund av att alla åldersgrupper drogs över en kam.
I senare studier (Jansson 1989 och Jones 1990) har differentie
rade skattningar för olika åldersgrupper gjorts med gott resul
tat .
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5.4.1 Manligt och kvinnligt bilinnehav

Genom att överge den traditionella föreställningen om att bilen 
är en hushållsvara och i stället se den som en individvara, blir 
huvudlinjerna i mönstret för bilinnehavets utveckling mycket 
klarare. Då framgår också att kvinnornas bilinnehav är av stra
tegisk betydelse för personbilsparkens framtida storlek. I dag 
är det manliga bilinnehavet nästan tre gånger så högt som det 
kvinnliga, men ökningstakten har under senare år varit mycket 
högre för kvinnornas bilinnehav och enligt prognosen från 1985 
(VTI-rapport 301) kommer den att så förbli också i överskådlig 
framtid.

Andel bilägare

Figur 5.3 Andel manliga och kvinnliga bilägare enligt bilre
gistret, och prognos därav enligt VTI-rapport 301.

Nivån för kurvan i figur 5.3 för andelen bilägande män enligt 
bilregistret har något överskattat männens roll, och nivån för 
kurvan för kvinnor i motsvarande grad underskattat kvinnornas 
roll som aktiva bilanvändare (bilförare). I sambohushåll med en 
och endast en bil - denna hushållstyp utgör ca hälften av samt
liga bilhushåll - var mannen den registrerade ägaren av bilen i 
80 %, men den huvudsakliga användaren av bilen i 72 % av hus
hållen år 1985, (VTI-rapport 301). En uppskattning av utveck-
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lingstendenserna för manligt och kvinnligt bilinnehav kan dock 
göras på basis av bilregistrets uppgifter.

5.4.2 Inkomst- och priselasticiteten för bilinnehav

Den prognos av det totala bilinnehavet som gjordes i VTI-rapport 
301, underskattade utvecklingen 1985-89. I en retrospektiv ana
lys (VTI-notat T92) har konstaterats att underskattningen huvud
sakligen beror på att utvecklingen av de främsta förklarings
variablerna, inkomst och bensinpris, under- respektive över
skattades. Med de rätta värdena insatta för dessa förklarings
variabler återger VTI-modellen av år 1985 den faktiska utveck
lingen av bilinnehavet till år 1992 ganska väl.

Extrapoleringen av kurvorna i figur 5.3 motsvarar resultatet vad 
beträffar manligt och kvinnligt bilägande i huvudalternativet 
för prognosen från år 1985.

Det är rimligt att också utnyttja kunskapen om den faktiska ut
vecklingen 1985-91 för den föreliggande prognosen genom en 
(eventuell) justering av prognosmodellen. Det har dock inte 
varit möjligt att samla in den typ av data för bl a inträdes- 
benägenheten för män och kvinnor i olika åldrar, som den ur
sprungliga modellen bygger på, utan vi har skattat några mo
deller för det totala bilinnehavet med tidsserieanalys. Bl a har 
en konstantelastisk modell skattats på tidsseriedata 1970-91, 
varvid effekten av befolkningsomsättningen är förutbestämd.

Resultatet beträffande inkomstelasticiteten är 0,5 när person
bilar i trafik representerar bilparken, och 0,6 när "personbilar 
under årsrisk" (= totala antalet personbilsdagar i trafik divi- 
derat med 365) per invånare är beroende variabel. Bensinpris- 
elasticiteten är i förra fallet -0,13 och i det senare insigni- 
fikant.

Det är inte troligt att inkomstelasticiteten håller sig konstant 
allteftersom nivån för bilinnehavet ökar. Tvärsnittsstudier på
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såväl hushålls- som individnivå av bilinnehavets inkomstbero- 
ende ger starkt belägg för att inkomstelasticiteten faller dras
tiskt, när bilinnehavet kommer upp på höga nivåer.

5.4.3 Finns en mättnadsnivå för bilinnehavet?

Ovannämnda modell för bilinnehav torde vara approximativt giltig 
i ett begränsat stadium vad gäller bilismens utveckling, men det 
kan lika lite som alternativa modeller besvara rubrikens fråga.

Med en mättnadsnivå avses ett bilinnehav som inte längre ökar, 
hur mycket inkomstnivån än stiger. Långt före det (eventuella) 
stadiet har i så fall det avgörande förhållandet inträffat, att 
inträdesbenägenheten inte längre påverkas av stigande inkomster 
och/eller fallande priser. Om detta verkligen inträffar, så upp
nås förr eller senare ett bestående jämviktsläge genom att 
flödet av utträden så småningom växer till nivån för inträdena 
(se figur 5.2).

Den ursprungliga VTI-modellen, som har inträdesbenägenheten som 
primär beroende variabel, har, trots att ingen explicit mätt
nadsnivå antas för den mest expansiva delmängden, d v s  kvinnors 
inträdesbenägenhet, avtagande inkomstkänslighet för bilinnehavet 
inbyggd. En approximering och översättning av inträdesbenägen- 
hetsmodellen i termer av bilinnehav, som har just den egenskapen 
inbyggd, uppnås enklast genom att anpassa en logistisk funktion 
med en given mättnadsnivå till tidsseriedata. På samma sätt som 
vid estimeringen av den konstantelastiska modellen, bör effekten 
av befolkningsomsättningen förutbestämmas, för att parameter
skattningarna inte skall snedvridas. Frågan är dock hur man 
skall resonera, när det gäller att. välja mättnadsnivå. Ett sätt 
är att se på utvecklingen i länder där bilismens utbredning har 
gått betydligt längre än i Sverige.
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5.4.4 Bilinnehavet i USA

I USA är enligt 1990 års resvaneundersökning ("Nationwide Per
sonal Transportation Study", NPTS) bilinnehavet numera så högt, 
att förhållandet mellan antalet bilar ("personal-use vehicles") 
och antalet personer i körkortsåldrarna är 0,88.

Körkortsinnehavet är 87 %, så bilantalet överstiger något anta
let körkortsinnehavare. Vissa prognosmakare anser att bilinne
havet är i stort sett mättat och att bilparken kommer att växa 
endast i takt med befolkningsutvecklingen (se t ex Charles A. 
Lave: Things won't get a lot worse: The future of U.S. Traffic
congestion. ITS Review No 1 Nov 1990).

Antal
(miljoner)

Figur 5.4 Antal körkortsinnehavare och personbilar i USA 
1969-90. (Källa: NPTS 1990).

Varför har bilismens utbredning gått så mycket längre i USA än i 
Sverige, trots att vi länge legat på ungefär samma inkomstnivå? 
En viktig förklaringsfaktor är, att diffusionsprocessen startade 
ca trettio år tidigare i USA. Att bensinpriset där varit omkring 
hälften av det svenska, har säkert också varit en bidragande 
orsak. Ett mer fundamentalt faktum är dock att när det har gått 
så långt som i USA, har bilen gjort sig oumbärlig. Samhällsbyg-
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gandet har helt anpassats till att förflyttningar sker motorise- 
rat och individuellt. I det amerikanska bilssmhället hamnar den 
billöse "utanför".

5.4.5 Olika mättnadsnivåer i stadsbyqd och landsbygd

Även inom Sveriges gränser tycks bilismens utbredning följa 
ganska olika banor, framför allt när man jämför storstadsområden 
och rena landsbygden.

På landsbygden, i mindre tätorter, liksom i de yttre förorterna 
till storstäderna kommer sannolikt samhällsutvecklingen att vara 
sådan att billöshet för en vuxen person kommer att upplevas som 
ett stort handikapp. Mättnadsnivån för bilinnehav kan här ligga 
på amerikansk nivå.

I innerstadsområdena, åtminstone i de större städerna, skulle 
däremot ett flertal samverkande faktorer kunna göra det möjligt 
att leva billös under hela eller en del av ens vuxna liv även i 
framtiden. Utvecklingen av bilinnehavet i Stockholm respektive 
på landsbygden framgår av figur 5.5 nedan.
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Bilinnehav 
(antal bilar/ 

100 innevånare)

Figur 5.5 Bilar per 100 invånare i Stockholm respektive lands
bygd i norra och södra Sverige. (Källa: SCB samt res- 
vaneundersökningar i Stockholm).

Det är alltså nödvändigt för prognosen, att göra antaganden inte 
endast om den ekonomiska tillväxten, bensinprisutvecklingen och 
transportpolitiken, utan också om stadsbyggnadspolitiken.

5.4.6 Slutresultat

Det är inte säkert, att den relativt kompakta tätortsstruktur, 
som ännu karaktäriserar våra större städer, kommer att bestå. I 
scenario 1 "Avreglering" tar vi hänsyn till att, om stads
planeringen blir markant mindre tongivande, och istället följ
samt accepterar den markanvändning, som marknadskrafterna be
stämmer, så är en ytmässigt stark expansion av tätorterna enligt 
amerikansk modell en trolig utveckling. Differentierade mätt
nadsnivåer för bilinnehavet mellan landsbygd och stadsbygd är då 
inte lika naturligt att anta. Dessutom talar de pris- och in-
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vesteringspolitiska förutsättningarna i scenario 1 för den 
högsta tänkbara mättnadsnivån. Prognosresultaten i kolumn 1 i 
tabell 5.5 nedan bygger på antagandet om en gemensam mättnads
nivå för rikets alla delar på 0,8 bilar/invånare (~100 % bil
innehav i körkortsåldrarna).

I scenarierna 2, "Medelväg", och 3, "Samordning", däremot är den 
antagna mättnadsnivån i den logistiska VTI-modellen på riksnivå 
ett vägt genomsnitt av 0,45 bilar/invånare (- 57% bilinnehav i 
körkortsåldrarna), som antas gälla i innerstadsområdena i våra 
större städer, och 0,7 bilar/invånare, som antas gälla i alla 
övriga områden.

Prognosresultaten sammanfattas i nedanstående scenariematris. 
Utgångsläget utgörs av år 1991, då bilinnehavet i Sverige var 
0,42 bilar per invånare (att jämföra med 0,68 bilar per invånare 
i USA år 1990).

Tabell 5.5 Prognos för bilinnehavet: bilar/inv år 2005 och 2020 
i Sverige.

Ekonomiska
scenarier

Trafikpolitiska scenarier
1
"Avreglering"

2
"Medelväg"

3
"Samordning"

A 2C05 0,49 0,48 0,47
2C20 0,54 0,53 0,52

B 2005 0,52 0,51 0,50
2020 0,59 0,56 0,55

C 2005 0,47 0,47 0,46
2020 0,51 0,50 0,49

Det är intressant och kanske betryggande att kunna konstatera, 
att i scenarierna 2 och 3 ger VTI-modellsystemet från 1985, som 
bygger på separata modeller för manlig och kvinnlig inträdes- 
benägenhet, nästan identiskt samma resultat som ovan vid givna 
förutsättningar. (Det optimistiska alternativet och huvudalter
nativet för prognosen från 1985 motsvarar scenarierna A och C).
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En jämförelse med TPR-modellen, som är estimerad med helt annan 
metodik på helt andra data (tvärsnittsdata, se bilaga 4,) visar 
också oväntad samstämmighet. Uppdelat på stadsbygd och landsbygd 
blir dock resultaten olika. Den egenskap hos TPR-modellen, som 
gör att tillväxten av bilinnehavet blir störst där utgångsläget 
är lägst, tenderar att utjämna de regionala olikheterna i 
bilinnehavet, när utvecklingen därav överallt går mot den 
implicita mättnadsnivån 1 bil per vuxen individ.
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6 FRAMTIDA PERSONTRANSPORTER

6.1 Persontransportarbetet under 1980-talet

Det totala inrikes persontransportarbetet uppgick enligt TPR år 
1990 till ca 113 miljarder personkilometer (Gperson-km). Under 
perioden 1980-1990 har transportarbetet ökat med i genomsnitt ca
2,3 % per år. Under 1990 och 1991 har tillväxten stagnerat. Ut
vecklingen framgår av figur 6.1. Det verkliga persontransport
arbetet torde vara något större om barns och ungdomars resor 
inkluderas, uppskattningsvis ca 117 Gperson-km.

70-
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20 - '

Personbil
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Järnväg/Flyg
-"Sjöfart

f^Spårv.+ T-bana 
I Gående, Cykel, Moped, MC

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Tid (år)

Figur 6.1 Utvecklingen av inrikes persontransportarbete under 
perioden 1980-1990. (Källa: TPR).

Persontransportarbete 
(G person - km/år)
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Persontransportarbetet med personbil (inkl taxi) uppgick 1990 
enligt TPR till ca 86,2 Gperson-km. Ökningen har varit ca 2,5 % 
per år sedan 1980.

6.2 Prognos för personbilstrafiken

Bilinnehavets utveckling är uppenbarligen avgörande för vad man 
skall tro om den framtida personbilstrafiken, som behandlas ome
delbart nedan, men också för de allmänna tendenserna på kollek
tivtrafikmarknaden, som tas upp i avsnitt 6.3. De bilresor som 
nyblivna bilägare företar representerar visserligen till stor 
del ett nytt resande, men substitutionseffekten är likafullt 
högst avsevärd.

Den här tillämpade trafikprognosmodellen behandlar befolkning, 
bilinnehav och körsträcka per bil separat. Jämte bilinnehavs- 
modellen finns en vid VTI utvecklad modell för den genomsnitt
liga körsträckan per bil. Den skall kortfattat presenteras 
nedan. Först kan det dock vara intressant att notera att, när 
bilinnehavet är så högt som i USA, där det finns fler bilar än 
körkort, är en fokusering på körsträckan per körkortsinnehavare 
naturlig vid trafikprognosticering (i kombination med predikte- 
ring av antalet körkortsinnehavare).

I USA är skillnaden mellan män och kvinnor än så länge större 
när det gäller bilanvändningen än bilinnehavet. Enligt NPTS 90 
har den årliga körsträckan ökat kraftigt under 1980-talets andra 
hälft i USA, i synnerhet för kvinnliga bilförare. Åren 1969, 
1977 och 1983 (åren för de tre föregående NPTS) var den genom
snittliga körsträckan svagt växande och den kvinnliga körsträc
kan ("annual miles by female drivers") var knappt hälften av den 
manliga, men till 1990 steg den genomsnittliga körsträckan med 
28 % - med 19 % för manliga och med inte mindre än 50 % för
kvinnliga förare. Frågan är om denna kraftiga ökning är något, 
som kan komma att inträffa också i Sverige?
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6.2.1 Den genomsnittliga körsträckan per bil

Den .enomsnittliga körsträckan per bil (GKS) är i fokus i före
liggande prognosmodell. Som synes av tabell 5.1. har GKS varie
rat förhållandevis lite sedan 1975, trots att bensinpriset fluk
tuerat kraftigt. Körsträckan per bil tycks hittills ha varit en 
av de få relativt konstanta storheterna i vår föränderliga 
värld. Det är förstås skälet till att trafikprognosmakare under 
bilåldern koncentrerat sig på bilinnehavets utveckling.

Av senare studier framgår dock, att konstansen inte är en inne
boende egenskap hos GKS, utan resultatet av två varandra balan
serande krafter: Å ena sidan pressar inkomsttillväxten på i
ökande riktning, och å andra sidan verkar breddningen av bil
innehavet minskande. Bilinnehavets "breddning" innebär att 
kvinnor och pensionärer ökar sitt bilinnehav i proportionsvis 
snabbare takt än unga och medelålders män, och/eller - om man 
ser bilinnehavet på hushålisnivå - att flerbilshushållen ökar 
snabbare än enbilshushållen. Pensionärernas bilar och "andra- 
bilarna" har en klart kortare genomsnittlig körsträcka än övriga 
bilar enligt t ex HBU85.

Bensinprisets fluktuationer under de femton senaste åren har 
skapat vissa krusningar på ytan, men tack vare att, summa summ
arum, prisökningarna och prisminskningarna i stort sett har 
balanserat varandra, har trenden i utvecklingen av GKS inte nå
got enskilt år över- eller underskridits med mer än 5 %.

Av en färsk VTI-studie (Richard Wall "Bilanvändningens bestäm
ningsfaktorer", VTI-meddelande 648,) framgår att:

när hushållens disponibla inkomster ökar med 1 %, ökar me
delkörsträckan långsiktigt med 0,35 %
när bensinpriset ökar med 1 % minskar medelkörsträckan med 
0,15 %
när bilparken ökar med 1 % kommer medelkörsträckan att mins
ka med 0,1-0,2 % genom bilinnehavets breddning.

VTI NOTAT T 117



63

Det inflytande, som man föreställer sig att vägstandarden, före
komsten av alternativa transportmedel och dylikt utövar på bil
användningen, har inte kunnat påvisas på den aggregerade nivå, 
på vilken analysen är utförd.

Det är dock uppenbart att olikheterna i tätortsutveckling som 
antas mellan framför allt scenarierna 1 och 3 torde slå igenom 
på bilanvändningen. En utspridning av bebyggelsen i kombination 
med att dörr-till-dörr-transport (eller åtminstone "parkering- 
till-parkering" transport, där parkeringsplatserna är i nära 
anslutning till "dörr" både vid start och mål) blir möjligt i de 
flesta relationer för de flesta resärendena, borde ge utslag i 
något högre GKS i scenario 1 än i de andra politikscenarierna. 
Bilavgifter och reglering av biltrafik (inklusive bilfrihet) i 
stadsbebyggelse torde skilja ut scenario 3 från de övriga genom 
en klart lägre GKS i storstäderna.

Som framgår av prognosmatrisen nedan, kommer en ökning av GKS 
att ge ett mycket avsevärt bidrag till det totala biltrafik
arbetet .

Tabell 6.1 Prognos för genomsnittlig körsträcka per personbil år 
2005 och år 2020. Procentuell ökning från 1991

Ekonomiska
scenarier

Trafikpolitiska scenarier
1
"Avreglering"

2
"Medelväg"

3
"Samordning"

A 2005 6% 8% 5%
2020 15% 17% 9%

B 2005 13% 14% 12%
2020 34% 36% 27%

C 2005 3% 5% 0%
2020 11% 13% 1%

Med tanke på den med hänvisning till tabell 5.1 påtalade kon
stansen hittills för GKS, är det inte så lätt att utan vidare 
acceptera den mycket betydande ökning därav, som tycks bli re
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sultatet, åtminstone vid en gynnsam ekonomisk utveckling. Varför 
är prognosen en så kraftig avvikelse från trenden?

Först och främst bör erinras om att högtillväxtscenarierna är 
optimistiska mot bakgrund av produktivitetsutvecklingen från 
början av 1970-talet. För det andra kan påpekas att under fyra
årsperioden 1985-89, då privat konsumtion per capita steg med 
12% växte GKS med 8% (Bensinpriset föll dessutom med 18%, 
vilket torde förklara 3-4 % av GKS-ökningen). Tjugoåtta år med 
lika hög tillväxt och en mycket måttlig bensinprisökning kan 
naturligtvis mångdubbla den ökningen av GKS. Den fråga man dock 
kan ställa är, om man inte är nära en mättnadsnivå för bilan
vändning? Tidsbudgeten är en tänkbar restriktion. Hittills har 
den kraftiga ökning av reskilometer per person som inträffat 
åstadkommits inom ramen för en i stort sett given restid. Er
sättning av långsammare färdsätt med i första hand personbil har 
gjort detta möjligt. Endast om genomsnittshastigheten på våra 
vägar skulle höjas, är en fortsatt ökning av antalet reskilo
meter per person tänkbar inom en given tidsbudget. Amerikanska 
erfarenheter är dock en indikation på att nuvarande GKS i 
Sverige på 14.500 km per bil kan öka kraftigt om resbehoven 
skulle förändras mer radikalt. GKS i USA ligger för närvarande 
över 20.000 km; manliga förare kör 24.000 km och kvinnliga 
16.000 km i genomsnitt.

6.2.2 Biltrafikarbetet

Kombineras befolkningsprognosen, bilinnehavsprognosen och GKS- 
prognosen erhålles följande prognos för det totala trafikarbetet 
för personbilar:
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Tabell 6.2 Prognos för personbilstrafik år 2005 och år 2020: 
Procentuell ökning från 1991.

Ekonomiska
scenarier

Trafikpolitiska scenarier
1
"Avreglering"

2
"Medelväg"

3
"Samordning"

A 2005 28% 26% 20%
2020 55% 54% 40%

B 2005 45% 42% 37%
2020 98% 89% 73%

C 2005 20% 20% 12%
2020 42% 40% 23%

Den ekonomiska tillväxten är, som framgår av de stora skillna
derna i trafikutveckling mellan scenarierna A, B och C, den mest 
utslagsgivande faktorn.

På riksnivå blir skillnaderna inte lika dramatiska mellan de tre 
olika trafikpolitiska scenarierna, vad gäller biltrafikarbetet. 
Vid en regionalisering av prognosen ger däremot de skilda poli
tikinriktningarna kraftigt utslag. I storstadsområdena kan "Av- 
reglering" på sikt ge en helt annan utveckling än "Samordning", 
som strävar efter att bilberoendet inte skall bli mycket större 
än idag. I TPR-modellen (bilaga 3) tar detta ett närmast extremt 
uttryck. TPR-modellen ger ungefär samma utveckling på aggregerad 
nivå som VTI-modellen, men nedbrutet på exempelvis län blir 
strukturen på biltrafikökningen mycket annorlunda. Den största 
ökningen inträffar i storstadsområdena. I Stockholms län och 
Göteborg och Bohus län ökar trafikarbetet med 165 % respektive 
120 % till år 2020 enligt TPPR-modellen. Det bedömer vi som 
osannolikt i scenarierna 2 och 3, men inte helt uteslutet i 
scenario 1.

6.3 Allmänna tendenser för kollektivtrafiken

Vad händer med kollektivtrafiken under prognosperioden, när bil
trafiken ökar så mycket som prognosticerats ovan? Hur blir de 
billösas situation i t ex scenarierna Al, Bl, eller B2? I slutet
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av 1940-talet var befolkningen sju miljoner och antalet person
bilar nära noll. 1990 är befolkningen 8,6 miljoner och person- 
bilsantalet är 3,6 miljoner. År 2020 kommer befolkningen att 
vara 9 miljoner och personbilsantalet 4,4 - 5,3 miljoner i de 
olika scenarierna. Med antagandet att 0,5 passagerare per bil 
medföljer personbilarna, har alltså underlaget för kollektivtra
fiken av resenärer utan val ("captive riders") utvecklats så
lunda :

Potential för kollektivtrafiken av resenärer som inte har
något val
Âr Miljoner
1950 7
1990 3,5
2020 1-2

6.3.1 Hörnlösningar och inre lösningar

Persontransportmarknaderna kan grovt delas in i två slag vad 
beträffar marknadsjämviktens karaktär,

(1) GCkoll > GCbil - "hörnlösningar"
(2) GCkoll - GCbil - "inre lösningar"

GC står för "generaliserad kostnad", vilket mäter trafikanternas 
totala uppoffring i tid och pengar.

Hörnlösningarna representerar det i antalet relationer räknat 
dominerande slaget av marknadsjämvikt, vilket alltså innebär att 
i stort sett endast de som inte disponerar personbil väljer det 
kollektiva alternativet.

Från Bertil Vilhelmssons analys av resvaneundersökningarna från 
1978 och 1984/85 (TFB-rapport 1990:16) framgår, att de som inte 
disponerar bil reser hälften så många kilometer som bildispone- 
rare (men använder lika mycket restid). Om denna relation består 
följer att kollektivtrafikens genomsnittliga andel av person
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transportarbetet bestäms av bilinnehav och personbilarnas be- 
läggningsgrad. Vid nuvarande bilinnehav och beläggningsgrad kan 
kollektivtrafikens genomsnittliga marknadsandel på detta sätt 
beräknas till mellan 15 och 25 %.

Om man bortser från GCM, gäller i nuläget de marknadsandelar 
som framgår av tabell 6.3.

Tabell 6.3 Färdmedelsfördelning 1989 på aggregerad nivå.
(Källa: TPR Rapport 1969:5 och 1990:10).

Personkilo
meter med motor
drivna fordon

Bil Kollektivt

Resor under 10 mil 87% 13%

Resor över 10 mil 72% 28%

Långväga
tjänsteresor 58% 42%

Långväga
privatresor 76% 24%

Inrikes resor 
totalt 80% 20%

Inom dessa breda aggregat finner man dock flera atypiska fall 
med hög kollektivtrafikandel, där verklig konkurrens mellan 
färdmedlen existerar, tabell 6.4.
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Tabell 6.4 Färdmedelsfördelningen 1989 i relationer där många 
bildisponerare reser kollektivt, några exempel. 
(Källa: TPR Rapport 1990:5 och RVU 1986/87 för 
Stockholms län).

Persontransport-
marknader

Bil Kollektivt

Resor Sthlm-Gbg 
alla kategorier

36 % 64 %

Resor Sthlm-Umeå 
alla kategorier

25 % 75 %

Resor från för
orterna till 
Stockholms inner
stad

29 % 71 %

Resor mellan Stockholms förorter uppvisar ett nästan omvänt för
hållande mellan bil och kollektivt. För att ta ett extremfall är 
kollektivtrafikandelen för resor mellan de nordöstra och nord
västra yttre förorterna i Stockholm bara 21 %.

Personbilen har uppenbarligen ett antal "nischer" av betydande 
omfattning, som tycks vara nästan utsiktslöst att utmana. Som en 
grov generalisering kan sägas att kollektivtrafiken kan konkur
rera på mycket långa avstånd genom flyget, och på grund av att 
bilkörning blir tröttande i längden, samt på alla avstånd om 
bara trafikunderlaget är tillräckligt stort för hög turtäthet.

6.3.2 Där hörnlösningar råder eroderas underlaget för kol
lektivtrafik vid snabb ekonomisk tillväxt

Poängen för prognosarbetet med grovsorteringen av persontrans
portmarknader i hörnlösningar och inre lösningar är förstås att 
det stigande bilinnehavet kommer att medföra urholkning av tra
fikunderlaget för kollektivtrafiken i det förra fallet, men inte 
nödvändigtvis i det senare. Krympande trafikunderlag för kollek
tivtrafik i relationer där marknadsandelen är liten är en sanno
lik utveckling under alla omständigheter. Snabb ekonomisk till
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växt ger ett väsentligt högre bilinnehav än lågtillväxt, så i 
scenariet B blir den utvecklingen särskilt markant. Inkomst- 
elasticiteten för de billösas efterfrågan på kollektivtrafik är 
helt otillräcklig för att kompensera krympningen av denna 
resandekategori.

I Storbritannien har man gjort omfattande studier av hur bilis
mens utbredning eroderar underlaget för kollektivtrafiken. Från 
resvaneundersökningarna (National Travel Surveys) 1964/65, 
1972/73 och 1975/76 kunde man dra slutsatsen, att under denna 
period gick 300-380 bussresor förlorade för varje nytillkommen 
privatbil i första omgången. När man sedan tar hänsyn till att 
minskat trafikunderlag förr eller senare leder till indragna 
turer och sämre service, förstärks den negativa totala effekten 
i andra omgången med ca 70 % (Se R H Oldfield: Effect of car 
ownership on bus patronage. TRRL, 1979).

6.3.3 Där inre lösningar råder är kvalitets- och prispolitik 
avgörande för kollektivtrafikens utveckling

I trafikvolym räknat är de marknadssegment där inre lösningar 
gäller störst. Den totala transportvolymen i dessa relationer - 
kollektivtrafik och biltrafik - kan förväntas öka under prognos
perioden ungefär i samma takt som det totala biltrafikarbetet. 
Här kan framsynta satsningar på kollektivtrafikens kvalitet ge 
betydande utdelning i form av ökad marknadsandel.

Än mer avgörande är av allt att döma prispolitiken. En vanlig 
uppfattning - fördom - är konstigt nog att prisminskning för 
kollektivtrafik inte har någon betydande effekt på efterfrågan. 
Det är förmodligen nedslående erfarenheter av taxeexperiment i 
relationer där hörnlösningar gäller som skapat den uppfattning
en. Där inre lösningar råder kan prispolitiken vara högst po
tent. Den kanske viktigaste särskiljande faktorn i scenarierna 
1, 2 och 3 är just prispolitiken för kollektivtrafik och till
hörig transportinfrastruktur. Nyckelfrågan i sammanhanget kan 
formuleras sålunda:

VTI NOTAT T 117



70

6.3.3.1 Hur går det med subventionerna?

Det finansiella läget i dag för kollektivtrafik och tillhörig
transportinfrastruktur kan karaktäriseras på följande sätt:

(a) Antingen sker betydande subventionering med skattemedel, 
för att täcka finansiella underskott i samhällsekonomiskt 
motiverad trafik eller

(b) full kostnadstäckning gäller totalt sett, men omfattande 
korssubventionering råder.

Länstrafiken har länge varit ett exempel på typ (a), tabell 6.5.

Tabell 6.5 Skattefinansieringsgraden för länstrafiken. Den 
högsta procenten - 70 % - var år 1988 rådande i 
Stockholms län. (Källa: SLTF).

Hela riket Exklusive AB län
Trafik-intäkter Skattefinansiering

Trafik-intäkter Skattefinansiering
1986 40% 60% 46% 54%
1987 41% 59% 47% 53%
1988 36% 64% 45% 55%

Beträffande transportinfrastrukturen är det nybildade Banverket 
ett annat exempel av typ (a): Under verksamheten hittills har 
statsanslaget per år varit av storleksordningen fyra miljarder 
kronor medan inlevererade banavgifter till Statsverket uppgått 
till knappt en miljard kronor.

Vägverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket representerar typ
(b). Anslagen för drift och investering motsvarar i stort sett 
intäkterna från brukaravgifter/skatter exklusive korrigeringar 
för externaliteter. Som bekant är dock merparten av den totala 
vägtrafikbeskattningen motiverad av vägtrafikens externa kost
nader.

Genom att brukaravgifterna (bensinskatt, flygplatsavgifter, sjö- 
fartsavgifter) är föga eller inte alls rumsligt differentierade,
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praktiseras en mycket omfattande "korssubventionering", om man 
därmed menar att särkostnaden per trafikenhet för vissa vägar, 
etc klart överstiger avgiften, medan det omvända förhållandet 
råder för andra. Väghållningskostnaden per fordonskm för låg- 
trafikerade vägar kan vara fem till tio gånger högre än för hög- 
trafikerade vägar, som dessutom har högre standard. Detta är ett 
genomgående drag hos praktiskt taget all transportinfrastruktur: 
Utpräglade smådriftsnackdelar gäller (medan de riktiga stor- 
driftsfördelarna är mer modesta).

Figur 6.2 nedan exemplifierar detta från det svenska flygplats
systemet .

Genomsnittskostnad, kr per passagerare

Figur 6.2 Genomsnittskostnad mot trafikvolym för svenska 
flygplatser. (Källa: SOU 1990:55).

Ungefär som väghållningskostnaderna tycks flygplatskostnaderna 
per passagerare falla till ungefär en femtedel av vad som gäller 
för de minsta representerade flygplatserna, när trafikvolymen 
tiodubblas. En ytterligare tiodubbling, vilket gör att man när-
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mar sig Arlandas trafikvolym, tycks däremot inte leda till något 
nämnvärt fortsatt kostnadsfall. (Observationerna har som synes 
tudelats i figur 6.2: Luftfartsverkets helt civila flygplatser 
tycks ligga systematiskt högre vad gäller styckkostnaden än öv
riga flygplatskategorier, men det är ovidkommande i detta sam
manhang) .

6.3.3.2 Tre prissättningsprinciper

SJ visar numera vinst, när man inräknar offentliga köp av tåg
trafik bland intäkterna för verksamheten. Genom persontrafik
taxans rumsliga uniformitet, praktiserar även SJ en omfattande 
korssubventionering. Både långväga och kortväga kollektivtrafik 
karaktäriseras av fallande långsiktiga styckkostnader, inte lika 
utpräglat som transportinfrastruktur, men i tillräckligt hög 
grad för att tunna relationer skall vara klart dyrare i genera
liserade kostnadstermer än relationer med stort trafikunderlag. 
Den schematiska skissen i figur 6.3 illustrerar tre distinkta 
prissättningsprinciper, som tillämpas/kan tillämpas såväl för 
transportinfrastrukturens tjänster som för kollektiva transport
tjänster. Det är en principskiss utan anspråk på att exakt re
presentera någon speciell trafikgrens kostnadsstruktur, men den 
äger bred generalitet i sina huvuddrag.
Pris

Trafik
underlag

Figur 6.3 Principskiss av den rumsliga prisstrukturen i sce
narierna 1, 2 och 3
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Ställer man krav på full företagsekonomisk kostnadstäckning i 
varje relation, kommer prisstrukturen att motsvara P1 i figuren. 
Det representerar prispolitiken i scenario 1 ("Avreglering"). 
Vill man däremot i samhällsekonomisk anda använda prispolitiken 
som styrmedel för effektiv resursallokering tillämpas marginal- 
kostnadsprissättning. Då ger den långsiktiga prisrelavanta 
kostnaden (P3) den bästa prognosen av prisnivån. I motsats till 
den långsiktiga styckkostnaden, som är brant fallande med 
avseende på trafikunderlaget, är det typiska förhållandet 
beträffande den långsiktiga prisrelevanta kostnaden, att den är 
nära nog konstant, nästan oberoende av trafikunderlaget. 
Ovannämnda typfall (a) vad gäller subventionering passar in i 
detta scenario. "Medelväg” representerad av P2 är det i 
praktiken vanligaste fallet. Trafikeringsplikt och prisreglering 
kombinerat med krav på full företagsekonomisk kostnadstäckning 
leder till omfattande korssubventionering enligt typfall (b) och 
en prisstruktur motsvarande P2 i figur 6.3. För att kunna ta 
igen på gungorna vad man förlorar på karusellen måste man 
skyddas från konkurrens i de lukrativa relationerna genom någon 
form av etableringskontroll.

6.3.4 Kollektivtransportmarknaderna i olika trafik
politiska scenarier

Med tanke på ovannämnda finansiella och prispolitiska förhållan
den, kan framtiden på kollektivtransportmarknaderna utmålas på 
följande sätt:

I scenario 1 ("Avreglering") är framtiden mörk för kollektivtra
fiken i lågtrafikerade relationer. Avregleringen och slopad 
trafikeringsplikt kommer att leda till att korssubventioneringen 
till stor del upphör både beträffande kollektivtrafik och trans
portinfrastruktur. Det skulle påskynda nedläggningen av kollek
tivtrafik (buss, tåg, flyg) i lågtrafikerade relationer. Förny
else av glesbygdsvägnätet blir svårt att motivera, och spår
investeringar i annat än mycket trafikstarka relationer blir 
sällsynta. Om banavgifter och flygplatsavgifter anpassas till
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styck(sär)kostnaden, kommer med stor sannolikhet både järnvägs
nätet och antalet flygplatser att krympa.

Där inre lösningar råder och nuvarande marknadsandel för kollek
tivtrafiken är betydande, kommer konkurrens mellan kollektiv
trafikföretag i en och samma relation att pressa priserna och 
ytterligare öka marknadsandelen för kollektivtrafiken, där den 
alltså redan är stor. Långväga busstrafik kommer troligen att 
expandera särskilt kraftigt.

Ser man på de lokala transporterna, är det sannolikt att, när 
bilismens utbredning är fullständig och samhällsbyggandet an
passats därtill, både nöjet och nyttan av gång och cykling kom
mer att ha minskat kraftigt, och på många marknader kommer den 
lokala kollektivtrafiken att ha genomlöpt den "onda spiralen" 
mot utplåning. Några markanta nischer för kollektiva transport
lösningar, som spårbunden tågtransport för pendlare i storstä
der, kommer säkert att finnas kvar, men i det stora hela kommer 
planering för ett bilsamhälle att få karaktären av självuppfyl
lande prognos.

I scenario 3 ("Samordning") där bebyggelse- och trafikpolitik 
är inriktad mot att stävja bilsamhällets ensidighet, är två 
huvudinslag marginalkostnadsprissättning och samhällsekonomiska 
kalkyler för investeringsprioriteringen, samt att infrastruktur
planeringen är underordnad kravet att ytterligare intrång i 
naturen skall minimeras. Framför allt tätortsnära investeringar 
i transportinfrastruktur kommer därigenom att starkt fördyras - 
i många fall är endast tunnlar för trafiken acceptabla - och 
eventuella förbifarter kommer att behöva förläggas längre från 
bebyggelsen än vad som är gängse idag. Nyinvesteringsvolymen på 
vägsidan, specie'It räknat i antal kilometer väg, kommer då inte 
att öka. Prispc-itiken kompletterar investeringsinriktningen i 
scenario 3 genom en kraftig ökning av priset på bilresor i tät
ortsområden, framförallt större städer. Den lokala kollektiv
trafiken subventioneras i ungefär samma utsträckning som för 
närvarande, eftersom det möjliggör samhällsekonomiskt effektiv 
marginalkostnadsprissättning. Även interurban kollektivtrafik
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uppmuntras genom statsbidrag, som exempelvis ges på villkor att 
en samhällsekonomiskt optimal lågprislinje kombinerad med "peak- 
load pricing" införs. Det kan innebära att måndags- till tors
dags- och lördagsresandet på SJ fördubblas. När resvanorna an
passats till den radikalt förändrade prisstrukturen kan tåg- 
resandet förväntas tillväxa ytterligare. Därigenom kan tåget 
förväntas hålla den långväga busstrafiken stången.

Ett annat inslag i politiken är att samhällsbyggandet medvetet 
utformas så att bilanvändning för korta resor - både bostads- 
baserade resor i "grannskapet" (bostadsområdet) och arbetsplats- 
baserade resor i innerstaden - blir onaturligt och/eller obe
kvämt jämfört med att gå eller cykla. Detta är också ett för
hållande som gynnar kollektivtrafiken. När möjligheterna till 
dörr-till-dörr transport med egen bil begränsas, minskar person
bilens fördelar högst avsevärt.

Scenario 2 ("Medelväg") representerar sannolikt det sämsta sce
nariot sett från kollektivtrafikanternas synpunkt. Etablerings- 
kontroll hämmar effektivitetshöjande konkurrens mellan kollek
tivtrafikföretag i de relationer, som skulle kunna rymma mer än 
en operatör, och de tunna linjerna, där låg turtäthet och 
bristande kvalitet också i andra avseenden är närmast ofrånkom
lig, kommer i längden att bli svåra att upprätthålla trots kors- 
subventioneringen. Överpriserna i de trafikstarka relationerna 
är i sin tur ett hinder för expansionsmöjligheterna för kollek
tivtrafiken, där dess potential är som störst.

6.3.5 Traditionell europeisk eller amerikansk modell för 
stadsutvecklingen under 2000-talet?

Renodlat representerar scenarierna 1 och 3 två helt olika ut
vecklingslinjer för samhällsbyggandet. Skall man i biltillgäng
lighetens namn börja förbinda en storstads förorter med s k 
kringfartsleder av stadsmotorvägtyp runt innerstaden, som öppnar 
ny mark där villamattorna kan breda ut sig, eller skall man 
fortsätta att koncentrera ny bebyggelse längs pendeltågs- och
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tunnelbanelinjer? Låt oss konkretisera frågeställningen med 
några data från typstäder i gamla respektive nya världen:

Amerikansk lH-miljonstad Europeisk Hi-miljonstad
(Denver, Phoenix) (Wien, München, Köpenhamn)

1.000 Befolkningstäthet, (inv/km2) 5.000
15.000 Vägnät, (km) 3.000
10.000 Biltrafikarbete, (km/person) 3.000

Bil- och kollektivtrafikarbete,
10.000 (km/person) 5.000

Väster om Missisippi är, med det notabla undantaget av San 
Fransisco och delvis Seattle, amerikanska städer i det närmaste 
helt bilbaserade och strukturellt mycket lika. Är invånarantalet 
omkring 1,5 miljoner, som i Denver och Phoenix, gäller ovanstå
ende typdata: Ytan är ca 1500 km2 och således befolkningstät
heten 1000 inv/km2. Vägnätets totala längd är 15000 km. Männi
skorna reser ca 10.000 km per person och år, nästan uteslutande 
med bil.

Traditionella europeiska städer i befolkningsmässigt samma stor- 
leksklass har en helt annan struktur. Befolkningstätheten i 
Wien, München och Köpenhamn, som data i högra kolumnen represen
terar, är 5 gånger högre än i Denver och Phoenix. Totala väg- 
kilometer är däremot bara en femtedel. Den genomsnittliga mobi
liteten är i de europeiska storstäderna som synes ca hälften av 
vad den är i amerikanska, helt bilberoende miljonstäder.

Det utmärkande för "bilstäderna" i nya världen är att mobili
teten för bilister är nästan oberoende av relation: Vägsystemet 
är så välförgrenat och finmaskigt att någon egentlig centrum
bildning inte uppstår. Fördelen därmed är framför allt att näs
tan alla tätortens arbetsplatser blir tillgängliga för varje
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bildisponerare. Förutsättningarna för matchningen av utbud och 
efterfrågan på arbetsmarknaden borde bli de bästa möjliga.

När man ser saken på riktigt lång sikt är dock ett memento på
kallat: Bilstaden tenderar att växa ytmässigt mycket snabbare än 
befolkningsmässigt - "urban sprawl" är den amerikanska termen - 
vilket kan göra den generella mobiliteten till något av en chi
mär från tillgänglighetssynpunkt. I de amerikanska miljonstä
derna väster om Mississippi reser man dubbelt så många km per 
invånare och år som i typiska europeiska städer med motsvarande 
invånarantal. Frågan är om amerikanen når fler viktiga mål med 
sitt resande än europén?

I de nämnda typstäderna i den amerikanska Västern har kollektiv
trafikandelen approximerats till noll. New York och flera andra 
storstäder i de östra staterna har väl utvecklade kollektivtra
fiksystem. Totalt sett spelar dock kollektivtrafiken en mycket 
mindre roll i billandet USA, där antalet bilar per person över 
17 år är 0,88, än i Europa. Enligt NPTS 1990 är andelen person
kilometer med buss och tåg av det totala persontransportarbetet 
i USA inte mer än 2,3 %.

Spårbunden kollektivtrafik i USA var väl utbyggd en gång i 
tiden, både lokalt och interurbant, men bilen och flyget har i 
det närmaste konkurrerat ut den.

6.4 Promenad och cykling

I en framtidsbedömning av persontransporterna i Sverige bör inte 
enbart bil- och kollektivtrafiken behandlas. Man bör också se på 
de riktigt korta "resorna". En stor del av de väsentligaste 
ärendena utförs genom att gå eller cykla till målpunkter i 
grannskapet - (daglig)varuinköp, barnlämning/hämtning på dagis, 
skolgång, besök hos grannar/vänner, liksom promenader för frisk 
luft och motion. Utvecklingen av detta persontransportarbete är 
mindre beroende av bilinnehavet och kollektivtrafikens utform
ning än av själva samhällsbyggandet - sättet att fysiskt utforma
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bebyggelsen och organisera de aktiviteter, som vinner på att 
koncentreras i rummet. Långtifrån alla bostadsområden är så pla
nerade att nämnda mål finns på gång- eller bekvämt cykelavstånd 
inom området. Det är just den poäng som vi vill framhålla. Be
byggelsen på grannskapsnivå kan utformas så att motorfordons- 
transporter till en rad viktiga mål blir onödiga och/eller omöj
liga. För innerstadsområden gäller detsamma. De kan organiseras 
så att de fungerar nästan personbilsfritt, men de kan också helt 
bilanpassas, om man bestämmer sig för det. Den största skillna
den mellan transportsystemen i gamla och nya världens städer, 
som vuxit fram med bilismen är, vågar vi påstå, att gång och 
cykling med några få undantag är i det närmaste helt frånvarande 
i de senare.

Tabellen 6.6 på nästa sida ger statistiskt belägg för synintryck 
från amerikanska städer. Siffrorna där är från 1980, men inget 
tyder på att färdmedelsfördelningen i amerikanska städer har 
ändrats till förmån för icke-motoriserade färdsätt.
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Tabell 6.6 Färdmedelsfördelningen i några av världens storstäder 
för resor till och från arbetet 1980.
(Källa: P. Newman and J. Kenworthy: Cities and
automobile dependence. An international sourcebook. 
Gower, 1989).

Stad bil %
kollektiv
trafik %

gående, 
cykling %

Befolknings
täthet pers/ha

Hongkong 3 62 35 293
Tokyo 16 59 25 105
Singapore 24 60 16 83
New York 30 58 12 20
Stockholm 34 46 20 51
Paris 36 40 24 48
Copenhagen 37 31 32 30
London 38 39 23 56
Munich 38 42 20 57
Vienna 40 45 15 72

Hamburg 44 41 15 42
Ziirich 45 34 21 54
W Berlin 48 37 15 64
Boston 48 34 18 12
Washington 49 39 12 13
San Fransisco 49 40 11 16
Frankfurt 54 19 27 54
Amsterdam 58 14 28 51

Chicago 59 33 8 18
Toronto 63 31 6 40
Sydney 65 30 5 18
Melbourne 74 21 6 16
Adelaide 78 16 6 13
Brisbane 78 17 5 10
Denver 82 10 8 12
Detroit 84 12 4 14
Perth 84 12 4 11
Los Angeles 86 11 3 20
Houston 94 3 3 9
Phoenix 94 3 3 8

VTI NOTAT T 117



80

6.5 Slutsatser

Prognosarbetet har klart visat, att den osäkerhet som råder när 
det gäller den framtida omvärldsutvecklingen också fortplantar 
sig till bedömningarna av den framtida utvecklingen av person
transportefterfrågan i Sverige. Framtidsbilderna för transport
efterfrågan blir starkt beroende av de antaganden som görs om 
omvärldsutvecklingen.

Prognoserna visar att efterfrågan på vägtjänster fortsätter att 
växa oavsett scenario för allmänekonomisk utveckling och trafik
politik. Spännvidden i tillväxttakt för nyckelvariabler som bil
innehav och körsträcka är emellertid stor mellan olika scena
rier.

Sannolikheten för att en specifik scenarioutveckling skall för
verkligas låter sig knappast kvantifieras - osäkerheten är ge
nuin.

6.5.1 Bilinnehavet och biltrafiken

Bilinnehavet kommer att öka, men spännvidden är stor mellan det 
lägsta och det högsta alternativet. Antalet bilar i trafik, som 
uppgår till ca 3,6 miljoner idag, väntas öka:

* År 2005 till 4,6 miljoner (0,52 bilar/inv) i scenario Bl och 
till knappt 4,1 miljoner (0,46 bilar/inv) i scenario C3

* År 2020 till 5,3 miljoner (0,59 bilar/inv) fordon i scenario 
Bl och till 4,4 miljoner (0,49 bilar/inv) i scenario C3.

Bilinnehavet är idag väsentligt lägre i storstadsregionerna än i 
landet i övrigt. Denna regionala skillnad har inte minskat under 
1980-talet. I scenario 1 ("Avreglering"), förväntas dock en viss 
regional utjämning att ske, genom att bilinnehavet växer snabba
re i storstadsområdena än i landet i övrigt. I övriga scenarier 
väntas däremot de regionala skillnaderna i bilinnehavets utveck
ling i huvudsak att bestå.
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TPR prognostiserade i "Framtida trafik" (1990:10) att antalet 
bilar skulle komma att uppgå till knappt 4,3 miljoner år 2005 
och till ca 4,7 miljoner 2020. TPRs prognos överensstämmer i 
stort med VTIs prognos för scenario A2, dvs medelvägens trafik
politik vid en ekonomisk utveckling enligt LU 90. Inom ramen för 
överensstämmande totalnivåer finns dock en fundamental skillnad 
mellan TPRs och VTIs prognos när det gäller bilinnehavets ut
veckling i storstäderna.

I alla scenarier väntas ett ökat trafikarbete med bil. Skill
naderna är stora mellan högsta och lägsta prognosalternativ.

Den lägsta ökningen ger scenario C3 där persontrafikarbetet med 
bil ökar från 1991 års nivå med 12 % till 2005 och 23 % till 
2020 (motsvarande en ökning från ca 90 mdr personkm 1990 till 
nivån 101 mdr personkm år 2005 respektive 111 mdr personkm år 
2020). Scenario Bl ger en ökning till 2005 med 45 % till ca 130 
mdr personkm och till 2020 med hela 98 % till 178 mdr personkm.

TPRs prognos för transportarbetet med bil innebär en ökning med 
27 % till år 2005 och med ca 45 % till 2020, vilket ungefärligen 
överensstämmer med VTI-prognosen för scenario A2 för 2005 och 
scenario Cl för 2020.

6.5.2 Lokal och regional persontrafik

Genomgående medför det ökade bilinnehavet att underlaget för den 
regionala och lokala kollektivtrafiken alltmera urholkas i tunna 
relationer. Konsekvenserna skiljer sig åt beroende på trafik
politiskt scenario.

I scenario 1 kommer den regionala och lokala kollektivtrafiken 
att krympa i alla regioner utom i storstadsområdena och i vissa 
trafikstarka relationer i andra områden. I storstadsområdena 
kommer en hel del kollektivtrafik även fortsättningsvis att vara 
livskraftig. Den väntade bebyggelseutspridningen i detta sce
nario kommer dock troligen att begränsa kollektivtrafikens roll
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huvudsakligen till radiella relationer och till trafik mellan 
större tätorter.

I scenario 3 kommer trafikunderlaget för den regionala och 
lokala kollektivtrafiken också att minska genom ökat bilinnehav. 
Marginalkostnadsprissättning och subventioner till kollektivtra
fiken kommer emellertid att göra att kollektivtrafiken kan hävda 
sig. I storstadsområden och andra större, tätbefolkade regioner 
är det troligt att kollektivtrafikens roll kommer att förstärkas 
på vissa delmarknader.

6.5.3 Den interregionala persontrafiken

Det interregionala resandet har vuxit under 1980-talet. Person
transportarbetet med inrikes flyg har mer än fördubblats under 
perioden 1981-1990. Persontransportarbetet med tåg har totalt 
sett fallit något under motsvarande period. Transportarbetet med 
bil för interregionala resor har vuxit med ca 25 % från 1980 
till 1990. Marknadsandelarna 1990 är för bil drygt 70 %, för tåg 
ca 13 %, buss knappt 6 % och för flyg ca 10 %.

TPR prognostiserade (1990:10) en ökning av det långväga person- 
resandet till 2005 med ca 50 % och ca 85 % till år 2020 mot bak
grund av ett ekonomiskt scenario enligt LU 90. TPR förutsåg att 
bilens marknadsandel skulle minska från drygt 70 % till 66 %, 
att marknadsandelarna för flyg och tåg skulle öka till 14 % res
pektive 16 % och att buss skulle minska till 4 %.

I avvaktan på resultat från VTIs samarbete med Banverket/Väg
verket rörande interregionalt resande antar vi TPRs prognos vad 
gäller tillväxten av total reseefterfrågan på interregionala 
relationer. Diskussionen nedan gäller därför främst hur fördel
ningen mellan färdsätt kan tänkas utvecklas i de olika scena
rierna.

I scenario 1 där kravet på företagsekonomisk kostnadstäckning 
betonas och all korssubsidiering upphör, kommer flyg- och tåg
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förbindelser i tunna relationer att få mycket svårt att över
leva. Tåg- och flygtrafiken kommer i stället att byggas ut i 
trafikstarka relationer. Konsekvensen av scenario 1 blir därför 
sannolikt att, med undantag av specialtrafik som riksfärdtjänst 
och beställningstrafik, biltrafik på sikt helt kommer att domi
nera de tunna relationerna. I praktiken innebär detta en kraftig 
krympning av persontrafiknätet för järnvägen och en bantning av 
antalet relationer med reguljär flygtrafik.

I de trafikstarka relationerna kommer konkurrensen att skärpas 
mellan flyg, buss, tåg och bil. Vid en avreglering kan buss
trafiken komma att öka sin marknadsandel betydligt. Det är inte 
uteslutet att förbättrade vägar m m kommer att öka även bilens 
konkurrenskraft i medellånga interregionala relationer.

Sammanfattningsvis bedömer vi därför att bilens marknadsandel 
kommer att öka något i detta scenario. Busstrafikens och flygets 
andel kommer troligen också att öka, medan tåget kommer att få 
en minskad marknadsandel totalt sett, vilket dock inte utesluter 
andelsvinster på vissa marknader.

I scenario 3 kan tåget däremot öka sin marknadsandel på övriga 
färdmedels bekostnad. Genom innovativ prissättning, slopad moms 
på kollektivtransport m m, kan järnvägstrafiken kostnadsmässigt 
framgångsrikt konkurrera med bilresande på medellånga och långa 
avstånd.

Långväga kollektivtrafik kan i detta scenario behålla väsentliga 
delar av de idag trafikerade näten, genom offentliga köp av 
trafik, som syftar till att bevara interregional tillgänglighet 
för alla i hela landet.

Det är troligt att den allt miljövänligare och energieffektivare 
bilparken kommer att begränsa effekten av olika typer av avgas- 
relaterade miljöavgifter på biltrafiken, i synnerhet om icke
fossila bränslen kommer till ökad användning. Möjligen kan en 
begränsning av väginvesteringar, som skulle få avsevärda "in- 
trångseffekter", komma att ha en viss dämpande inverkan på bi
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lens användning i interregionalt resande. Denna effekt är dock 
troligen liten.

Sammanfattningsvis bedömer vi att nuvarande färdmedelsfördelning 
kan komma att förbli oförändrad i detta scenario.
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7 FRAMTIDA GODSTRANSPORTER

7.1 Godstransporter - ett historiskt perspektiv på ut
vecklingen

7.1.1 Den hittillsvarande utvecklingen

Den hittillsvarande utvecklingen av godstransportvolymerna för 
de olika transportslagen beskrivs översiktligt i bilaga 2, 
avsnitt 2.

Den bild av utvecklingen sedan början av sjuttiotalet till 1990 
som tonar fram i bilaga 2 är att de årliga transporterade gods
mängderna uttryckt i ton tycks minska för lastbil och järnväg, 
stagnera för sjöfarten och öka för flyget.

Transportarbetet uttryckt i tonkm växer däremot för såväl last
bil som järnväg med 2 % respektive 1 % per år under denna 20- 
årsperiod. Godstransporterna med flyg växer trendmässigt räknat 
i såväl ton som tonkm men flygets volymsandelar är små.

De statistiska uppgifterna är emellertid behäftade med en be
tydande osäkerhet och man bör därför undvika att dra alltför 
långtgående slutsatser av de redovisade trenderna. Dessutom 
spelar valet av basår en betydande roll på grund av konjunktu- 
rella och tillfälliga variationer i transportmönstren.

I figur 7.0 nedan redovisas utvecklingen av transportarbetet för 
de olika transportslagen under 1980-talet.
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Godstransportarbete 
(G ton - km/år)

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Tid (år)

■  Flottning

Figur 7.0 Utvecklingen av inrikes godstransportarbete under 
perioden 1980-1990. (Källa: TPR)

Figuren illustrerar dels storleksordningen av marknadsandelarna 
för de olika transportslagen uttryckt i tonkm, dels att dessa 
marknadsandelar uppvisar en betydande stabilitet sett över 
10-årsperspektiv.

Sjöfartens marknadsandel har endast begränsad relevans, då sjö
fartens mest intressanta roll finns i transporterna av de stora 
utrikeshandelsvolymerna. För järnvägens del utgör malmtran
sporterna en betydande del (ca 40 %) räknat i ton men endast ca 
17 % av järnvägens transportarbete uttryckt i tonkm.

7.1.2 Sambandet mellan utvecklingen av BNP och godstran-
sportvolym

Man föreställer sig att det föreligger ett starkt samband mellan 
utvecklingen av BNP och utrikeshandelsvolym å ena sidan och 
transportvolymernas utveckling å den andra. På kort sikt och vid
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en given näringslivs- och produktstruktur torde sambandet med 
transportvolymen vara starkt. På lång sikt och för en avancerad 
ekonomi är emellertid sambandet mellan den ekonomiska aktivi
tetsnivån och transportvolymen inte påfallande starkt på grund 
av den stora dynamik i strukturomvandlingen som kännetecknar en 
sådan ekonomi.

Sveriges BNP har i reala termer vuxit med ca 50 % under perioden 
1970 till 1990. Av bilaga 2 framgår att det totala tonnaget med 
samtliga transportmedel i inrikes och utrikes trafik knappast 
vuxit alls. Detsamma gäller i stort sett det samlade godstran
sportarbetet räknat i tonkm.

Sedan början av 1970-talet har den samlade utrikeshandeln i 
reala värdetermer ha vuxit något snabbare än BNP. I figur 7.1 
nedan visas hur index för det totala tonnaget i utrikeshandeln 
respektive index för reala BNP har utvecklats under perioden 
1970 till 1990.

Utvecklingen av totalt tonnage I utrikeshandeln och BNP

87

1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989
År

—m— Volymsindex BNP (1985=100) » Tonnageindex utrikeshandel (1985=100)

Figur 7.1 Utveckling av totalt tonnage i utrikeshandeln 1970- 
1990 relaterat till BNP-utvecklingen under samma 
tidsperiod. (Index 1985 = 100) . (Källa: Utrikes-
handelsstatistiken och nationalräkenskaperna)

VTI NOTAT T 117



88

Av figuren framgår att kurvan för tonnaget i utrikeshandeln 
svänger kraftigt konjunkturellt men att trenden endast är svagt 
stigande, medan BNP-index visar en klar och stabil stigande 
trend. Figuren illustrerar det starka kortsiktiga, men det rela
tivt svaga långsiktiga, sambandet mellan ekonomisk aktivitets
nivå och tonnage.

Det är intressant att jämföra de senaste tjugo årens utveckling 
av godstransportarbetet i Sverige enligt bilaga 2 med utveck
lingen under tidigare period. Under perioden 1960-1972 växte 
godstransportarbetet i landet med ca 80 % vilket är liktydigt 
med en årlig tillväxttakt på mer än 6 % per år. (Se TPR 1989:5
sid 33). Tonnaget i utrikeshandeln växte under perioden 1963- 
1973 likaledes med drygt 6 % per år, medan den svenska BNP-till- 
växten var i genomsnitt 3,8 % per år under samma period (SOU 
1984:4, LU 84).

Godstonnage och transportarbete växte sålunda snabbare än BNP 
under 1960-talet och tidigt 1970-tal. En liknande utveckling med 
snabbare tillväxt av godstransportarbetet och godstonnaget än 
BNP-tillväxten ägde rum under perioden 1982-1987.

Sett över hela perioden 1960 till 1990 har godstransportarbetet 
vuxit med knappt 1,9 % per år medan BNP under samma period vuxit 
med i genomsnitt drygt 2,6 % per år. De genomsnittliga värdena 
för 30-årsperioden döljer emellertid att ett viktigt trendbrott 
kan ha skett i början av 70-talet, där en tidigare hög lång
siktig följsamhet mellan BNP och godstransporter för Sveriges 
del ersatts av en lägre.

Denna utveckling sammanhänger, som tidigare nämnts, troligen med 
strukturella förändringar i den svenska ekonomin. Den snabba 
tonnageutvecklingen i utrikeshandeln från 1982-1987 är ett exem
pel på hur en kraftig konjunkturell expansion av naturliga skäl 
måste styras av den existerande industristrukturens expansions
möjligheter, vilket för en tid kan dölja den underliggande 
strukturella utvecklingen av relationen mellan ekonomisk till
växt och transportvolym.
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För godstransportprognosen är sambandet mellan ekonomins och 
transporternas utveckling av avgörande betydelse. Vid analysen 
av de prognoser som tas fram bör den ovan diskuterade struk
turella utvecklingen av sambandet mellan transporter och den 
svenska ekonomins utveckling beaktas.

En väsentlig fråga ur prognossynpunkt är om det trendbrott som 
observerats främst är en funktion av förändringar av fördel
ningen av den ekonomiska aktiviteten mellan näringsgrenar eller 
om förändringar av produktionsmix, teknik och produkternas 
värdeinnehåll inom näringsgrenar spelar den största rollen.

7.2 Prognosmetod

För prognosarbetet har VTI använt en uppdaterad version av det 
programsystem som TEMAPLAN AB utvecklade åt TPR inför 
godstransportprognosen 1980-2000 (TPR-rapport 1983:5, "Tran
sporter i Sverige, del III") . Detta programsystem användes även 
för en prognos 1995-2000-2020 (TPR-rapport 1990:10, "Framtida 
trafik"). När det gäller den senare prognosen användes data för 
åren 1980-1983-1987. I denna prognos används data för åren 1983- 
1985-1990. Den nätutläggning som gjorts för långväga lastbils
transporter har skett med hjälp av nätanalyssystemet Emme 2.

En grundtanke i den tillämpade prognosmetoden är att godstran
sporternas utveckling är nära förbunden med den totala ekonomins 
utveckling.

Godstransportmönstret för ett utgångsår kopplas därför samman 
med en kvantitativ beskrivning av ekonomin för detta utgångsår. 
Prognosen bestäms av tre "grundbultar" nämligen:

transportmönstret i utgångsläget 
ekonomins utveckling 
utvecklingen av varuvärdeindex.

Var och en av dessa tre faktorer diskuteras i korthet nedan.
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7.2.1 Transportmönstret i utgångsläget

I en värld som utvecklas gradvis, evolutionärt, finns en stor 
stabilitet över tiden i många system. Det förefaller rimligt att 
anta att denna grundläggande stabilitet också gäller transport
systemet; de transportlösningar som är i bruk vid en viss tid
punkt, representerar lång erfarenhet och i många fall naturliga 
systemlösningar utan reell konkurrens. Under dessa förhållanden 
kan även äldre beskrivningar av utgångsläget, korrigerade till 
utgångsläget, ge en god bas för prognosen.

Utgångsläget för de godstransportprognoser som presenteras i 
denna rapport bygger på en kombination av grunddata för tran
sportmönstren från åren 1983-90, där de äldre data är korrige
rade till 1990 års nivå och struktur.

7.2.2 Ekonomins utveckling

En nyckelvariabel i beskrivningen av ekonomin för modellsystemet 
är den totala produktionen och dess fördelning på näringsgrenar 
och regioner samt näringsgrenarnas insatsvarustruktur, som 
definieras av en input/outputmatris. Andra nyckelvariabler ut
görs av import, export och annan slutlig användning, alla grovt 
fördelade på varuslag och regioner samt sysselsättningens för
delning på regioner och näringsgrenar, (jfr avsnitt 3.5).

De ekonomiska prognoser som utnyttjats av VTI har huvudsakligen 
tagits fram i samband med LU 90, men annat nyare material har 
också utnyttjats, bl a underlag från NUTEK. (se kapitel 3).

Ett problem i det använda modellsystemet är att det inte före
ligger en fullständig överensstämmelse mellan de kategorier som 
de ekonomiska prognoserna formuleras i och de kategorier som 
definierar godsflöden från transportsynpunkt. Kopplingen skapas 
genom definition av "bryggor" mellan de två systemen, vilka in
för vissa ytterligare osäkerheter. På sikt är det därför ange
läget att formulera prognossystemet för godstransporter på ett
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sådant sätt att känsligheten på grund av denna typ av bryggor så 
långt som möjligt elimineras.

7.2.3 Utvecklingen av varuvärdeindex

I transportsammanhang är kvantiteter i termer av godsets vikt 
och volym av stor betydelse, medan de ekonomiska prognoserna för 
olika variabler konsekvent är formulerade i värdetermer. En 
brygga, som definierar kvoten "kr/ton" för olika grupper av 
varuslag måste därför utnyttjas för att en prognos skall kunna 
tas fram.

Eftersom de varugrupper som används i prognosen är definierade 
på en ganska aggregerad nivå, representerar ett varuvärde för en 
varugrupp i själva verket ett vägt genomsnitt av varuvärdena för 
en mycket stor mängd individuella varor. En prognos för de 
"aggregerade" varuvärdenas utveckling påverkas därför inte bara 
av relativprisutvecklingen för olika varor utan också av mixför
skjutningar när det gäller varugruppernas varusammansättning.

En ytterligare komplikation utgör det faktum att utvecklingen av 
antalet transporterade ton inte nödvändigtvis helt följer ut
vecklingen av producerade, importerade och exporterade godskvan
titeter på grund av inre förändringar i själva godstransport
systemet .

De prognoser som nu tagits fram bygger på varuvärdesindex för 
prognosåren som tagits fram av TPR.

7.2.4 Modellbeskrivning

En kort beskrivning av den ekonomiska modellen finns visserligen 
i ovan nämnda rapporter, men här nedan ges en något utförligare 
beskrivning.
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En väsentlig del i modellen är att data på nationell nivå skall 
brytas ned till regional nivå. Först anges hur detta kan göras 
för den prognostiserade produktionen (i kronor) när produktionen 
på regional nivå för ett basår samt regionala sysselsättnings- 
prognoser är kända.

En naturlig nedbrytning vore att använda den prognostiserade 
sysselsättningen proportionellt vid fördelningen av produk
tionen. Tyvärr är de regionala skillnaderna mycket stora, t ex 
finns i Stockholm ett stort antal kontorsanställda i olika 
näringsgrenar som har sin huvudsakliga produktion som genererar 
frakter i landsorten. En annan möjlighet är att använda den 
regionala produktionen för basåret till att proportionellt för
dela produktionen för prognosåret för riket.

Här har de båda metoderna kombinerats. Den regionala produk
tionen för basåret skrivs upp/ned med den regionala sysselsätt- 
ningsförändringskvoten (antal sysselsatta prognosåret/antal 
sysselsatta basåret) och avstäms sedan proportionellt med den 
prognostiserade produktionen för hela riket. Observera att nivån 
på den totala prognostiserade sysselsättningen därmed inte har 
någon inverkan på modellen; sysselsättningsprognosen används 
endast till att fördela den prognostiserade produktionen.

Importen kan betraktas som produktion i ytterligare en region, 
nämligen utlandet. Den prognostiserade importen ges som indata 
till modellen och på så sätt blir den samlade produktionen för 
prognosåret bestämd på regional nivå i utvidgad mening.

De producerade varorna används antingen inom landet eller för 
export. Den prognostiserade exporten ges som indata till 
modellen. Analogt med importen kan exporten betraktas som 
konsumtion i "regionen utlandet".

Den regionala konsumtionen i riket består av slutförbrukningen 
av varor och insatsvarorna (de varor som förbrukas vid produk
tionen) . En regional prognos för åtgången av insatsvaror er- 
hålles med hjälp av den prognostiserade regionala produktionen
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och en brygga för produktion/insatsvaror (SCB:s input/output- 
tabeller). Denna brygga ändras med tiden, men detta är inte 
beaktat i modellen. Slutförbrukningen av varor anges för prog
nosåret (finns egentligen redan implicit i data ovan) och för
delas regionalt proportionellt efter basårets fördelning. Någon 
ytterligare fördelningsfaktor beroende av tiden, såsom syssel
sättningen för produktionen, finns inte i denna modell eller i 
de tidigare modellerna. En möjlighet vore att använda befolk
ningsförändringen som en sådan faktor.

För att få en balanserad ekonomisk modell skall varuproduktionen 
plus varuimporten vara lika stor som summan av slutförbrukningen 
av varor, insatsvarorna och varuexporten. Det skall redan här - 
för framtida bruk - påpekas att prognosdata enligt ovan har en 
högre kvalitet för produktion och import än för konsumtionen. 
Detta innebär att vid smärre justeringar som kommer att behövas, 
så bibehålles data som är relaterade till produktion och import 
medan data som är relaterade till konsumtionen justeras.

I modellen fördelas den prognostiserade importen och exporten 
regionalt. Fördelningen görs proportionellt efter hur importen 
och exporten har fördelats regionalt för basåret. Någon tids
beroende fördelningsfaktor finns inte med. Importen plus pro
duktionen är tillgången i regionen och summan av exporten, in
satsvarorna och slutförbrukningen är det som försvinner från/i 
regionen. Omräknat från värde till vikt utgör detta villkor i 
transportmodellen.

Bestämningen av varumängderna i värdetermer per varugrupp är en 
väsentlig del i modellen. Sysselsättningen avser olika näring
sgrenar medan produktionen avser olika branscher. Således behövs 
en brygga näringsgren/bransch som för varje bransch anger an
delarna av näringsgrenarna som ingår. Importen, exporten och 
slutförbrukningen är angiven på branschnivå. För att erhålla 
produktionen, importen, exporten och slutförbrukningen på varu- 
gruppsnivå krävs en brygga bransch/varugrupp, som anger hur stor 
del av en branschs insats som behövs till varje varugrupp (SCB:s 
input/output-tabeller). Slutligen skall konsumtionen av insats

VTI NOTAT T 117



94

varor, som är de varor som går åt vid en branschs produktion, 
beaktas. Även här behövs det en brygga bransch/varugrupp, men 
det är naturligtvis inte samma brygga som den som är nämnd ovan 
(SCB:s input/output-tabeller). Därmed är beskrivningen om hur 
man erhåller en prognos på regionalnivå för varugrupp i värde
termer komplett.

Nästa steg i modellen är att övergå från varumängd i värdetermer 
till antalet transporterade ton. Att direkt övergå från varu
mängd i värdetermer till transporterade ton via varuvärde per 
ton skulle innebära att man inte tog hänsyn varken till att 
vissa varor i princip inte transporterades alls eller till att 
vissa varor transporteras flera gånger. I modellen utnyttjas 
dock att man känner det befintliga godstranportmönstret och att 
man vill beräkna förändringen. Tack vare detta räcker det med 
att man gör en god uppskattning av förändringarna av varuvärdes- 
indexen, d.v.s. uppskattningen av kvoterna mellan varuvärdes- 
indexen för prognosåret respektive basåret bör vara god.

Transportmodellen kan beskrivas mycket kort enligt följande: 
Transportmönstret (här ingår även att man använder olika tran
sportmedel) från basåret används först till att beräkna gods
flödena inom, till och från de olika regionerna. Därefter an
vänds motsvarande faktorer, antalet transporterade ton prognos
året dividerat med antalet transporterade ton basåret, som 
kommer från den ekonomiska prognosen till att beräkna gods
flödena inom, till och från de olika regionerna för prognosåret 
i transportmodellen. Därefter används en entropimodell för att 
beräkna transportmönstret för prognosåret.

Modellen får på det här sättet en stor okänslighet för relativa 
förändringar i transportmönstret. Om till exempel totalnivån för 
mängden transporterat gods är fel förblir dock den relativa för
ändringen helt korrekt.

Det finns en viss möjlighet att i prognosmodellen införa data om 
ändrade konkurrensförhållanden mellan transportslagen. Detta har 
dock under den nuvarande dynamiska utvecklingen av den euro-

VTI NOTAT T 117



95

peiska trafiksituationen befunnits lämpligare att behandla som 
kvalitativa trafikpolitiska diskussionsscenarier.

7.3 Scenarier för godstransportprognoser

7.3.1 Inledande synpunkter

Den övergripande metodiken med en kombination av olika scenarier 
för ekonomins utveckling och styrmedel i trafikpolitiken presen
terades i kapitel 1 ovan. Det närmare innehållet i de ekonomiska 
scenarierna presenterades i kapitel 3 och de trafikpolitiska 
scenarierna i kapitel 4.

Som nämnts i avsnitt 7.2 ovan, tillåter inte de modeller som 
utnyttjats i arbetet med godsprognoserna en formaliserad analys 
av effekter av den typ av variabler som beskrivs i de trafik
politiska scenarierna. När det gäller godstransporter har därför 
effekterna av de tre ekonomiska scenarierna studerats med model
len, medan effekter knutna till scenarierna för alternativa tra
fikpolitiska styrmedel endast kan diskuteras i kvalitativa 
termer.

Trots att scenarierna för alternativa trafikpolitiska styrmedel 
inte kan hanteras formellt i modellsystemet har de givetvis 
relevans också för godstransporterna. Nedan diskuteras i korthet 
den tänkbara innebörden av dessa scenarier för transportsektorn.

7.3.2 Scenario 1. "Avrealering"

Detta scenario har givetvis samma grundprofil för godstransport
sektorn som i den generella formuleringen i kapitel 4, dvs det 
kännetecknas av avreglering, privatisering, avskaffande av lag- 
reglerade konkurrensbegränsningar och subventioner samt full 
företagsekonomisk kostnadstäckning.

Speciella inslag i detta scenario för godstransportsektorn är 
full cabotagerätt för samtliga transportmedel, helt fri etab-
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leringsrätt, fri bemannings- och etableringsrätt för sjöfarten, 
samt avskaffande av från EG och övriga europeiska länder av
vikande specialskatter för transportsektorn, t ex kilometer
skatten. I detta scenario skulle också transportstödet av
vecklas .

Vissa inslag av privatisering kan förekomma som t ex tillhanda
hållande av ban- och vägtjänster för godskunder och företags
ekonomisk prissättning av dessa tjänster.

7.3.3 Scenario 2. "Medelväg"

Detta scenario kännetecknas även för godstransportsektorn av en 
försiktig reformering av nuvarande politik.

Till skillnad från "Avreglering" behålls den offentliga kontrol
len av de naturliga monopolen. Generellt sker anpassningar i den 
omfattning som krävs för att synkronisera den svenska marknaden 
med EG, t ex ändringar i det regionalpolitiskt motiverade tran
sportstödet .

7.3.4 Scenario 3. "Samordning"

Tanken med detta scenario är att betona uthållig tillväxt,
minskning av trafikens negativa effekter för miljö och dess 
negativa effekter på människornas hälsa och allmänna levnads
betingelser.

För godstransportsektorn karaktäriseras detta scenario av en 
trafikpolitik med följande inriktning:

främja transportsnåla produktions- och konsumtionsmönster 
främja energieffektiva och litet miljöstörande transport
lösningar såväl i korta som långa transporter 
främja ett högt kapacitetsutnyttjande av lastbärare och 
fordon
främja användning av miljövänlig transportteknik
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Medlen att åstadkomma detta är en kombination av marknadsstyr
ning genom samhällsekonomiskt effektiv prissättning, främst av 
olika slag av miljöeffekter å ena sidan och subventioner och 
lagstiftning å den andra.

7.3.5 Scenarier för den ekonomiska utvecklingen

På grund av de skillnader i transportintensitet som gäller för 
olika näringsgrenar, är omfattande strukturförändringar av stor 
betydelse för den transportvolym som genereras av en viss given 
ekonomisk tillväxttakt.

Den mest betydande strukturomvandlingen förutsätts som tidigare 
nämnts i scenario B, "Hög tillväxt", (scenariet bygger på under
lag från NUTEK, se ovan kapitel 3), varför beskrivningen av 
strukturomvandlingen i detta scenario utvecklas närmare nedan 
som en utgångspunkt för en kort diskussion av några aspekter på 
ekonomins strukturutveckling och efterfrågan på godstransporter.

I figur 7.2 nedan belyses strukturomvandlingen i ekonomin enligt 
scenario B i termer av produktionsvärdets fördelning på närings
grenar och sektorer 1990 och 2005.

Strukturomvandling i ekonomin 1990-2005
Högtillväxtscenariet
Produktionsvärde

Tusental
0 100 200 300 400 500

Figur 7.2 Strukturomvandling i ekonomin 1990-2005 enligt sce
nario B "Hög tillväxt".

VTI NOTAT T 117



98

Av figur 7.2 framgår att en stor andel av ekonomins samlade pro
duktionsvärde finns inom sektorerna privata och offentliga 
tjänster. Av industribranscherna dominerar livsmedel, trävaror, 
massa och papper, kemi, järn och stål, metall, maskin, elektro 
och transportmedel i utgångsläget. Den samlade byggsektorn är 
också mycket stor.

De utvecklingsantaganden som gjorts i detta scenario innebär att 
vissa av de mera betydande industribranscherna som kemi (läke
medel) , metall, maskin, elektro och transportmedel växer mycket 
snabbt, men även traditionellt betydelsefull svensk industri som 
massa och papper, trävaror och järn och stål antas växa 
kraftigt.

Också den privata tjänstesektorn antas komma att växa starkt, 
vilket är betydelsefullt med tanke på denna sektors stora 
värdemässiga betydelse. Offentliga tjänster antas inte växa 
alls. Scenariot skulle kanske mot denna bakgrund kunna beskrivas 
som ett industrialiserings- och privatiseringsscenario.

Mest förvånande mot bakgrund av dagens situation är kanske an
tagandet om byggsektorns relativt starka utveckling. Detta måste 
emellertid ses i det långsiktiga perspektivet till 2005 där den 
genomsnittliga investeringsnivån i ekonomin antas bli mycket hög 
över perioden, vilket också drar med sig byggsektorn.

I figur 7.3 nedan sammanfattas samtliga näringsgrenar som i sce
nario B växer snabbare än medelvärdet.
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Strukturomvandling till år 2005
Näringsgrenar som växer snabbare än medelvärdet

skogsbr trävaru kemi jord,sten metall elektro instr samfärds dryck.tob grafisk petro järn,stål maskin transpme bygg priv tjNäringsgren
Tillväxtfaktor till 2005

Figur 7.3 Strukturomvandling till år 2005. Snabbväxande 
näringsgrenar och sektorer i scenario B, "Hög 
tillväxt"

Trots att scenario B sålunda kännetecknas av en relativt stark 
strukturomvandling i termer av den relativa betydelsen av olika 
industribrjtischer växer ändå praktiskt taget samtliga industri
branscher och byggsektorn relativt starkt i absoluta termer. 
Detta innebär att scenario B, trots strukturomvandlingen, ändå 
är starkt inriktat på varuproduktion.

Ett ekonomiskt tillväxtscenario som starkare betonade en omvand
ling i riktning mot tjänstesektorerna skulle kanske också i hög
re grad försvaga sambandet mellan ekonomisk tillväxt och varu
flöden än vad som är fallet för scenario B. Vi återkommer till 
denna diskussion senare i detta kapitel.
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7.3.6 Översikt över arbetet med qodstransportproqnoser

I följande matris sammanfattas hur prognosarbetet inom gods
transportområdet har bedrivits i relation till scenariomatrisen:

Ekonomiskt scenario Trafikpolitiskt scenario
1."Avreg

lering"
2."Medelväg" "Samordning"

A. "LU 90"
Kvalita
tiv dis
kussion

TPR/VTI
modell

Kvalitativ
diskussion

B. "Hög tillväxt"
St rukt uromvandling

_  n  _ TPR/VTI
modell

_  TT _

C. "Låg tillväxt" _  n  _ TPR/VTI
modell

_  TT _

I följande avsnitt 7.4 presenteras prognosresultaten enligt 
modellanalyserna (mittkolumnen). Därefter diskuteras prognos
resultaten för scenario "Medelväg" samtidigt som vi i kvalita
tiva termer försöker belysa hur prognosresultaten kan tänkas 
förändras i de trafikpolitiska scenarierna 1 och 3.

7.4 Prognos för framtida godstransporter

7.4.1 Prognosresultat på totalnivå

En grov översikt över prognosresultaten för det totala antalet 
transporterade ton inrikes och utrikes respektive totalantalet 
tonkilometer (inrikes) för de tre ekonomiska scenarierna pre
senteras i tabell 7.1.
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Tabell 7.1 Översikt över prognos för totalt antal transporterade 
ton (inrikes och utrikes) och totalt transportarbete 
(inrikes)

Ekonomiskt scenario Trafikpolitiskt scenario

1. "Avreg
lering"

2."Medelväg" 3. "Sam
ordning"

Transporte
rade ton 
(milj ton)

Transport
arbete 
(Mdr tonkm)

A. "LU 90"

- 1990 591 55
- 2005 787 72
- 2020 1063 97

B. "Hög tillväxt"

- 1990 591 55
- 2005 886 79
- 2020 1345 121

C. "Låg tillväxt"

- 1990 591 55
- 2005 698 65
- 2020 782 74

Av tabellen framgår att godstransporterna ökar i alla scenarier. 
Skillnaderna mellan scenarierna för hög tillväxt respektive låg 
tillväxt är betydande. Vid "Låg tillväxt" beräknas den transpor
terade godsvolymen växa med knappt 20 % till 2005 och med drygt 
30 % till 2020, medan motsvarande värden för scenario "Hög till
växt" är drygt +50 % för 2005 och en ökning med 130 % till 2020, 
dvs mer än en fördubbling.

Mot bakgrund av den diskussion som fördes inledningsvis i detta 
kapitel kring relationen mellan BNP-utveckling och transporter 
visas i figur 7.4 nedan hur index för det totala transport
arbetet utvecklas i de tre scenarierna i relation till den BNP- 
tillväxt som antagits gälla i respektive scenario.
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|  150

1990 
I C. Låg tillväxt 
. BNP i scen C

2005
I A. Tillväxt enligt LU90 
. BNP i Scen A

2020
I B. Hög tillväxt 
. BNP i Scen B

Prognos för transportarbete i tre BNP-scenarier Index för utvecklingen i tre scenarier

Fiqur 7.4 Prognos för totalt inrikes transportarbete i tre sce
narier jämförda med BNP-utvecklingen i respektive 
scenario (Index 1990 = 100)

Som synes ger prognosmodellen genomgående en något lägre till
växttakt för transportarbetet än för BNP. BNP-tillväxten per år 
är i genomsnitt i högtillväxtscenariot 2,9 % per år, medan tran
sportarbetet växer med 2,7 % per år. Mot bakgrund av den histo
riska erfarenheten under de senaste 30 åren (se 7.4 ovan) kan 
dock denna skillnad i tillväxttakt förefalla väl liten.

7.4.2 Utvecklingen för de olika transportslaqen

Utvecklingen för de olika transportslagen bestäms i prognos
modellen huvudsakligen av hur de marknader utvecklas där tran
sportslagen är starka respektive svaga.

Järnvägen har sin stora marknad idag inom sektorn tung industri, 
även om också järnvägens roll utvecklas för andra sektorer. Sjö-
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farten är helt dominerande i utrikeshandeln, medan lastbilen 
dels är fullständigt dominerande på korta avstånd, dels har en 
mycket stark ställning - man kan närmast kalla det marknads- 
dominans - på övriga sektorers inrikestransporter.

I figurerna 7.5 - 7.7 nedan beskrivs för vart och ett av de tre 
ekonomiska scenarierna utvecklingen av det totala antalet tran
sporterade ton, inrikes och utrikes, dels för utgångsåret, dels 
för prognosåren 2005 och 2020.

800
Transporterade ton 1990, 2005 och 2020

Scenario: A. Medelhög tillväxt (LU90)

I Kortväga lastbil Långväga lastbil W//Å Järnväg 
Diagrammet omfattar såväl inrikes som utrikes transporterade ton

Sjöfart

Figur 7.5 Scenario A, "LU 90". Prognos för totalt antal tran
sporterade ton fördelat på transportslag (Miljoner 
ton) .
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Transporterade ton 1990, 2005 och 2020
Scenario: B. Hög tillväxt 800  --
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2020 

^ 3  SjöfartKortväga lastbil Långväga lastbil wM  Järnväg 
Diagrammet omfattar såväl inrikes som utrikes transporterade ton
Figur 7.6 Scenario B, nHög tillväxt”. Prognos för totalt antal 

transporterade ton fördelat på transportslag (Mil
joner ton) .

Transporterade ton 1990, 2005 och 2020
Scenario: C. Låg tillväxt800

t>wl SjöfartI Kortväga lastbil K&Å Långväga lastbil W/rÅ Järnväg 
Diagrammet omfattar såväl inrikes som utrikes transporterade ton
Fiqur 7.7 Scenario C, "Låg tillväxt". Prognos för totalt antal 

transporterade ton fördelat på transportslag (Mil
joner ton) .
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I de två ekonomiska scenarierna med högre tillväxt växer ut
rikeshandeln relativt snabbare än den inhemska produktionen. 
Denna utveckling kan väntas gynna sjöfarten strukturellt.

Särskilt tydligt illustreras detta i figur 7.6, "Hög tillväxt", 
där sjöfarten till år 2020 blir klart dominerande mätt i ton för 
långväga och utrikestransporter tillsammantagna från att ha 
varit ungefär lika stor som övriga transportslag 1990. I låg- 
tillväxtscenariot förändras däremot inte relationerna mellan 
transportslagen nämnvärt till 2020.

Volymen med järnväg växer, men i högtillväxtscenariot väsentligt 
långsammare än för övriga transportslag, vilket leder till 
minskade marknadsandelar. Denna utveckling sammanhänger främst 
med den relativt svaga utvecklingen av järnvägens största 
marknad, sektorn tung industri. Trots att järnvägstransporterna 
enligt prognosen växer snabbare än lastbilstransporterna för den 
snabbväxande industrisektorn är detta inte tillräckligt för att 
kompensera den långsammare utvecklingen på järnvägens kärn- 
marknad, den tunga industrin.

Prognosen för transportarbetets framtida utveckling visar på en 
tillväxt i de olika scenarierna som i stora drag överensstämmer 
med den bild som presenteras ovan när det gäller transporterade 
ton, med den skillnaden att järnvägs-, sjö- och kortväga last
bilstransporter visar en något starkare tillväxt i transportar- 
betstermer och långväga lastbilstransporter en något svagare än 
när det gäller transporterade ton.

Även i termer av transportarbete är skillnaderna mellan scena
rierna för låg respektive hög tillväxt mycket stora. Transport
arbetet år 2020 ligger för samtliga transportslag i högtillväxt- 
scenariet i storleksordningen 60-80 % över nivån i lågtillväxt- 
scenariet.
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I figurerna 7.8- 7.10 nedan visas för vart och ett av scena
rierna för ekonomisk rcveckling prognosen för godstransport
arbetet fördelat på tra ..¡portslag.

GODSTRANSPORTARBETE 1990, 2005 OCH 2020 Scenario: Medelhög tillväxt 50 i----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

1990 2005Scenario år
EL Kort lastbil Lång lastbil Järnväg 

Siffror vid staplar anger marknadsandel
rXl Sjöfart

1990 2005 2020Scenario år
Kort lastbil E 2  Lång lastbil Järnväg Sjöfart

Siffror vid staplar anger marknadsandel 
Figur 7.9 Scenario B. Prognos för inrikes godstransportarbete 

vid "Hög tillväxt" (Miljarder tonkm)

Figur 7.8 Scenario A. Prognos för inrikes godstransportarbete 
vid tillväxt enligt "LU 90" (Miljarder tonkm). 

GODSTRANSPORTARBETE 1990, 2005 OCH 2020 Scenario: Hög tillväxt50 |----------------------- --------------------------------------------------------------------------37,8
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GODSTRANSPORTARBETE 1990, 2005 OCH 2020

O
cd"~p
ii

Scenario år
Kort lastbil 1 2  Lång lastbil Järnväg 

Siffror vid staplar anger marknadsandel
iV j Sjöfart

Fiqur 7.10 Scenario C. Prognos för inrikes godstransportarbete 
vid "Låg tillväxt" (Miljarder tonkm) .

I samband med de studier av fördelningen av det långväga tran
sportarbetet med lastbil på vägnätet som utförts i prognos
arbetet (se bilaga 6 och nedan) har en transportarbetsberäkning 
för långväga lastbilstransporter utförts, som baserar sig på av 
VTI prognostiserade godston i länsrelationer. Resultatet av 
denna analys sammanfattas i tabell 7.2 nedan.

Tabell 7.2 Prognos för transportarbete genererat av långväga 
lastbiltransporter inom landet. Uppgifterna beräknade 
genom nätutläggning av VTIs godstonprognoser. (Tran
sportarbete i miljarder tonkm)

Scenario 1987 2005 2020

A. "LU 90" 18,4 26,4 34,7

B. "Hög tillväxt" 18,4 29,6 43,2

C. "Låg tillväxt" 18,4 23,7 26,2
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En jämförelse mellan direktprognostiserade transportarbetsvärden 
enligt figurerna 7.8-7.10 visar att nätutläggningen genomgående 
ger något lägre värden på transportarbetet, men överensstämmel
sen är ändå god.

Med hänsyn till det intresse som vägtrafikens miljöeffekter 
tilldrar sig redovisas en sammanställning av prognoserna för det 
totala transportarbetet med lastbil för de olika scenarierna i 
tabell 7.3 nedan.

Tabell 7.3 Totalt transportarbete med lastbil. Sammanställning 
av prognoser för tre scenarier (Transportarbete i 
miljarder tonkm).

Scenario 1990 2005 2020

A. "LU 90, 29,1 38,4 50,7
varav:

- kortväga lb 7,5 10,1 13,5
- långväga lb 21,6 28,3 37,2

B. "Hög tillväxt" 29,1 42,6 62,7
varav:

- kortväga lb 7,5 11,5 16,9
- långväga lb 21,6 31,1 45,8

C. "Låg tillväxt" 29,1 34,2 38,6
varav:

- kortväga lb 7,5 8,8 10,1
- långväga lb 21,6 25,4 28,5

Vid antagande om oförändrade produktionsförhållanden skulle 
förändringarna i transportarbete leda till i stort sett en 
proportionell förändring av lastbilarnas trafikarbete. Detta 
antagande kan dock ifrågasättas på den långa sikt det här är 
fråga om.

I tabell 7.4 nedan redovisas en skattning av hur länkflödena i 
vägnätet påverkas av ökningen av de långväga lastbilstran
sporterna i de olika scenarierna.
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Tabell 7.4 Beräknad procentuell ökning av genomsnittliga länk
flöden jämfört med 1990 avseende den långväga last- 
bilstrafiken på det svenska riksvägnätet i tre sce
narier. (Baserad på nätutläggning av VTIs prognoser 
av godston med långväga lastbil)

Scenario 2005 2020

A. "LU 90" +33 % +77 %

B. "Hög tillväxt" +49 % +122 %

C. "Låg tillväxt" +17 % +32 %

7.4.3 Transportutvecklinqen för näringslivets huvudsektorer

I figur 7.11 nedan illustreras genereringen av transporterade 
ton på huvudsektorer inklusive utrikeshandeln 1990. Tabellen 7.5 
anger vilka varugrupper som är relaterade till de olika huvud
sektorerna.
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Tabell 7.5 Huvudsektorer - Varugrupper

VTI NOTAT T 117

NR NAMN CTSE-kod och namn

1 Jordbruk & skogsbruk 10 Spannmål 
20 Frukt 
40 Oljefröer 
51 Rundvirke

2 Industri 31 Mejeriprodukter
32 Bryggeriprodukter
33 Livsmedel
53 Trävaru bearbetningar
54 Trävaror övrigt
192 Flis m m
170 Metall bearbetningar 
180 Maskiner 
60 Gödselmedel 
142, 250, 140 Kemiska produkter 
102 Textilprodukter 
72 Mineraler
193 Färdigvaror 
200 Övriga varor

3 Tung industri 101 Pappersmassa 
191 Papper-papp 
80 Järnmalm 
90 Övrig malm 
160 Metaller 
71 Sand-grus

4 Energi 110 Kol-koks 
120 Olja 
130 Tjära

5 Handel 210 Containers
800 Styckegods (Blandad last) 
900 Styckegods (SJ-styckegods)

6 Lokal bygg och service 141 Betong 
150 Kalk-cement 
220 Avfall 
810 Vägarbeten 
230 Snö 
820 Bogsering 
840 Vägarbeten 
870 Bevattning 
880 Krankörning
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Transporterade ton i huvudsektorer 1990
Fördelning på transportslag per huvudsektor 300 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

250 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

200

Figur 7.11 Transporterade ton 1990 fördelade på huvudsektorer 
och transportslag (miljoner ton).

Huvudsektorn bygg- och lokal service är kvantitetsmässigt klart 
dominerande, men denna sektor är i det närmaste totalt hänvisad 
till lastbilstransporter. Transportavstånden är korta.

Av diagrammet framgår också lastbilstransporternas klara domi
nans för alla sektorer utom för tung industri där järnvägen har 
ca 50 % av marknaden. I utrikeshandeln, som inte visas i dia
grammet, dominerar sjöfarten.

De huvudsektorer som växer kraftigast, speciellt i scenariot för 
hög tillväxt är sektorerna industri, bygg- och lokal service och 
utrikeshandeln. Denna tillväxtprofil leder till en speciellt 
stark expansion av korta lastbilstransporter och sjöfarten. De 
från transportsynpunkt järnvägsorienterade delarna av ekonomin, 
tung industri och exporten av järnmalm väntas expandera betyd
ligt långsammare än de nämnda sektorerna, vilket leder till att 
järnvägen tappar mark relativt sett i volymstermer.
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Huvudsektorernas tillväxtprofil till 2005 och transportslags- 
fördelningen för respektive sektor illustreras i figur 7.12 
respektive 7.13 för scenarierna hög respektive låg tillväxt.

Transporterade ton i huvudsektorer 2005. Låg tillväxt 
Fördelning på transportslag per huvudsektor

Jord,skog Industri Tung ind Energi 
Huvudsektor

Handel

I Kort lastbil WÅ Lång lastbil Järnväg PV1 Sjöfart

Bygg

Fiqur 7.12 Scenario B "Hög tillväxt". Transporterade ton 2005 
fördelade på huvudsektorer och transportslag (mil
joner ton) .

300

Transporterade ton i huvudsektorer 2005. Hög tillväxt 
Fördelning på transportslag per huvudsektor

Jord,skog Industri Tung ind Energi
Huvudsektor

Handel

I Kort lastbil K i  Lång lastbil WÅ Järnväg E 2  Sjöfart

Bygg

Fiqur 7.15 Scenario C "Låg tillväxt". Transporterade ton 2005 
fördelade på huvudsektorer och transportslag (mil
joner ton) .
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7.4.4 Något om transportefterfråqans regionala fördelning

För den översiktiga regionala redovisningen kan riket indelas i 
fyra regioner enligt figur 7.14 nedan. Figuren innehåller även 
tre tabeller som beskriver inomregionala och interregionala 
godstransportflöden för högväxtscenariet uttryckt i procent av 
det totala flödet. Förändringarna av transportmönstret beskrivs 
bäst på detta sätt, men det skall noteras att på grund av en 
total ökning av godstrafiken uppträder inte någon minskning av 
något av de inomregionala eller interregionala flödena uttryckt 
i absoluta tal i något av scenarierna. Tendensen till stark 
tillväxt i syd är markant i samtliga scenarier och speciellt i 
högväxtscenariet.

En noggrannare analys av godstransportflödena i absoluta tal för 
de olika transportslagen visar att kortväga lastbilstransporter 
växer i alla scenarier snabbast i sydregionen. I nordregionen 
växer dessa transporter något långsammare än i regionerna Öst 
och Väst.

De långväga lastbilstransporterna växer något snabbare än genom
snittligt i relationer som berör region Väst och region Syd samt 
i relationen mellan Öst och Nord.

De största relativa ökningarna av godstrafiken på vägnätet kan 
sålunda bedömas komma att ske i syd- och västsverige. Den nät
utläggning som gjorts för långväga lastbilstransporter visar 
också att de länkar som beräknas få de största relativa belast
ningsökningarna finns i syd- och västsverige. Flera av dessa 
länkar ingår i E6-stråket.

Järnvägstransporterna växer relativt sett mest i relationer som 
berör region Syd, medan tillväxten av malmtrafiken beräknas bli 
liten. Däremot visar prognosen att flödet mellan region Nord och 
Öst växer mer än genomsnittligt.

Sjöfarten mellan inrikeshamnar växer något starkare än genom
snittet i relationer som berör regionerna Syd och Väst.
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Figur 7.14 Strukturer hos transportmönstret för basåret 1990 
samt för prognosåren 2005 och 2020 i högtillväxt- 
scenariet. Värdena i tabellen är uttryckt i procent 
av det totala antalet transporterade ton avseende det 
aktuella året.

Län

AB Stockholms län
C Uppsala län
D Södermanlands län
E Östergötlands län
F Jönköpings län

G Kronobergs län
H Kalmar län
I Gotlands län
K Blekinge län
L Kristianstads län

M Malmöhus län
N Hallands län
0 Göteborgs o Bohus län
P Älvsborgs län
R Skaraborgs län

S Värmlands län
T Örebro län
U Västmanlands län
W Kopparbergs län
X Gävleborgs län
Y Västernorrlands län
Z Jämtlands län
AC Västerbottens län
BD Norrbottens län

1990
Från
Nord
Öst
Väst
Syd

Till
Nord

24,90
1,08
0,62
0,51

Öst

1,44
21,93
1,51
1,66

Väst

0,52
1,20

19,20
1,90

Syd

0,72
1,06
1,97

19,67
2005
Nord
Öst
Väst
Syd

Nord
23,48
1,07
0,62
0,51

Öst
1,28

22,18
1,57
1,70

Väst
0,50
1,15

19,40
1,93

Syd
0,68
1,01
2,00

20,80
2020
Nord
Öst
Väst
Syd

Nord
23,14
1,08
0,70
0,52

Öst
1,40

21,82
1,69
1,71

Väst
0,50
1,14

19,57
1,96

Syd
0,71
1,02
2,13

20,91
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I avsnitt 3.6 ovan diskuterades några scenarier för utvecklingen 
i Östeuropa och några tänkbara konsekvenser för godsvolymerna i 
den svenska utrikeshandeln, främst i form av en omfördelning av 
den totala handelsvolymen.

Om hela den potentiellt tillkommande östhandelsvolymen skulle 
tillföras den östra regionen skulle volymstillskottet motsvara 
en ökning med mellan 50 och 75 % av volymen i denna region en
ligt prognosen för scenario A, "LU 90".

En fullt så renodlad fördelning till den östra regionen är emel
lertid inte sannolik. Troligare är en jämnare regionsfördelning 
mellan de norra, östra och södra regionerna, varvid tillskottet 
till den samlade transportvolymen i utrikeshandeln över dessa 
regioner skulle kunna komma att uppgå till mellan 15 % och 30 % 
från nivån 2005 enligt scenario A.

7.5 Godstransporternas utveckling vid alternativa trafik
politiska scenarier

7.5.1 Inledning

Den svenska trafikpolitiska handlingsfriheten är, som tidigare 
nämnts, starkt begränsad på grund av den svenska ekonomins 
starka internationella beroende.

Valet av alternativa scenarier för styrmedel i den svenska 
trafikpolitiken kan därför inte i egentlig mening betraktas som 
ett ensidigt svenskt val, i varje fall inte när det gäller gods
transporter och de persontransporter, som direkt berör närings
livets produktionsförutsättningar och konkurrensförhållanden.

För området godstransporter är det mera korrekt att i stället se 
på dessa scenarier som alternativa antaganden om den trafik
politik, som kommer att föras i det framtida Europa där av allt 
att döma EG kommer att bli tongivande.
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7.5.2 Scenario 1."Avreglering" för godstransporter

Flera av inslagen i scenariot "Avreglering", som skisserats i 
avsnitt 7.3 ovan, till exempel fri etableringsrätt och avreg
lering av godstransportmarknaderna, full cabotagerätt för alla 
transportslag, fri bemanning inom ramen för EG:s fria rörlighet 
av arbetskraft m m, utgör redan viktiga inslag i den trafik
politik EG i princip beslutat.

Tillträdet till väg- och baninfrastrukturen skall också i prin
cip vara fritt på samma villkor för alla aktörer, vilket t ex 
bör innebära att svenska järnvägsföretag skall kunna utnyttja 
det tyska järnvägsnätet för transiteringstrafik på samma villkor 
som DBB och andra transportföretag.

Dessa avregleringsåtgärder inom transportsektorn ses som väsent
liga förutsättningar för att fullt ut vinna fördelarna med de 
"fyra friheterna" i EG i form av en ökad ekonomisk tillväxt och 
en ökad välfärd.

Beräkningar inom EG indikerar att transportpriset skulle komma 
att sjunka med ca 25 % till följd av den ökade konkurrensen på 
marknaderna för godstransporter.

För den svenska marknaden skulle en avreglering enligt dessa 
linjer tillsammans med avskaffandet av den specifikt svenska 
kilometerskatten leda till en ökad internationell konkurrens och 
också här till sänkta fraktsatser.

Den troliga effekten för svenska godstransporter skulle bli en 
generell förbättring av konkurrensförmågan för lastbil på be
kostnad av främst järnvägen och i någon mån sjöfarten. Järnvägen 
sku tvingas till ytterligare en mycket stark renodling av sin 
godstransportverksamhet mot områden där järnvägstransporter har 
klara konkurrensfördelar - tunga masstransporter och hela tåg på 
långa avstånd. Den del av järnvägsnätet som har reguljär gods
trafik skulle komma att krympa kraftigt. Bäst skulle denna ut
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veckling kanske kunna beskrivas som en förstärkning av en ut
veckling som redan pågår.

7.5.3 Scenario 3."Samordning"

Detta scenario kan kanske närmast uppfattas som en svensk 
trafikpolitisk utveckling baserad på en ökad betoning i EG av de 
miljömässiga och sociala problem som sammanhänger med den stän
digt ökande trafikvolymen. Debatten kring dessa frågor är som 
bekant intensiv också inom EG-länderna.

I en godstransportprognos för Tyskland som är under utarbetande 
(Giiterverkehrsprognose 2010 fur Deutschland) diskuteras explicit 
scenarier som syftar till påverkan av transportmedelsfördel- 
ningen från lastbil till järnväg och sjöfart med sikte på att 
reducera transportsektorns bidrag till C02-emissionerna.

Problemen kring trafikledernas intrångseffekt gör att motståndet 
är stort mot stora kapacitetsutbyggnader i form av nya stråk i 
det tyska motorvägnätet. Trängselproblemen på de tyska vägarna 
har därför aktualiserat införande av avgiftssystem på dessa.

Den avreglering av transportsektorn i EG, som beskrivits ovan, 
kan sålunda komma att snart nog kompletteras med en rad av 
trafikpolitiska åtgärder syftande till en dämpning av främst 
vägtrafiken.

Frågan är vilka åtgärder som står till buds i Sverige för detta 
trafikpolitiska scenario och vilka effekter åtgärderna kan få.

Man kan först konstatera att även utan direkta svenska åtgärder 
skulle konkurrensförutsättningarna mellan transportslagen i 
transporterna för utrikeshandeln förändras i riktning mot en 
viss förbättring för järnväg och sjöfart om våra tunga handels
partners och transitländer skulle driva en politik för t ex 
minskning av långväga lastbilstransporter.
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Vi saknar underlag för att uttala oss närmare om hur stora dessa 
effekter skulle kunna bli. Det förefaller dock orealistiskt att 
tro på större förskjutningar i transportmedelsfördelningen av 
dessa skäl. För stora delar av utrikeshandeln är nischerna för 
de olika transportslagen mycket klart utmejslade.

Även inom Sverige är det reella utrymmet litet för alternativa 
transportlösningar, t ex i form av en minskning av de vägbundna 
transporterna, med tanke på de stora kostnaderna för alterna
tiven. Vissa förbättringar skulle dock troligen kunna uppnås 
genom åtgärder för bättre kapacitetsutnyttjande. Här råder dock 
stor osäkerhet om de effekter som skulle kunna uppnås vid olika 
handlingsalternativ.

En svensk trafikpolitik synkroniserad med EG inom ramen för ett 
scenario för minskat bilberoende skulle troligen därför främst 
kunna skjuta in sig på dels lastbilstrafikens emissioner, dels 
på den generella kostnadsnivån för transporttjänster.

Betydelsen av den sistnämnda faktorn för det långsiktiga valet 
av produktionsteknik och för omfattningen av näringsverksam
hetens utnyttjande av transporttjänster har på senare tid upp
märksammats inom EG.

Sammanfattningsvis kan det här behandlade sceanriet endast leda 
till mera betydande effekter på transportvolym och transport- 
medelsfördelning på lång sikt och inom ramen för koordinerade 
åtgärdsprogram på europeisk nivå.

7. 6 Sammanfattning av godstransportprognosen

Prognoserna för framtida godstransporter återspeglar främst de 
förändringar i transporternas volym och -struktur som följer av 
den ekonomiska utvecklingen i de olika scenarierna. De i den 
utnyttjade prognosmodellen viktigaste faktorerna som bestämmer 
godstransportutveckligen är produktion, import, export, inhemsk 
förbrukning och investeringar samt förändringar i industri
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strukturens utveckling. Ytterligare en viktig faktor för prog
nosen är utvecklingen av varuvärdena i de olika branscherna.

Modellberäkningarna visar att nivåskillnaderna blir stora mellan 
scenarierna för hög resp låg tillväxt såväl när det gäller tran
sporterade ton som tonkilometer.

I lågt illväxt s cenariot ökar den totala transportvolymen, såväl 
räknat i ton som tonkilometer med drygt 18 % till år 2005 från 
utgångsläget 1990. Till år 2020 väntas de totala inrikes gods
volymerna i detta scenario växa med ca 30 % och det inrikes 
transportarbetet med drygt 35 % från 1990 års nivå. Mot bakgrund 
av att volymerna fallit kraftigt under 1991, och att ekonomins 
stagnationen väntas fortsätta under 1992 och eventuellt även 
1993 förutsätter också lågtillväxtscenariot en snabbare tillväxt 
några år in på den första delen av prognosperioden 1990-2005.

Högtillväxtscenariot väntas medföra betydande ökningar av gods
transportefterfrågan. För inrikes transporter väntas volymen i 
ton växa med 50 % och transportarbetet med ca 45 % till år 2005. 
Till år 2020 väntas volymen mätt i ton öka med nära 130 % och 
transportarbetet med ca 120 % jämfört med 1990.

Prognoserna visar att marknadsandelen i inrikes trafik mellan de 
olika transportslagen endast förändras obetydligt. En svag ten
dens finns dock att järnvägen tappar marknadsandelar och att 
sjöfart och lastbil vinner, men dessa förändringar är obetyd
liga. Det största utslaget uppträder i högtillväxtscenariot där 
sjöfarten vinner tre procent och järnvägen tappar mellan en och 
två procent av marknaden uttryckt i tonkm till år 2020.

Stabiliteten i marknadsandelarna för de olika transportslagen är 
till viss del en följd av att relativa förändringar i konkur
rensförmåga på olika delmarknader inte fångas upp av modell
systemet. Marknadsandelsförändringar blir därmed en effekt av 
förskjutningar i efterfrågan när det gäller varuslag och tran
sportavstånd. Att utgå ifrån att denna grundläggande stabilitet 
på marknaden står sig också i framtiden förefaller emellertid i
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sig inte orimligt mot bakgrund av den klara godsslags- och 
avståndsspecialisering som råder.

När det gäller utrikeshandeln ökar sjöfarten sin kvantitativa 
dominans. Det finns en klar tendens att sjöfarten, inom ramen 
för en betydande expansion för alla transportslag i absouta 
termer, kan komma att ta relativt stora marknadsandelar i volym
termer från järnvägen i högtillväxtscenariot, där också last
bilen ökar sin marknadsandel något. Förskjutningarna i marknads
andelar återspeglar främst det strukturella mönstret i närings
livets expansion.

En jämförelse med TPRs senaste prognos för godstransporter, pub
licerad i "Framtida trafik" (1990:10) visar att TPRs prognos
värden för såväl transporterade ton som transportarbete ligger 
mellan VTIs prognosvärden för scenarierna A (motsvarande LU 90) 
och C (Låg tillväxt) snarast med en dragning åt värdena för 
scenario C.

När det gäller fördelningen mellan transportslagen prognostise
rade TPR en tillväxt över genomsnittet för järnvägstransporter 
och en utveckling klart under detta för sjöfarten och kortväga 
lastbilstransporter. VTI-prognosen innebär däremot en utveckling 
under genomsnittet för järnvägstransporter och klart över för 
sjöfarten och något över för kortväga lastbilstransproter. Dessa 
skillnader är mest accentuerade i högtillväxtscenariot, men 
finns även i övriga scenarier. Vid tolkningen av dessa resultat 
bör man, som ovan nämnts, observera att en krympande volymsandel 
för ett visst transportslag inte i sig är ett uttryck för 
sjunkande konkurrensförmåga. Fallande volymsandelar för t ex 
järnvägstransporter kan t ex bero på att järnvägens expansion på 
godsmarknaden alltmera renodlas till lönsamma marknadssegment.

Effekterna av en stark ekonomisk utveckling i Baltikum, Polen 
och OSS är inte beaktade i den ovan redovisade prognosen. Enligt 
den separata diskussion som förts (i avsnitt 3.6 ovan) skulle en 
sådan utveckling kunna medföra att godsvolymen i handeln med
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dessa länder växer till 15 å 20 miljoner ton 2005, vilket mot
svarar ca 15 % av totalt tonnage i utrikeshandeln 1990.

Denna volym kommer dock endast till en del att utgöra ett till
skott till godsvolymerna. Den innebär främst en omorientering av 
en viss del av utrikeshandelns tillväxt i riktning mot Öst
europa. Från svensk transportsynpunkt skulle denna utveckling 
medföra en viss regional omfördelning av utrikes godstransporter 
från landets västra och sydvästra delar till främst de östra och 
sydöstra delarna.

VTI NOTAT T 117





BILAGA 1 

Regeringsuppdraget





K o m m u n i k a t i o n s -

' 'W \  D E P A R T E M E N T E T
Kopia
REGERINGSBESLUT
1991-08-15 K91/1231/4

(delvis)
K91/1507/LP

Statens väg- och trafikinstitut 
581 81 LINKÖPING

Uppdrag i fråga om underlag för långsiktig investe- 
rinasplanerina inom transportområdet________________
Efter förslag i propositionen 1990/91:87 om närings
politik för tillväxt har riksdagen (TU 24, rskr. 286) 
beslutat godkänna den förordade inriktningen av den 
traf ikgrensövergr ipande investeringsplaner ingen.
För det fortsatta planeringsarbetet krävs ett enhetligt 
planeringsunderlag bl.a. avseende trafikprognoser, sam
hällsekonomiska beräkningsförutsättningar, näturens 
tålighet samt de krav näringslivets utveckling i olika 
regioner ställer på transportsystemet.

Regeringen uppdrar åt statens väg- och trafikinstitut 
./. att enligt riktlinjer i bilaga utarbeta ett gemensamt 

prognosunderlag avseende trafikutvecklingen för de 
olika trafikslagen.
Statens väg- och trafikinstitut skall samverka med ban
verket, luftfartsverket, sjöfartsverket och vägverket 
vid framtagandet av prognosunderlaget.
Därutöver skall statens väg- och trafikinstitut vid 
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KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET Bilaga till regeringsbeslut
den 15 augusti 1991
1991-08-15

Uppdrag åt statens väg- och trafikinstitut i fråga om 
underlag för långsiktig investeringsplanering inom 
transportområdet________________________________________

Bakcrrund

Efter förslag i propositionen 1990/91:87 om närings
politik för tillväxt har riksdagen (TU 24, rskr. 286) 
beslutat godkänna den förordade inriktningen av den 
trafikgrensövergripande investeringsplaneringen. Beslu
tet innebär bl.a. att regeringen och riksdagen tydli
gare skall ange inriktningen i de kommande planerna. 
Banverket, luftfartsverket, sjöfartsverket och vägver
ket omfattas av planeringen som i nästa omgång gäller 
åren 1994-2003. Verken skall senast den 15 oktober 1991 
redovisa förslag till inriktningen av infrastruk
turplaneringen inom respektive ansvarsområde. Därefter 
kommer ytterligare direktiv för investeringsplaneringen 
att ges.

Regering och riksdag avser att ange inriktningen för 
infrastrukturinvesteringarna på ett tydligare sätt i 
sina planeringsdirektiv till verken. Planeringssystemet 
kommer att förenklas och koncentreras på större 
projekt. Det nationella och internationella perspek
tivet i planeringen inom de olika trafikslagen - vägar, 
järnvägar, sjö- och luftfart - kommer att stärkas. Ge
mensamma planeringsförutsättningar och planeringspe- 
rioder eftersträvas liksom att de samhällsekonomiska 
effekterna beskrivs för större projekt. Därmed kan 
regeringen få ett jämförbart underlag från alla trafik
grenar .



2

En grundläggande förutsättning för att göra samhälls- 
ekonomiska analyser som är jämförbara mellan olika 
trafikgrenar är förekomsten av en trafikprognos som 
omfattar alla transportslag.

Uppdraget

Statens väg- och trafikinstitut bör vid utarbetandet av 
en ny trafikprognos för planeringsperioden 1994-2003 
utgå från en ekonomisk tillväxt enligt LU 90 samt ett 
par lämpliga referensalternativ, en omställning av 
energisystemet, medlemskap i EG samt investeringar i 
infrastrukturen under 1990-talet på minst 100 miliarder 
kronor enligt den inriktning som framgår av regeringens 
prop. 1990/91:87 s. 94-108 samt 110-128. Vidare skall 
hänsyn tas till byggandet av Öresundsbron samt en fort
satt avreglering av trafiken.

Redovisningen skall omfatta prognostiserade trafikflö
den fördelade på olika regioner, orter samt länkar/re
lationer och vara fördelade på person- och godstrans
porter för respektive trafikslag.. Prognosen skall 
omfatta åren 2000, 2010 samt 2020.

Statens väg- och trafikinstitut skall samverka med ban
verket, luftfartsverket, sjöfartsverket och vägverket 
vid framtagandet av prognosunderlaget. Särskild vikt 
skall läggas vid att prognosunderlaget utformas på ett 
för användarna ändamålsenligt sätt.
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Bilaga 2 Nuläge och hittillsvarande utveckling

1 PERSONTRANSPORTER

1.l Personbilar

Vid slutet av år 1991 fanns totalt 3,62 miljoner personbilar i 
trafik. Det innebär 0,42 personbilar per person eller 2,4 per
soner per personbil.

I följande figur visas hur antalet personbilar i trafik utveck
lats årsvis från 1970. Totalt har under denna period antalet 
personbilar ökat med nästan 60%. Antalet personbilar per invå
nare har ökat från 0,28 år 1970 till 0,42 år 1991 och omvänt an
talet invånare per bil minskat från 3,5 till 2,4.

antal personbilar i trafik
miljon

Figur 1.1 Antal personbilar i trafik vid årets slut. (Källa: 
SCB) .
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invånare per personbil, personbil per invånare

antal

Figur 1.2 Antal invånare per personbil (i trafik) och antal 
invånare per personbil för åren 1970 till 1991. 
(Källa: )

Flest personbilar, drygt 600000 stycken, var registrerade i 
Stockholms län. Sett i relation till antalet invånare var dock 
antalet personbilar lägst i Stockholms län jämfört med övriga 
län - 2,8 invånare per personbil eller 0,37 personbilar per in- 
vanare i Stockholms län jämfört med 2,14 invånare per personbil 
och 0,47 personbilar per invånare i Kristianstads och Norr
bottens län.
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antal personbilar per län år 1990

Fiqur 1.3 Antal personbilar i trafik länsvis vid 1990 års slut. 
(Källa: SCB).

antal personbilar per invånare i län år 1990

Figur 1.4 Antal personbilar i trafik per invånare länsvis år 
1990. (Källa: SCB).
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antal invånare per personbil länsvis år 1990
inv/pb

Figur 1.5 Antal invånare per personbil länsvis år 1990. (Källa: 
SCB) .

1.2 Tåg

Den trafikerade banlängden för person- och godstransporter var 
11211 kilometer år 1990 (vid årets slut). Av dessa var 410 km 
enskilda järnvägar och resten, 10801 km, statens järnvägar. Ban
längden har successivt minskat. Den var exempelvis 12203 kilo
meter år 1970.

Antalet tågkilometer med resandetåg har ökat kontinuerligt från 
början av 1970-talet fram till mitten av 80-talet. Därefter har 
en minskning skett.
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trafikarbete för resandetåg
miljon tägkilometer

Figur 1.6 Årligt antal tågkilometer med resandetåg på det stat
liga järnvägsnätet. (Källa: SJ).

Persontransportarbetet ökade i det närmaste kontinuerligt under 
1970-talet (total ökning ca 50%). Under 1980-talet skedde viss 
nedgång (minskning med ca 10%). År 1990 var persontransportar
betet 6,19 miljarder personkilometer på järnvägsnätet. 6,08 mil
jarder personkilometer eller 98% av transportarbetet utfördes på 
statens järnvägar.
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årligt persontransportarbete på statliga och enskilda 
miljard järnvägsnätet
personkilometer

Figur 1.7 Årligt antal miljarder personkilometer med tåg på de 
statliga och enskilda järnvägsnäten. (Källa: SJ).

Av SJs totalt år 1990 utförda 6,08 miljarder personkilometer var
1,3 miljarder, motsvarande 22%, länstrafik, som SJ utför åt hu
vudman för lokal och regional kollektivtrafik. Denna trafik har 
som framgår av figur 1.8 ökat kontinuerligt under 1980-talet 
medan SJs egen trafik uttryckt i personkilometer minskat.

SJs årliga persontransportarbete

miljarder personkilometer

Figur 1.8 Av SJ årligen utfört persontransportarbete med tåg, 
dels egen trafik dels länstrafik (åt huvudman för 
lokal och regional kollektivtrafik). (Källa: SJ).
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77,4 miljoner personresor utfördes under 1990 på statens järn
vägar. Länstrafiken svarade för 58,5 miljoner eller 76% av dessa 
och Sjs egen trafik således för 18,9 miljoner resor motsvarande 
24 %. Av figur 1.9 framgår att antalet länstrafikresor ökat
kraftigt från slutet av 1970-talet. SJs egna resor har minskat i 
antal under 1980-talet.

årligt antal personresor på statens järnvägar

Figur 1.9 Årligt antal personresor med tåg på statens järn
vägar, dels länstrafik dels SJs egen trafik. (Källa: 
SJ) .

Den genomsnittliga längden per resa var 7,8 mil år 1990 - 25 mil 
per resa i SJs egen trafik och 2,3 mil per resa i länstrafik. Av 
figur 1.10 framgår att den genomsnittliga längden för resa i SJs 
egen trafik har ökat kraftigt sedan slutet av 1970-talet. Den 
genomsnittliga reslängden i länstrafik har förhållit sig rela
tivt konstant.
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längd per personresa med tåg på statens järnvägar

C D  C7> CT> 0 >

Figur 1.10 Medelreslängd för personresa med tåg på statens järn
vägar olika år. (Källa: SJ (grunddata)).

37 % av platserna var belagda eller "betalda" år 1990. Denna 
andel har inte förändrats systematiskt under 1970- och 1980- 
talen.

andel betalda platser på det statliga järnvägsnätet

Figur 1.11 Andel betalda platser av antalet framförda platser på 
resandetåg på statens järnvägar olika år. (Källa:SJ).
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Det totala antalet platskm ökade kontinuerligt under 1970-talet 
med kulmen omkring 84/85 och minskning därefter.

antal platskilometer per år på det statliga järnvägsnätet

0"> CT> CT> <J>

Figur 1.12 Antal platskilometer med resandetåg på statens järn
vägar olika år. (Källa: SJ).

1.3 flyg

Persontransportarbetet med flyg var i inrikes linjefart 3,4 mil
jarder personkilometer år 1990. Kontinuerlig ökning har skett 
under 1970- och 1980-talen, totalt med 500% fram till 1990. 1991 
registrerades dock en nedgång i antalet personkilometer. I ut
rikes linjefart var persontransportarbetet 5,7 miljarder person
kilometer år 1990. Detta är en ökning med 200% jämfört med år 
1970. Även här skedde en minskning av antalet passagerarkilo- 
meter år 1991.
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årligt persontransportarbete med flyg (linjefart)

L O  O  L O  Ooo oo cnO") CJ^ CT”3 CT5

utrikes ------------inrikes

Figur 1.13 Årligt persontransportarbete (personkilometer) med 
flyg i regelbunden luftfart. (Källa: SCB).

Antalet passagerare per flygplan har ökat kontinuerligt under 
1970- och 1980-talet då det gäller inrikestrafik (regelbunden 
luftfart). Då det gäller motsvarande utrikestrafik har ökning 
skett fram till början av 1980-talet, därefter har trenden varit 
nedåtgående.
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medelantal passagerare per flygplan olika år

CD CD CD CD

Ficrur 1.14 Medelantal passagerare per flygplan i regelbunden 
luftfart från år 1970 och framåt. (Källa: SCB).

1.4 Buss

Vid slutet av år 1990 var antalet bussar i trafik 14595 stycken. 
Ökning har skett med knappt 10% under 1970- och 1980-talet. En 
markant ökning har dock skett av antalet större bussar. Sålunda 
har antalet bussar med 80 eller fler passagerarplatser ökat från 
455 år 1970 till 3251 år 1990, vilket innebär ökning med drygt 
600 %. Det totala antalet passagerarplatser i buss har uppskatt
ningsvis ökat med 50 % under samma period.
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årligt antal bussar i trafik

C D  C D  C D  C D  C D

Figur 1.15 Antal bussar i trafik i början av respektive år. 
(Källa: Bilismen i Sverige).

antal bussar, antal passagerarplatser i buss

C T> CD C D C D C D

Figur 1.16 Förändring i antal bussar och antal passagerarplatser 
i buss från 1970 och framåt. (Källa: Bilismen i
Sverige).
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Lokal och regional trafik med buss, spårvagn och tunnelbana.

Enligt den statistik som redovisades av Svenska lokaltrafikföre
ningen (SLTF) år 1990 var persontransportarbetet med buss 6,6 
miljarder personkilometer. 2,7 miljarder personkilometer utför
des med buss i stadstrafik och 3,9 miljarder personkilometer 
med buss i landsbygdstrafik. Medelbeläggningen var 12,2 personer 
per buss i stadstrafik och 14,8 personer per buss i landsbygds
trafik. Genomsnittlig reslängd per påstigande var 5,4 km i 
stadstrafik och 21,5 km i landsbygdstrafik.

Bussarnas totala trafikarbete var 0,49 miljarder fordonskilo- 
meter varav 0,22 miljarder fordonskm i stadstrafik och 0,27 i 
landsbygdstrafik. Om man utnyttjar data om antal bussar och bus
sars körlängd enligt kilometerskatteregistret erhåller man att 
bussarnas transportarbete var 0,57 miljarder fordonskilometer år 
1990. Kilometerskatteregistret gäller dieseldrivna fordon. 94% 
av bussarna i trafik var dieseldrivna år 1990. Uppskattningsvis 
kan man då säga att bussarnas totala trafikarbete detta år var 
0,60 miljarder fordonskilometer. Det totala persontransport
arbetet för 1990 blir då (6,6 + 0,ll*medelbeläggningen) miljar
der personkilometer. Om medelbeläggningen sätts till 15 personer 
blir persontransportarbetet 8,3 miljarder personkilometer.

Persontransportarbetet var 1,5 miljarder personkilometer med 
tunnelbana och 0,3 miljarder personkilometer med spårvägstrafik 
enligt SLTFs statistik.

Den statistik som SLTF redovisar omfattar den trafik (linje
trafik) som länstrafikföretaget bedriver i länet dels i egen 
regi dels genom entreprenör.

1.5 Trafikarbetets utveckling

Direkta data om trafikarbetets utveckling på det totala väg-, 
gatunätet finns inte. Indirekt kan utvecklingen skisseras via
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bränsleförbrukning, antal registrerade bilar och Vägverkets tra
fikmätningar.

Figur 1.17 Föränring av trafikarbete (gäller statsvägnätet), 
förbrukad mängd motorbensin, antal bilar i trafik för 
perioden 1970 och framåt: (Källa: W, Bilismen i
Sverige).

Vägverkets mätningar ger en god bild av trafikarbetsutvecklingen 
utanför tätort, på statsvägnätet. Trafikarbetet redovisas där i 
enheten axelparkilometer. Schablonmässigt anger man 2,16 axlar 
per fordon.

Trafiken mäts ingående vart tredje år på statsvägnätet. Senaste 
tillgängliga trafikdata gäller år 1987. Då utfördes totalt 40,7 
miljarder axelparkm på statsvägnätet. Det innebär 37,7 miljarder 
fordonskilometer. Uppskattningsvis uträttades 11,8 miljarder av 
dessa på europavägar, 9,9 på riksvägar, 6,5 på primära länsvägar 
(regionala länsvägar) och 9,5 miljarder fordonskilometer på öv
riga länsvägar (länsvägar med lokal anknytning).
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trafikarbete och vägkategori

europaväg — &—  övr riksväg prim iänsv —— — övr länsväg

Figur 1.18 Förändring av trafikarbetet på olika kategorier av 
vägar (gäller statsvägnätet) från 1976 och framåt. 
(Källa: W) .

Enligt RVU-84/85 var trafikarbetet för personbilar 51,9 mil
jarder fordonskilometer 1984/-85. Personbilarnas trafikarbete, 
skattat med utångspunkt från RVU-värdet, antal personbilar i 
trafik, total bränsleåtgång samt genomsnittlig bränsleförbruk
ning per personbil, var 60,31 miljarder personbilskilometer år 
1990 (G Nilsson). Utvecklingen fr o m 1983 framgår av följande 
figur tillsammans med skattning av personbilarnas persontran
sportarbete. Detta skattas till 91,5 miljarder personkm år 1990. 
Det antas, baserat på empiriska studier och skadedata, att an
talet resenärer var drygt 1,5 per personbil år 1990. Medelbe
läggningen har minskat kontinuerligt och var år 1983 uppskatt
ningsvis nästan 1,7.
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personbilarnas trafik-och persontransportarbete

Figur 1.19 Personbilarnas årliga trafikarbete och persontran
sportarbete. (Källa: Nilsson, Thulin).

Med hjälp av kilometerskatteregistret skattas lastbilarnas tran
sportarbete år 1990 till 6,2 miljarder fordonskilometer. Lätta 
lastbilar (<3,5 totvikt) svarade för 2,4 miljarder och tyngre 
lastbilar för 3,8 miljarder fordonskm.

2 GODSTRANSPORTER

2.1 Lastbil

Antalet lastbilar i trafik var 310000 år 1990 vilket är en dryg 
fördubbling jämfört med antalet 1970. Markant ökning har skett 
av antalet lätta lastbilar och antalet tyngre lastbilar.
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årligt antal lastbilar i trafik

CD CD CD CD

Figur 2.1 Antal lastbilar registrerade i trafik per år från 
1970 och framåt fördelat på totalvikt. (Källa: SCB).

Totalt fraktades enligt SCB år 1990 388 miljoner ton gods på 
lastbil. Detta resultat gäller lastbilar med maximilastvikt om 
minst 2 ton. Transportarbetet var 26,5 miljarder tonkilometer.
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transporterad godsmängd år1990 efter lb-ekipagets 
maximilastvikt
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Figur 2.2 Transporterad godsmängd år 1990 efter lastbils- 
ekipagets maximilastvik. (Källa: SCB).

transportarbete år 1990 efter lb-ekipagets maximilastvikt (ton) 

miljoner tonkilometer

Figur 2.3 Transportarbete år 1990 efter lastbilsekipagets 
maximilastvikt. (Källa: SCB).
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Antalet fraktade ton per år har minskad kontinuerligt från 
1970-talets början, dock kan viss ökning sägas ha skett de 
senaste åren. Minskningen gäller transportavstånd upp till 10 
mil. Ökning har skett för transportavstånd över 10 mil.

varutransport med lastbil efter transportavstånd 
(miljon ton)

500 
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0 4 1— I ■ *■ I ■■ ■)■■ I I I I I I I I I I 1 1 1
CNI LO O LO Or - oo ao cd
c d  co CO CD CO

totalt c 0-99  •-- 100-     300-
km 299 km km

Figur 2.4 Årlig mängd transporterat gods med lastbil (maximi- 
lastvikt om minst 2 ton). Indelning efter transport
avstånd. (Källa: SCB).

Det årliga godstransportarbetet har ökat kontinuerligt under 
1970- och 1980-talet. Denna ökning kan kopplas till ett ökat 
transportavstånd.
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årligt transportarbete med lastbil (maximilastv > 2 ton) efter 
transportavstånd

totalt ---- 0—  0-99 km — o 100-299 km   300- - km

Figur 2.5 Årligt godstransportarbete med lasbil (maximilastvikt 
om minst 2 ton). Indelning efter transportavstånd: 
(Källa: SCB).

Andel körsträcka med last har ökat kontinuerligt, fran 68 % år 
1970 till 73 % år 1990.

VTI N0TAT T 117:2



21

andel lastbilar med last (maximilastvikt > 2 ton)

CD CD CD CD

totalt yrkesm trafik • icke yrkesm trafik

Figur 2.6 Andel körsträcka med last för lastbilar totalt och i 
yrkesmässig resp ej yrkesmässig trafik (lastbilar med 
maximilastvikt om minst 2 ton) . (Källa: SCB) .
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medellastvikt för lastbilar med olika maximilastvikter (1990)

O

Figur 2.7 Medellastvikt i ton år 1990 för lastbilar med olika 
maximilastvikter. (Källa: SCB).

medellastvikt olika år för lastbilar med olika maximilastvikter

Figur 2.8 Medellastvikt i ton för lastbilar med olika maximi
lastvikter perioden 1972 och framåt. (Källa: SCB).
För exempelvis lastbilar med maximilastvikt om minst 
12 ton var medellastvikten 21,1 ton år 1990. Den 
totalt sett genomsnittliga lastvikten per lastbils- 
ekipage har ökat kontinuerligt från 11,5 ton år 1970 
till 14,9 ton år 1990. För "medeltunga" lastbilar har 
lastvikten minskat.
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Den genomsnittliga körsträckan var 3500 mil per lasbil år 1990, 
5500 mil för lastbilar med maximilastvikt om minst 12 ton och 
1400 mil för lastbilar med maximilastvikt mellan 2 och 4 ton. 
Körsträckan per lastbil har varit relativt konstant under 1970- 
och 1980-talet. Viss minskning har skett av körsträckan för de 
"medeltunga" lastbilarna.

körsträcka i mil per lb>ekipage år 1990. indelning efter 
maximilastvikt (ton)
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Figur 2.9 Genomsnittlig körsträcka i mil per lastbilsekipage år 
1990. Indelning efter maximilastvikt i ton: (Källa: 
SCB) .
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körsträcka i mil olika år för lastbilar. Indelning etter maximilastvikt

Figur 2.10 Genomsnittlig körsträcka i mil per lastbilsekipage 
olika år. (Källa: SCB).
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2.2 Flyg

År 1990 transporterades totalt med flyg på statliga flygplatser 
med linjefart 118000 ton gods. 94000 ton av dessa transportera
des med flyg i linjefart.

Inrikesfrakten var 24000 ton, 11000 med flyg i linjefart, 13000 
ton utgjorde postgods.

Utrikesfrakten var 94000 ton, 83000 med flyg i linjefart, 7500 
ton utgjorde postgods.

årlig godsmängd med inrikes flyg på statliga flygplatser med 
linjefart

18000
16000
14000

ton

Fiqur 2.11 Avgående mängd gods med flyg i inrikes trafik per år 
för perioden 1970 och framåt. Resultaten gäller 
statliga flygplatser med linjefart. (Källa: SCB).
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årlig godsmängd d utrikesflyg på statliga flygplatser med 
linjefart

ton

postgods i ej regelb luftfart

Figur 2.12 Avgående och ankommande mängd gods med utrikesflyg 
per år för perioden 1970 och framåt. Resultaten 
gäller statliga flygplatser med linjefart. (Källa: 
SCB) .

Godstransportarbetet var år 1990 8,5 miljoner tonkilometer i 
inrikestrafik och 199 miljoner tonkilometer i utrikestrafik med 
svensk regelbunden luftfart. Trenden för det årliga antalet 
godskilometer har varit ökande under 1970- och 1980-talet. Den 
minskning som skett av antalet godskilometer med post i inrikes 
linjeflyg beror på överflyttning till ej re; 'lbunden luftfart.
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svensk regelbunden luftfart, inrikes

frakt, tonkm (1000)  post, tonkm (1000)

Figur 2.13 Årligt godstransportarbete med flyg i svensk regel
bunden luftfart, inrikestrafik. (Källa: SCB).
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årligt godstransportarbete i svensk utrikes regelbunden 
luftfart

CD CD CD CD

Figur 2.14 Årligt godstransportarbete med flyg i svensk regel
bunden luftfart, utrikestrafik. (Källa: SCB) .
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2.3 Tåg

År 1990 fraktades 56 miljoner ton gods på det totala järnvägs
nätet. 54 miljoner ton gods av dessa fraktades på det statliga 
järnvägsnätet. Det total godstransportarbetet var 19,1 miljarder 
tonkilometer år 1990. Av detta utördes 18,6 miljarder tonkilome
ter på statens järnvägar.

Den långsiktiga trenden sedd över 1970- och 1980-talet har varit 
nedåtgående då det transporterad godsmängd. En viss ökning från 
början av 1980-talet föreligger då det gäller godstransport
arbetet på järnväg.

årlig transporterad mängd gods på statens järnvägar
miljoner ton

Figur 2.15 Årlig mängd transporterat gods på statens järnvägs
nät. (Källa: SJ).
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„rligt godstransportarbete på statens järnvägar

miljarder tonkilometer

CD 0*5 CD

Figur 2.16 Årligt godstransportarbete på det statliga järnvägs
nätet. (Källa: SJ).

2.4 Sjöfart

År 1990 hanterades i svenska hamnar 119,2 miljon ton gods 
fraktat med fartyg i varutrafik. 90 miljoner ton lastades för 
eller lossades från utrikes ort. Den totala mängden hanterat 
inrikes gods var sålunda 29,2 miljoner ton.

År 1990 uppskattades det totala godstransportarbetet med fartyg 
utefter den svenska kusten och på inre vattenvägar till 27,9 
miljarder tonkilometer. 19,3 miljarder tonkm gällde utrikes gods 
och 8,6 miljarder tonkm inrikes gods.
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årlig godsmängd i utrikes och inrikes varutrafik på fartyg
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Figur 2.17 Årlig mängd transporterat gods i utrikes och inrikes 
varutrafik på fartyg. (Källa: SCB).

årligt transportarbete med fartyg i inrikes och utrikes 
varutrafik

Figur 2.18 Årligt transportarbete utefter kusten och på inre 
vattenvägar med fartyg i inrikes och utrikes varu
trafik. (Källa: SCB).
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Väg-och transport-
' forskningsinstitutet

Forskar för ett liv i rörelse.

Statens väg- och transportforskningsinstitut har 
kompetens och laboratorier för kvalificerade forsknings
uppdrag inom transporter och samhällsekonomi, 
trafiksäkerhet, fordon, miljö samt för byggande, drift och 
underhåll av vägar och järnvägar.
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