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Förord 

Detta projekt syftar till att i kartor visualisera prognosresultat från det nationella 

prognossystemet SAMPERS. Projektet har finansierats av Trafikverket för finansiering 

och vi vill tacka Paul Larsson på Trafikverket för hjälp med datamaterialet. Vi är även 

tacksamma för synpunkter och kommentarer från seminariedeltagare och läsare av 

tidigare versioner av denna uppsats.  
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Regionförstorande effekter av höghastighetståg. Visualisering av SAMPERS-

resultat 

av Johan Håkansson, Högskolan Dalarna, samt Gunnar Isacsson och Lena Wieweg 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

Denna rapport syftar till att kartografiskt visualisera den potentiellt ökade storleken på 

arbetsmarknaderna i de områden som skulle beröras av tänkta investeringar i banor för 

höghastighetståg i Sverige. Vi använder prognoser över antal arbetsresande i kollektiv-

trafik som tagits fram med det nationella prognossystemet SAMPERS för tre olika 

scenarios. Två av dem inkluderar investeringar i höghastighetsbanor men de skiljer sig 

något åt i termer av var banorna skulle byggas. Det tredje scenariot utgörs av ett 

jämförelsealternativ utan banor för höghastighetståg. Utgångspunkten för den 

kartografiska analysen är en stiliserad modell för individers potentiella arbetsmarknader. 

Analysen tyder på att de största effekterna av höghastighetsbanor enligt dessa prognoser 

ligger i Västsverige, närmare bestämt i stråket från Göteborg via Borås bort mot 

Jönköping och i området runt Linköping och Norrköping. Den geografiska lokalisering-

en av effekterna på potentialen verkar rimlig med tanke på var man planerar att bygga 

banorna. Men i allmänhet verkar resultaten från SAMPERS-prognoserna tyda på relativt 

små ökningar av potentialen. 
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Regional enlargement by high speed trains. Visualization of results from the 

forecasting system SAMPERS 

by Johan Håkansson, Dalarna University, Gunnar Isacsson and Lena Wieweg 

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 

SE-581 95 Linköping 

 

 

Summary 

The purpose of this report is to cartographically visualize the potential increase in the 

size of labor markets in those areas that would be affected by investments in tracks for 

high speed trains in Sweden. We use forecasts on the number of work related trips by 

public transport that would result according to three different future scenarios. Two of 

them include investments in high speed rail but differ in terms of the exact location of 

where the tracks would be built. The third scenario is used as a reference and pertains to 

the option of not building any tracks for high speed trains. All forecasts are obtained 

from the national travel demand forecasting tool Sampers. The point of departure for the 

cartographic analysis is a stylized model of an individual’s potential local labor market.  

This analysis suggests that the largest impact of high-speed rail is located in an area 

stretching between the metropolitan area of Gothenburg over the cities of Borås and 

Jönköping (in forecast region West) and then towards the area around the cities of 

Linköping and Norrköping (in forecast region Southeast). The geographic pattern of the 

estimated impact on labor market potentials seems reasonable when considering where 

construction of high-speed rail is planned to take place. However, the forecasts indicate 

relatively small increases in labor market potentials, in general. 
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1 Bakgrund 

Arbetskraftens geografiska rörlighet anses ofta vara väsentlig för väl fungerande arbets-

marknader. Detta har att göra med att arbetskraften i branscher/regioner som drabbas av 

olika former av negativa chocker ska flytta över till branscher/regioner som istället har 

en positiv utveckling och behov av arbetskraft. På så sätt underlättas struktur-

omvandlingen i ekonomin och i slutänden den nationella och regionala tillväxten. Den 

geografiska rörligheten kan antingen bestå i att hushåll flyttar eller att individer byter 

arbetsplats och därigenom förändrar avståndet för resan till arbetet. En ökad pendlings-

benägenhet och ökade pendlingsavstånd är ett exempel på innebörden i begreppet 

”regionförstoring”.1  

Ett vanligt sätt att mäta eller beskriva regionförstoring är att studera utvecklingen av s.k. 

”lokala arbetsmarknader” som är en av de regionala indelningar SCB arbetar med. 

Denna indelning grundas på arbetspendlingen mellan kommuner. En konsekvens av att 

människor pendlar oftare och längre är att antalet ”lokala arbetsmarknader” har minskat 

över tiden (se t.ex. SCB, 2010). Detta är alltså ett uttryck för ”regionförstoring”. Ett 

snarlikt men alternativt sätt att beskriva lokala arbetsmarknader har utvecklats av 

NUTEK. Lokala arbetsmarknadsregioner (LA-regioner) är en modifierad version av 

SCBs lokala arbetsmarknader.  

Då rörligheten på arbetsmarknaden kan vara ekonomiskt betydelsefull är det relevant att 

i planeringen av åtgärder i transportinfrastrukturen mäta hur olika åtgärder potentiellt 

bidrar till regionförstoring. Ett sätt vore här att utgå från SCBs eller Nuteks definition av 

lokala arbetsmarknader och undersöka om en viss åtgärd leder till att antalet lokala 

arbetsmarknader minskar. Detta är dock ett ganska trubbigt mått för att åskådliggöra hur 

en åtgärd integrerar geografiska områden med varandra. Anledningen är att SCBs lokala 

arbetsmarknader dels definieras på aggregerade data över pendlingsflöden, dels att det 

finns ”tröskelvärden” på pendlingsflödena som bestämmer när en eller flera kommuner 

kopplas till en viss lokal arbetsmarknad, dels att indelningen är ömsesidigt uteslutande. 

En kommun kan bara tillhöra en lokal arbetsmarknad. Det är dock möjligt att en lämplig 

geografisk indelning av Sveriges arbetsmarknader består av områden som är delvis 

överlappande. Tanken med överlappande funktionella arbetsmarknader understöds 

dessutom av tämligen väletablerad individbaserad och handlingsorienterad teoribildning 

(Hägerstrand, 1970) samt av aggregerad ekonomisk geografisk teoribildning kring 

centralorter, ortshierarkier och influensområden (Christaller, 1966). 

Ett argument som förts fram för att motivera satsningar på höghastighetståg i Sverige 

har varit att höghastighetsbanor kan bidra till att förstora arbetsmarknadsregionerna och 

att detta i sin tur har en positiv effekt på tillväxt och utveckling (se t.ex. SOU 2009:74, 

s. 22). I en utredning av behovet av kapacitetshöjande åtgärder i transportsystemet 

(Trafikverket 2012:100) analyseras bl.a. två scenarier där höghastighetsbanor byggs 

(US1 och US2) relativt ett jämförelsealternativ (JA) som består i att nuvarande plan 

färdigställs. Både US1 och US2 baseras på banor som byggs för maximal hastighet om 

320 km/tim. US1 baseras i huvudsak på det scenario som analyseras i höghastighets-

utredningens betänkande (SOU 2009:74). I detta scenario är banorna integrerade med 

det övriga järnvägssystemet medan banorna i US2 är mer separerade från det övriga 

systemet. Sträckningarna av banorna skiljer sig också något åt i de två scenarierna, 

                                                 
1 Men andra definitioner är förstås också möjliga, t.ex. regionförstoring i termer av att individer är 

beredda att resa allt längre sträckor för att göra inköp. 
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särskilt i Skåne. Analyserna i Trafikverkets utredning 2012:100 är baserade på 

prognosverktyget SAMPERS vilket bl.a. har använts för prognoser över antalet 

arbetsresande med olika färdmedel mellan ett stort antal start och målpunkter år 2030. 

De samhällsekonomiska analyserna i Trafikverket 2012:100 tyder på att både US1 och 

US2 inte är samhällsekonomiskt lönsamma men att den bedömda nyttan i US2 kan vara 

lika stor som anläggningskostnaden om vissa tillkommande nyttor som exempelvis 

regionala utvecklingseffekter om ca.3 miljarder kr. läggs till nyttorna i grundkalkylen.  

Denna rapport syftar till att kartografiskt visualisera den potentiellt ökade storleken på 

arbetsmarknaderna i de områden som berörs av höghastighetsbanorna. Visualiseringen 

baseras på de prognoser över arbetsresande i kollektivtrafik som genomförts med 

SAMPERS för US1, US2 samt JA. Det finns tre poänger med detta som vi ser det. För 

det första ger den kartografiska visualiseringen kompletterande information till den som 

vanligtvis presenteras i tabellform över hur arbetsresandet påverkas av investeringen. Vi 

redovisar dock även i tabellform hur arbetsresandet ser ut i US1, US2 och JA vilket ger 

en första bild av höghastighetsbanornas effekter. För det andra kan den tjäna till att 

granska om resultaten från SAMPERS är rimliga ur en geografisk synvinkel – uppstår 

det ökade resandet där man kan vänta sig det? För det tredje ger det viss information om 

var de potentiellt tillkommande regionala utvecklingseffekterna som nämndes tidigare 

skulle kunna uppstå. En begränsning i den kartografiska analysen är att vi inte beaktar 

överflyttning från bil till tåg så analysen kommer att till en del överskatta den region-

förstorande effekten av höghastighetsbanorna. 

Grundtanken med den metod som används i denna rapport är att mäta regionförstoring 

på individnivå med utgångspunkt i individers faktiska eller prognosticerade arbets-

resande. Men prognoserna från SAMPERS avser antalet arbetsresor mellan olika par av 

”SAMS-områden” därmed arbetar vi här med summan av de individer som reser mellan 

två områden. I denna rapport använder vi denna ansats för att i kartform illustrera de 

regionförstorande effekterna av satsningar på höghastighetståg såsom dessa har 

beräknats med SAMPERS.  

Rapporten är disponerad enligt följande. I avsnitt 2 presenterar vi metoden för att 

konstruera de kartor som används för att illustrera effekterna av höghastighetståg. 

Datamaterialet från SAMPERS presenteras översiktligt i avsnitt 3 i form av tabeller. Då 

SAMPERS prognosticerar resandet för 5 olika regioner så ger dessa tabeller en första 

bild av var effekterna uppstår. Kartorna som visualiserar hur storleken på arbets-

marknaderna påverkas av höghastighetstågen redovisas i avsnitt 4. Dessa är geografiskt 

mer detaljerade än tabellerna och ger därför en tydligare bild av var effekterna uppstår. 

Slutligen diskuterar vi i avsnitt 5 de huvudsakliga resultaten och föreslår framtida 

utveckling av den metod som vi använt i detta projekt. 
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2 Kartor för visualisering 

Resande i rummet kan visas på många olika sätt. Ett vanligt sätt är att med hjälp av s.k. 

”Koropletkartor” visa antingen bruttoflöden in eller ut ur en region eller nettoflödet för 

regionen.2 Ett annat vanligt sätt är att använda sig av flödeskartor (se figur 2 för en 

variant).  Egenskaper hos ett transportsystem och förändringar i detta kan också 

visualiseras. Ofta sker detta med hjälp av tillgänglighetsmått, antalet resande, restider 

eller reskostnader vilka kan karteras på olika sätt.   

Vi baserar kartorna i denna rapport på en viss typ av arbetsmarknadspotential. Principen 

för hur vi konstruerar kartorna över denna potential beskrivs i det följande. Vi börjar 

med en generell beskrivning innan vi övergår till att diskutera hur vi har använt 

prognoserna över antalet kollektivtrafikresande från SAMPERS för att konstruera 

arbetsmarknadspotentialer och hur dessa förändras p.g.a. höghastighetståg. 

Metoden vi använder här baseras på en ”potentiell geografisk arbetsmarknad” för varje 

individ. Den utgår ifrån nuvarande lokalisering för var bostaden ligger och bortser ifrån 

möjligheten att byta bostad. Då flyttbenägenhet är lägre än benägenheten att byta 

arbetsplats kan man se denna potential som den potential som gäller på kort sikt. 

Tanken bakom denna potential är att individen genom att välja att resa ett visst avstånd 

”avslöjar” hur långt han/hon är beredd att resa till arbetet givet alla andra faktorer som 

påverkar resan till arbetet; t.ex. reskostnad, restid, arbetsplatsens lokalisering m.m. Om 

vi gör tankeexperimentet att riktningen för resan i sig inte är väsentlig för individen och 

att alla andra faktorer skulle kunna vara lokaliserade i vilken riktning som helst och att 

geografin är ”homogen” i alla riktningar, så skulle han eller hon kunna företa mot-

svarande resa åt vilket håll som helst. Därmed kan en potentiell arbetsmarknad ritas upp 

i form av en cirkel omkring individen. Därefter kan alla individers potentiella 

arbetsmarknader summeras i en karta för att ge en bild av hur de olika individuella 

arbetsmarknadspotentialerna hänger ihop med och överlappar varandra. Vi kallar i det 

följande denna summering för den aggregerade arbetsmarknadspotentialen eller för 

korthets skull arbetsmarknadspotentialen. Observera att denna är definierad per 

kilometerruta i det som följer.  

För att göra det mer konkret: en persons arbetsresa kan alltså beskrivas med ett 

geografiskt avstånd. Detta illustreras för arbetsresor i Dalarna 1998 i Figur 1. Här har vi 

använt koordinater för bostad och arbetsställe för ett urval individer från SCBs 

registerdatamaterial och figuren avser arbetsresande med alla färdmedel. Ju mörkare 

och bredare linje i figuren desto fler arbetspendlare i den specifika relationen.  

 

                                                 
2 Koroplet kommer från de grekiska orden för plats och värde. Alltså kan man säga att koropletkartor är 

kartor som illustrerar värden för olika platser (se t.ex. SCB, 2009, sid 12-13) 
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Figur 1. Illustration av pendlingsrelationer på SAMS-områdesnivå i Dalarna 1998. (Ju 

mörkare och tjockare en linje är desto fler pendlare). Källa: Egna bearbetningar av 

SCBs registerdata. 

För att åskådliggöra den potentiella arbetsmarknadens geografiska utbredning för varje 

individ ritar vi upp en cirkel eller ”omland” omkring individens bostadsområde med 

radie som motsvarar avståndet för hans/hennes arbetsresa. Detta illustreras i figur 2. 

Figuren baseras på reserelationerna i figur 1 och visar den överlappning som skapas när 

pendlingsrelationerna från figur 1 omsätts i ”individuella potentiella arbetsmarknader”. 

 

Figur 2. Individuella lokala arbetsmarknadsregioner i Dalarna 1998. Källa: Egna 

bearbetningar av SCBs registerdata. 
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Varje cirkel kan sägas vara det omland en individ har möjlighet att nå givet de 

reseavstånd de har under antagandet att ”allt annat är lika” och att geografin kan 

beskrivas som en homogen yta (se tidigare beskrivning i detta avsnitt). Graden av 

överlappning av de olika omlanden varierar geografiskt. Antalet människor som 

potentiellt har möjlighet att nå olika geografiska lokaliseringar varierar således i 

rummet. Genom att först skapa ett s.k. ”raster” (ett nät av små rutor) och sedan summera 

antalet individuella överlappande omland så får vi en karta som illustrerar antalet 

”omland” och hur de överlappar varandra. Variationen i hur många omland som 

överlappar varandra i varje koordinat kan liknas vid en form av höjdkurva på kartan. 

Detta illustreras i figur 3. Ju högre topparna är i figuren desto fler överlappande 

pendlingsomland har summerats. I figuren framgår att det område som har högst 

potential att nås av arbetspendlare finns centralt i Borlänge. Den andra toppen ligger i 

Falun. Utifrån Borlänge och Falun faller antalet överlappande pendlingsomland ju 

närmare man kommer länsgränsen. I figuren har även en färgskala använts för att visa 

på samma förhållanden. Ju grönare färg desto fler överlappande 

arbetsmarknadsregioner.  

Figur 3. Antalet överlappande individuella lokala arbetsmarknader i Dalarna 1998 (ju 

grönare och högre toppar desto fler överlappande lokala individuella 

arbetsmarknadsregioner). Källa: Egna bearbetningar av SCBs registerdata.  

Hittills har vi baserat genomgången och kartorna som presenterats på historiska data 

över var individen bor och arbetar och det därigenom avslöjade reseavståndet. Fokus för 

tillämpningen av metoden i det följande är dock på prognoser över arbetsresande där 

prognoserna genomförts med ett prognossystem för persontransporter, SAMPERS (se 

Beser Hugosson och Algers, 2002).  

Principen för att skapa arbetsmarknadspotentialerna är dock densamma som tidigare. I 

korthet innebär detta följande. Den geografiska indelningen i SAMPERS motsvarar i 

huvudsak s.k. ”SAMS-områden” och prognoserna från SAMPERS avser antalet 

arbetsresande mellan par av sådana områden där ett område motsvarar bostadens 

lokalisering (”origin”) och det andra området motsvarar arbetsplatsens lokalisering 



 

14 VTI notat 18-2014  

(”destination”). För varje ”origin-destination-par” (OD-par) med ett prognosticerat 

resande som överstiger noll, ritar vi en cirkel omkring ”origin” med en radie som 

motsvarar det euklidiska avståndet (avståndet fågelvägen) mellan ”origin” och 

”destination”. Antalet cirklar för varje ”origin” är således lika med det antal 

destinationer till vilka det prognosticerade antalet resor är större än noll. ”Höjden” på 

varje cirkel motsvarar det prognosticerade antalet resande i det OD-par på vilket cirkeln 

baseras. I avsnitt 4 kommer vi att visualisera dels arbetsmarknadspotentialer för de olika 

alternativen: JA, US1 och US2, dels förändringen i arbetsmarknadspotentialer mellan 

JA och US1 resp. mellan JA och US2.  
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3 Data 

SAMPERS är ett prognossystem för persontransporter i Sverige vilket jobbar med en 

indelning av Sverige i fem olika regioner vilka i princip motsvarar: Skåne och delar av 

södra Småland (”Skåne”); Sydöstra Sverige vilket i princip motsvarar norra Småland, 

Östergötland och Öland (”Sydost”); Västra Götaland (”Väst”); Mälardalen inklusive 

hela Uppland, Södermanland och Gotland (”Samm”) samt en region som täcker hela 

Norra Sverige (”Norr”). I varje region finns dock kombinationer av start och målpunkter 

där en av dem ligger i en region och den andra i en annan region (se figur 4 nedan). 

Regionerna binds alltså samman genom att arbetsresandet till ett relativt fåtal ”SAMS-

områden” i angränsande regioner finns för var och en av de fem regionerna. ”SAMS-

områdena” är generaliserade och koordinatsatta i en centroid d.v.s. en geografisk punkt. 

Vi har haft tillgång till data för både resor med kollektiva färdmedel och resor med bil. 

Därutöver har vi haft information om restider och reskostnader med kollektivtrafik och 

bil.  

 

Figur 4. Regional indelning av resandet: centroider för resp. ”SAMS-område”.   

För att få en känsla för skillnaden mellan de olika alternativen redovisar vi i det följande 

av detta avsnitt en del beskrivande statistik över antal arbetsresor, samt kvoter mellan 

olika former av restid för kollektivtrafik (tid i fordon, väntetid och anslutningstid) i JA 
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och US1 resp. JA och US2. Vi redovisar även antal arbetsresor för ett ”nuläge” som 

avser resor 2006. Detta används dock inte vidare i kartanalysen i avsnitt 4. 

I tabell 1a presenteras statistik över antalet arbetsresor i regionen ”Norr”. I den första 

raden ser vi att antalet resor under 2006 beräknades vara ca 749 000. Av dessa gjordes 

89% med bil och 11% gjordes med kollektivt färdmedel. Den genomsnittliga resan var 

13,2 km lång (det Euklidiska avståndet). Vi ser också att resorna som gjordes med 

kollektivt färdmedel var 8,7 km längre i genomsnitt än de som gjordes med bil.  

Prognoserna för JA år 2030 i Norr tyder på att antalet arbetsresor kommer att ha ökat till 

knappt 863 000. Andelen av dessa som sker med bil resp. kollektivt färdmedel kommer 

inte att förändras jämfört med 2006. Däremot kommer avståndet för resorna med både 

bil och tåg att öka enligt dessa prognoser. 

Prognoserna för US1 resp. US2 tyder på marginella effekter på arbetsresandet i norra 

Sverige. Detta verkar alltså helt rimligt med tanke på att de höghastighetsbanor som 

utreds är tänkta att byggas i södra Sverige. 

 

  2006 2030 JA 2030US1 2030US2 

Totalt antal  

  

749 205 862 652 862 754 862 722 

Bil totalt antal 

(Andel av total)  

669 994 

(0,89) 

766 285 

(0,89) 

766 113 

(0,89) 

766 175 

(0,89) 

Kollektivtrafik 
totalt antal  

(Andel av total) 

79 211 

(0,11) 

96 367 

(0,11) 

96 641 

(0,11) 

96 547 

(0,11) 

Genomsnittligt 
antal km för 
samtliga resor 

13,2 16,1 16,2 16,2 

Genomsnittligt 
antal km för 
resor med bil 

12,3 15,3 15,3 15,3 

Genomsnittligt 
antal km för 
resor med koll 

21,0 22,8 23,1 22,9 

Tabell 1a. Statistik över antal arbetsresor i regionen ”NORR”  

I tabell 1b presenteras motsvarande statistik över antalet arbetsresor i regionen ”Samm”. 

Här ser vi att antalet resor under 2006 beräknades vara ca 860 000. Av dessa gjordes 

68% med bil och 32% med kollektivt färdmedel. Den genomsnittliga resan var 12,4 km 

lång (det Euklidiska avståndet). Vi ser också att resorna som gjordes med kollektivt 

färdmedel var 1,6 km längre i genomsnitt än de som gjordes med bil.  

Prognoserna för JA år 2030 i Samm tyder på att antalet arbetsresor kommer att ha ökat 

till drygt en miljon. Andelen av dessa som sker med bil resp. kollektivt färdmedel 

kommer inte att förändras jämfört med 2006. Men avståndet för resorna med både bil 

och tåg kommer att öka enligt dessa prognoser i synnerhet det genomsnittliga avståndet 

för resor med bil vilka ökar från 11,9 km till 14,8 km vilket kan jämföras med en ökning 

från 13,5 km till 14,6 för kollektiva färdmedel. 
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Effekterna på arbetsresor i Samm av att bygga höghastighetsbanor verkar bli små enligt 

prognoserna för både US1 och US2. Antalet resor som sker med kollektivtrafik 

beräknas öka med knappt 1 000 i US1 och med drygt 1 000 i US2. Färdmedelsandelar 

och genomsnittliga reslängder med bil resp. kollektiva färdmedel verkar inte heller 

påverkas nämnvärt.  

 

  2006 2030 JA 2030US1 2030US2 

Totalt antal  860 161 1 004 237 1 004 585 
1 004 595 

  

Bil totalt antal 

(Andel av total)  

592 449 

(0,68) 

679 632 

(0,68) 

678 990 

(0,68) 

678 980 

(0,68) 

Kollektivtrafik 
totalt antal  

(Andel av total) 

267 712 

(0,32) 

324 605 

(0,32) 

325 594 

(0.32) 

325 615 

(0,32) 

Genomsnittligt 
antal km för 
samtliga resor 

12,4 14,7 14,8 14,8 

Genomsnittligt 
antal km för 
resor med bil 

11,9 14,8 14,8 14,8 

Genomsnittligt 
antal km för 
resor med koll 

13,5 14,6 15,0 15,0 

Tabell 1b. Statistik över antal arbetsresor i regionen ”Samm”  

I tabell 1c presenteras statistik över antalet arbetsresor i regionen ”Sydost”. I den första 

raden ser vi att antalet resor under 2006 beräknades vara ca 1 146 000. Av dessa gjordes 

87% med bil och 13% gjordes med kollektiva färdmedel. Den genomsnittliga resan var 

12 km lång (det Euklidiska avståndet). Vi ser också att resorna som gjordes med kollektivt 

färdmedel var 4,6 km längre i genomsnitt än de som gjordes med bil.  

Prognoserna för JA år 2030 i Sydost tyder på att antalet arbetsresor ökar till knappt 

1 387 000. Andelen av dessa som sker med bil kommer att minska något jämfört med 

2006. Avståndet för resorna med både bil och tåg kommer att öka enligt dessa 

prognoser, i synnerhet resor med bil. 

Effekterna på arbetsresor i Sydost av att bygga höghastighetsbanor verkar bli större än 

för Norr och Samm enligt prognoserna för både US1 och US2. Detta verkar vara rimligt 

med tanke på var man planerar att bygga banorna. Antalet resor som sker med 

kollektivtrafik beräknas öka med drygt 3 000 i US1 och med knappt 4 000 i US2. 

Färdmedelsandelen för kollektiva färdmedel bedöms öka med en procentenhet. Den 

genomsnittliga reslängden med kollektiva färdmedel ökar med i genomsnitt 0,8 km i 

både US1 och US2 jämfört med JA. Reseavstånden med bil påverkas dock inte 

nämnvärt i vare sig US1 eller US2. Sammantaget tyder detta på en viss geografisk 

förstoring av arbetsmarknaderna i Sydost. Vi kan även se att den genomsnittliga 

reslängden med bil inte minskar i vare sig US1 eller US2 jämfört med JA. 
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  2006 2030 JA 2030US1 2030US2 

Totalt antal  

  

1 145 908 1 386 954 1 388 062 1 388 274 

Bil totalt antal 

(Andel av 
total)  

991 669 

(0,87) 

1 186 585 

(0,86) 

1 184 605 

(0,85) 

1 184 254 

(0,85) 

Kollektivtrafik 
totalt antal  

(Andel av 
total) 

154 239 

(0,13) 

200 369 

(0,14) 

203 456 

(0,15) 

204 020 

(0,15) 

Genomsnittligt 
antal km för 
samtliga resor 

12,0 14,3 14,4 14,4 

Genomsnittligt 
antal km för 
resor med bil 

11,4 14,0 14,0 14,0 

Genomsnittligt 
antal km för 
resor med koll 

16,0 16,3 17,1 17,1 

Tabell 1c. Statistik över antal arbetsresor i regionen ”Sydost”  

Statistik över antalet arbetsresor i regionen ”Väst” visas i tabell 1d. I den första raden 

ser vi att antalet resor under 2006 beräknades vara ca 614 000. Av dessa gjordes 89% 

med bil och 11% i  kollektivtrafik. Den genomsnittliga resan var 10,8 km lång (det 

euklidiska avståndet). Vi ser också att resorna som gjordes med kollektivt färdmedel var 

ca. 2,7 km längre i genomsnitt än de som gjordes med bil.  

Prognoserna för JA år 2030 i Väst tyder på att antalet arbetsresor kommer att ha ökat till 

drygt 678 000. Andelen av dessa som sker med kollektivt färdmedel kommer att öka 

med två procentenheter jämfört med år 2006. Längden på resorna med både bil och tåg 

kommer att öka i Väst enligt dessa prognoser. 
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  2006 2030 JA 2030US1 2030US2 

Totalt antal  

  

613 565 678 092 678 534 678 541 

Bil totalt antal 

(Andel av 
total)  

545 224 

(0,89) 

590 547 

(0,87) 

589 681 

(0,87) 

589 717 

(0,87) 

Kollektivtrafik 
totalt antal  

(Andel av 
total) 

68 341 

(0,11) 

87 545 

(0,13) 

88 853 

(0,13) 

88 824 

(0,13) 

Genomsnittligt 
antal km för 
samtliga resor 

10,8 12,9 13,0 13,0 

Genomsnittligt 
antal km för 
resor med bil 

10,5 12,8 12,7 12,7 

Genomsnittligt 
antal km för 
resor med koll 

13,2 13,5 14,6 14,6 

Tabell 1d. Statistik över antal arbetsresor i regionen ”Väst”  

Antalet arbetsresor med kollektivt färdmedel beräknas i Väst öka med ca 1 300 resor om 

höghastighetsbanor byggs och detta gäller för både US1 och US2. Färdmedelsandelen 

för kollektiva färdmedel påverkas därmed inte nämnvärt. Den genomsnittliga 

reslängden med kollektiva färdmedel ökar med i genomsnitt 1,1 km i både US1 och 

US2 jämfört med JA. Samtidigt minskar det genomsnittliga reseavståndet med bil. 

Sammantaget ger detta en viss geografisk förstoring av arbetsmarknaderna i Väst då det 

genomsnittliga reseavståndet ökar något enligt prognoserna för US1 och US2.  

Statistik över antalet arbetsresor i regionen ”Skåne” visas i tabell 1e. Här ser vi att 

antalet resor under 2006 beräknades vara knappt 655 000. Av dessa gjordes 81% med 

bil och 19% med kollektivt färdmedel. Den genomsnittliga resan var 14 km lång (det 

Euklidiska avståndet). Vi ser också att resorna som gjordes med kollektivt färdmedel 

var ca. 0,4 km längre i genomsnitt än de som gjordes med bil.  

Skånes prognoser för JA år 2030 tyder på att antalet arbetsresor kommer att ha ökat till 

knappt 744 000. Färdmedelsandelarna kommer inte att ha förändrats sedan år 2006. I 

likhet med alla andra regioner kommer längden på resorna med både bil och tåg att öka i 

Skåne. Ökningen för genomsnittet med bil är 2,4 km och för kollektiva färdmedel är 

ökningen 2,8 km. 
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  2006 2030 JA 2030US1 2030US2 

Totalt antal  

  
654 544 743 525 743 576 743 785 

Bil totalt antal 

(Andel av total)  

530 659 

(0,81) 

604 305 

(0,81) 

604 219 

(0,81) 

604 105 

(0,81) 

Kollektivtrafik 
totalt antal  

(Andel av total) 

123 885 

(0,19) 

139 220 

(0,19) 

139 357 

(0,19) 

139 680 

(0,19) 

Genomsnittligt 
antal km för 
samtliga resor 

14,0 16,4 16,4 16,4 

Genomsnittligt 
antal km för 
resor med bil 

13,9 16,3 16,3 16,3 

Genomsnittligt 
antal km för 
resor med koll 

14,3 17,1 17,2 17,3 

Tabell 1e. Statistik över antal arbetsresor i regionen ”Skåne”  

Antalet arbetsresor med kollektivt färdmedel beräknas i Skåne öka marginellt med drygt 

100 resor om höghastighetsbanor enligt US1 byggs och med knappt 500 resor enligt 

US2. Färdmedelsandelen för kollektiva färdmedel påverkas därmed inte nämnvärt. Den 

genomsnittliga reslängden med kollektiva färdmedel ökar med i genomsnitt måttliga 0,1 

km i US1 och med 0,2 km US2 jämfört med JA. Samtidigt påverkas inte reseavståndet 

med bil nämnvärt. Sammantaget tyder inte detta på någon större geografisk förstoring 

av arbetsmarknaderna i Skåne för vare sig US1 eller US2.  

Den bild som framträder i tabellerna 1a-1e är sammanfattningsvis att höghastighets-

banor kan komma att ha förstorande effekter på arbetsmarknaderna i regionerna Sydost 

och Väst medan effekterna är mindre i de övriga regionerna. Man ska dock komma ihåg 

att tabellerna fokuserar på genomsnittliga reseavstånd och att de prognosticerade 

effekterna kan se annorlunda ut om man fokuserar på hur förändringen ser ut i olika 

delar av fördelningen för reseavstånd. Det kan t.ex. vara så reseavstånden ökar mer i 

den 90 percentilen än i den 10 percentilen för reseavstånden i resp. region. Detta bör i så 

fall delvis framkomma i de kartor som redovisas i avsnitt 4. 

Som en ytterligare kontroll av prognosernas rimlighet redovisar vi i tabellerna 2-4 

kvoterna mellan restid med kollektiva färdmedel i JA och US1 resp. JA och US2. 

Redovisning görs för restider avseende: tid i fordon, total väntetid och anslutningstid. I 

tabell 2a presenterar vi information om kvoten mellan tid i fordon enligt US1 (i täljaren) 

och JA (i nämnaren) för de OD-par som har sådan uppgift i båda prognoserna. Ett värde 

under ett innebär således att tid i fordon är lägre i US1 än i JA. Medelvärdena för varje 

region återfinns i den första raden. Här ser vi att samtliga värden ligger under ett. Det 

innebär alltså att tid i fordon minskar i genomsnitt i samtliga regioner. Värdet är dock 

nära ett i Norr vilket verkar rimligt med tanke på höghastighetsbanornas planerade 

lokalisering. Värdena är lägst i Sydost och Väst vilket överensstämmer med att de 

arbetsmarknadsförstorande effekterna verkar vara högst i dessa regioner. Här tyder 

kvoten i Sydost på att den genomsnittliga tiden i fordon är 10 % lägre i US1 än i JA. 

Motsvarande siffra är 3,4 % i Väst. På den andra raden redovisas ett spridningsmått för 
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kvoten i form av standardavvikelsen i resp. region. Variationen är lägst i Norr vilket 

tyder på att de flesta observationerna är lika med ett eller är nära ett. Vi ser också att 

standardavvikelsen är störst i Sydost och näststörst i Väst. Det minsta minimivärdet för 

kvoten ligger i Sydost där restiden i fordon minskar med 91,1 % i ett OD-par. Vi ser 

också att det bara är i Sydost som medianvärdet (50:e percentilen) ligger under ett. 

Värdet för medianen i Sydost betyder alltså att hälften av observationerna ligger under 

0,919. Vi ser också att det finns ett antal OD-par där restiden i fordon ökar. I Väst finns 

t.ex. ett OD-par där restiden i fordon är en faktor 22 större i US1 än i JA. 

 

  Norr Samm Sydost Vast Skane 

Medelvärde 0,996 0,975 0,900 0,966 0,988 

Standardavvikelse 0,020 0,062 0,109 0,091 0,041 

Minimum 0,236 0,262 0,089 0,141 0,229 

10:e percentilen 0,990 0,898 0,753 0,871 0,961 

25:e percentilen 0,998 0,980 0,847 0,966 0,991 

50:e percentilen 1,000 1,000 0,919 1,000 1,000 

75:e percentilen 1,000 1,000 0,989 1,000 1,000 

90:e percentilen 1,002 1,007 1,000 1,005 1,006 

Maximum 2,431 6,221 7,397 22,194 7,431 

Antal med tid för 
både JA och US2 

4 033 402 8 235 413 2 946 972 7 493 394 2 251 901 

Antal där tid för 
antingen JA eller 
US2 saknas 

5 4 88 34 12 

Tabell 2a. Statistik för kvoten mellan tid i fordon enligt US1 (täljare) och JA (nämnare) 

I tabell 2b redovisar vi motsvarande information för jämförelsen mellan US2 och JA. 

Siffrorna för medelvärdena är snarlika de i tabell 2a. Den genomsnittliga kvoten är 

något högre för Sydost och något lägre i Skåne i jämförelsen mellan US2 och JA än i 

jämförelsen mellan US1 och JA. I övrigt är medelvärdena i princip oförändrade. 

Minimivärdet för kvoten återfinns för tabell 2 i Skåne där kvoten för ett OD-par tyder 

på en minskad restid i fordon med 94,5 %. Mediantiden (50:e percentilen) är under ett i 

både Sydost och Skåne. I Sydost ligger 50 % av observationerna under 0,961 och i 

Skåne är motsvarande siffra 0,996.  
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  Norr Samm Sydost Vast Skane 

Medelvärde 0,996 0,976 0,929 0,967 0,982 

Standardavvikelse 0,017 0,060 0,106 0,089 0,040 

Minimum 0,233 0,249 0,097 0,187 0,055 

10:e percentilen 0,992 0,904 0,781 0,887 0,940 

25:e percentilen 0,998 0,989 0,895 0,966 0,973 

50:e percentilen 1,000 1,000 0,961 1,000 0,996 

75:e percentilen 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

90:e percentilen 1,000 1,000 1,006 1,009 1,001 

Maximum 2,431 2,811 7,749 21,926 8,798 

Antal med tid för 
både JA och US2 

4 033 403 8 235 409 2 946 982 7 493 394 2 251 898 

Antal där tid för 
antingen JA eller 
US2 saknas 

4 8 90 32 25 

Tabell 2b. Statistik för kvoten mellan tid i fordon enligt US2 (täljare) och JA (nämnare) 

Tabell 3a innehåller information om kvoten mellan väntetid enligt US1 (i täljaren) och 

JA (i nämnaren). Här ser vi att de genomsnittliga väntetiderna minskar i samtliga 

regioner. Som väntat är dock den genomsnittliga skillnaden mycket nära ett i Norr. I 

likhet med resultaten i tabell 2a är den genomsnittliga minskningen i väntetid störst i 

Sydost där den minskar med 12,5%. Den näststörsta genomsnittliga minskningen för 

väntetid ligger i Samm där väntetiderna i genomsnitt minskar med 3,4 %. 

Standardavvikelsen för kvoten är lägst i Norr, d.v.s. de flesta observationer ligger 

relativt nära ett. Störst spridning för kvoten återfinns i Sydost där standardavvikelsen är 

0,138. Det lägsta minimivärdet för kvoten avser ett OD-par i Väst där värdet tyder på att 

väntetiden minskar med 91 %. Medianvärdet är ett i samtliga regioner utom Sydost vars 

värde betyder att för 50 % av OD-paren så ligger kvoten under 0,891. Vi ser också att 

det högsta maximivärdet för kvoten avser ett OD-par i Skåne där väntetiden alltså 

beräknas öka med en faktor 13. 
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  Norr Samm Sydost Vast Skane 

Medelvärde 0,997 0,966 0,875 0,981 0,986 

Standardavvikelse 0,033 0,096 0,138 0,109 0,066 

Minimum 0,293 0,283 0,138 0,090 0,265 

10:e percentilen 1,000 0,867 0,691 0,865 0,962 

25:e percentilen 1,000 0,957 0,777 0,991 0,998 

50:e percentilen 1,000 1,000 0,891 1,000 1,000 

75:e percentilen 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

90:e percentilen 1,000 1,000 1,000 1,034 1,000 

Maximum 2,358 4,624 5,509 6,810 13,228 

Antal med tid för 
både JA och US2 

4 033 492 8 235 413 2 946 972 7 493 394 2 251 901 

Antal där tid för 
antingen JA eller 
US2 saknas 

5 4 88 34 12 

Tabell 3a. Statistik för kvoten mellan väntetid enligt US1 (täljare) och JA (nämnare) 

I tabell 3b presenterar vi motsvarande information för jämförelsen mellan US2 och JA. 

Här är i allmänhet de genomsnittliga värdena för kvoten något högre än i tabell 3a. 

Undantaget är Väst där den genomsnittliga väntetiden är marginellt lägre i jämförelsen 

mellan US2 och JA. Vi ser också att standaravvikelserna är snarlika i tabellerna 3a och 

3b. Den största skillnaden avser här Sydost där spridningen i värdet av kvoten verkar 

vara något lägre i tabell 3b än i tabell 3a. Minimivärdena för kvoten är också relativt 

snarlika i de två tabellena. Det lägsta värdet för kvoten i Väst är dock inte längre 0,090 

utan 0,179. Medianvärdena är också de samma i tabell 3a och tabell 3b med undantag 

för värdet för Sydost som nu indikerar att 50 % av värdena för kvoten ligger under 

0,935 istället för 0,891. För Norr, Samm och Sydost är maximivärdena för kvoten 

likartade i båda tabellerna. Däremot är maximivärdet högre för Väst i tabell 3b än i 

tabell 3a medan det omvända förhållandet gäller Skåne.  
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  Norr Samm Sydost Vast Skane 

Medelvärde 0,998 0,983 0,909 0,980 0,989 

Standardavvikelse 0,029 0,093 0,129 0,109 0,070 

Minimum 0,220 0,220 0,138 0,179 0,219 

10:e percentilen 1,000 0,912 0,733 0,861 0,942 

25:e percentilen 1,000 1,000 0,832 0,990 0,986 

50:e percentilen 1,000 1,000 0,935 1,000 1,000 

75:e percentilen 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

90:e percentilen 1,000 1,000 1,014 1,034 1,008 

Maximum 2,705 4,576 6,467 10,811 3,382 

Antal med tid för 
både JA och US2 

4 033 493 8 235 409 2 946 982 7 493 394 2 251 898 

Antal där tid för 
antingen JA eller 
US2 saknas 

4 8 90 32 25 

Tabell 3b. Statistik för kvoten mellan väntetid enligt US2 (täljare) och JA (nämnare) 

Information om kvoterna mellan anslutningstid i US1 och JA återfinns i tabell 4a. 

Genomsnitten för samtliga regioner ligger här nära ett. Spridningen i form av 

standardavvikelsen är högst i Sydost vilket också framgår av de olika percentilvärdena i 

tabellen. Minimivärdet för kvoten avser ett OD-par i Väst där anslutningstiden beräknas 

minska med 94,6 %. Mediantiderna är ett i samtliga regioner. Högst maximivärde 

återfinns för ett OD-par i Väst vilket tyder på att anslutningstiden ökar med en faktor 14 

i US1 jämfört med JA.  
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  Norr Samm Sydost Vast Skane 

Medelvärde 1,000 1,000 0,997 0,997 1,002 

Standardavvikelse 0,018 0,042 0,107 0,069 0,047 

Minimum 0,204 0,205 0,062 0,054 0,334 

10:e percentilen 1,000 1,000 0,968 0,987 1,000 

25:e percentilen 1,000 1,000 0,999 1,000 1,000 

50:e percentilen 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

75:e percentilen 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

90:e percentilen 1,000 1,000 1,009 1,002 1,002 

Maximum 21,547 6,026 7,670 13,693 7,206 

Antal med tid för 
både JA och US2 

4 046 132 8 257 002 2 956 680 7 521 306 2 257 506 

Antal där tid för 
antingen JA eller 
US2 saknas 

0 0 0 0 0 

Tabell 4a. Statistik för kvoten mellan anslutningstid enligt US1 (täljare) och JA 

(nämnare) 

I Tabell 4b redovisar vi information om kvoten mellan anslutningstid i US2 och JA. 

Huvudintrycket från denna tabell är detsamma som i tabell 4a. Den genomsnittliga 

kvoten ligger nära ett i samtliga regioner. Variationen är störst i kvoten i Sydost. 

Minimivärdet avser ett OD-par i Väst och mediantiden är ett i samtliga regioner och det 

högsta maximivärdet ligger i Väst. 
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  Norr Samm Sydost Vast Skane 

Medelvärde 1,000 1,001 0,998 0,995 1,000 

Standardavvikelse 0,012 0,041 0,101 0,070 0,057 

Minimum 0,239 0,221 0,062 0,054 0,231 

10:e percentilen 1,000 1,000 0,976 0,984 1,000 

25:e percentilen 1,000 1,000 0,999 1,000 1,000 

50:e percentilen 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

75:e percentilen 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

90:e percentilen 1,000 1,000 1,008 1,000 1,000 

Maximum 2,726 6,026 8,313 11,283 4,043 

Antal med tid för 
både JA och US2 

4 046 132 8 257 002 2 956 680 7 521 306 2 257 506 

Antal där tid för 
antingen JA eller 
US2 saknas 

0 0 0 0 0 

Tabell 4b. Statistik för kvoten mellan anslutningstid enligt US2 (täljare) och JA 

(nämnare) 

Sammantaget tyder informationen i tabellerna 2-4 på att restiderna med kollektivt 

färdmedel minskar mest i Sydost och Väst vilket överensstämmer med hur arbetsresor 

och reseavstånd med sådana färdmedel utvecklas enligt prognoserna. Mer förvånande är 

dock att tiderna i Sydost (där de största effekterna på resande finns) verkar vara något 

lägre i US1 än i US2 samtidigt som antalet resor med kollektivt färdmedel i Sydost ökar 

mera i US2 än i US1. Men detta kan förstås bero på att restiderna minskar mer i US2 i 

de relationer där många potentiella resenärer finns än i US1. 
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4 Kartor av arbetsmarknadspotentialer baserade på 
kollektivtrafikresande 

Mot bakgrund av att effekterna av höghastighetsbanor var ytterst små på arbetsresande 

och restider i norra Sverige så presenterar vi inte här kartor över arbetsmarknads-

potentialer i Norr. Vi kommer att redovisa kartor över aggregerade arbetsmarknads-

potentialer för JA, US1 och US2 i samtliga andra regioner. Dessutom presenteras 

differenskartor för skillnaderna i arbetsmarknadspotential mellan US1 och JA resp. 

mellan US2 och JA. Vi börjar med analysen för Samm. Därefter analyserar vi i tur och 

ordning: Sydost, Väst och Skåne. 

Av figur 5a-c framgår inte oväntat att det är stora variationer i arbetsmarknads-

potentialer som baseras på kollektivtrafikresande i Samm. Högst potential finns i 

regionens befolkningstätaste område: Stockholmsregionen. I dess centrala delar är 

antalet överlappande individuella arbetsmarknadspotentialer 150 000 baserat på antalet 

kollektivtrafikresande. Detta gäller för JA, US1 och US2. Arbetsmarknadspotentialen 

sjunker hastigt från Stockholms centrala delar. Redan ca 30 km i sydostlig riktning från 

områdets centrum har potentialen sjunkit till ca 16 000 och efter 100 km är den nere på 

ca 6 000. I nordostlig riktning är avståndsgradienten inte fullt så brant.  

  

 

Figur 5a-c. Arbetsmarknadspotentialer för kollektivt resande baserat på JA, US1 och 

US2 i Mälarregionen (Samm). 
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Figur 6 a-b. Skillnaden i potentialer mellan US1/US2 och JA i Mälarregionen (Samm).   

I figur 6 a och b framgår skillnaderna i arbetsmarknadspotentialer mellan US1 och JA 

resp. mellan US2 och JA. Jämfört med JA så kommer båda alternativen leda till större 

potentialer. Skillnaderna ligger mellan några få överlappande individuella potentialer 

upp till 1 600 stycken. De två utredningsalternativen påminner om varandra. Störst 

ökning i arbetsmarknadspotentialen är det i området omkring Norrköping, i kartans 

södra gräns. Ökningen i arbetsmarknadspotentialen minskar sedan i alla riktningar 

utifrån detta ”gravitationscentrum”. Detta gäller både US1 och US2. Med tanke på den 

mycket höga potentialen i Stockholmsområdet visar både US1 och US2 på måttliga 

ökningar jämfört med JA. Värt att notera är att det finns en tydlig skillnad mellan US1 

och US2. Det geografiska området med störst ökning i arbetsmarknadspotentialerna 

(mellan 1 501 och 1 600) är betydligt större i US1 än i US2. Detta område breder ut sig 

ca 30–40 km i västlig och nordlig riktning från Norrköping i US1. Motsvarande 

förändring i US2 kan lokaliseras till ett relativt litet område norr om Norrköping. 
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Figur 7a-c. Arbetsmarknadspotentialer för kollektivt resande baserat på JA, US1 och 

US2 i Sydöstra Sverige (Sydost). 

 

I figur 7a-c redovisas karteringen för arbetsmarknadspotentialen i Sydost enligt JA, US1 

och US2. I denna kartering av region sydost inkluderas dock även Stockholm och 

Mälardalen. Av figur 7a-c framgår inte oväntat att lokaliseringar i området kring 

Stockholm återigen har jämförelsevis höga potentialer. Det framgår dock att ett ganska 

vidsträckt område ner i Östergötland har en potential på ca 5 000. Vid sidan av detta 

område framträder området kring Jönköping med en västlig utbredning. Det framgår 

även av dessa kartor att det förefaller vara ganska stora skillnader i de geografiska 

mönstren mellan JA och US1 samt US2. Dessa skillnader framgår explicit av figur 8 a-b 

som innehåller differenskartorna för US1 och JA resp. US2 och JA. 
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Figur 8 a-b. Skillnaden i potentialer mellan US1/US2 och JA i sydöstra Sverige 

(Sydost).   

Av figur 8a-b framgår att skillnaderna mellan US1 och JA resp. mellan US2 och JA är 

störst i ett område i Östergötland kring Linköping och Norrköping, samt i ett område 

väster om Jönköping. Även om US1 och US2 påminner om varandra finns ett par 

rumsliga skillnader. Förändringen i arbetsmarknadspotentialerna i området väster om 

Jönköping med relativt stor förändring i potentialerna (mellan 1 501 och 1 600 st.) har 

en större geografisk utbredning i US2 (figur 8b) än i US1 (figur 8a).  

Även omkring Linköping och Norrköping framkommer vissa skillnader i effekt av 

höghastighetsbanor på arbetsmarknadspotentialen mellan US1 och US2. Skillnaden 

mellan US1 och JA indikerar en jämförelsevis större ökning i arbetsmarknads-

potentialerna (mellan 901 och 1 000) runt Linköping. Det geografiska området där 

skillnaden jämfört med JA ligger på mellan 801 och 900 har dessutom en större 

utbredning. Liknande skillnader finns kring Jönköping. Området där ökningen ligger på 

mellan 801 och 900 personer är betydligt mer utbrett i rummet då JA jämförs med US1. 

Detta område sträcker sig mer eller mindre upp efter halva Vätterns längd på såväl på 

dess östra som västra sida.  

I figurerna 9a-c och 10a-b framgår arbetsmarknadspotentialerna resp. effekterna på 

potentialerna av höghastighetsbanorna enligt US1/US2 relativt JA i Västsverige. Av 

figurerna framgår att både US1 och US2 ökar arbetsmarknadspotentialerna framförallt i 
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östlig riktning mot Jönköping. Dessa ökningar är dock mindre i antal än vad de är i 

Sydöstra Sverige. De största ökningarna i arbetsmarknadspotentialer i Västsverige 

ligger på mellan 1 300 och 1 400 vilket US2 beräknas leda till. Dessutom är utbred-

ningen på det geografiska område, i vilket skillnaden i arbetsmarknadspotentialer 

jämfört med JA ligger på mellan 1 201 och 1 300, betydligt större i US2.  

 

Figur 9a-c. Arbetsmarknadspotentialer för kollektivt resande baserat på JA, US1 och 

US2 i Västsverige (Väst) 

 



 

32 VTI notat 18-2014  

 

Figur 10 a-b. Skillnaden i potentialer mellan US1/US2 och JA i Västsverige (Vast).   

 

I figurerna 11a-c och 12a-b framgår arbetsmarknadspotentialerna resp. effekterna på 

potentialerna av höghastighetsbanorna enligt US1/US2 relativt JA i sydligaste delen av 

Sverige. Vad det gäller potentialernas storlek är det små skillnader mellan US1 och 

US2. Men av figur 12 a och 12 b framgår att det rumsliga mönstret för effekten av 

höghastighetsbanor på arbetsmarknadspotentialerna skiljer sig åt mellan US1 och US2. I 

US1 är effekterna i huvudsak lokaliserade i norra Skåne upp mot södra Småland medan 

effekterna i US2 är som störst omkring Helsingborg.  
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Figur 11a-c. Arbetsmarknadspotentialer för kollektivt resande baserat på JA, US1 och 

US2 i södraste delen av Sverige (Skåne). 

 

 

Figur 12 a-b. Skillnaden i potentialer mellan US1/US2 och JA i södraste delen Sverige 

(Skåne).   
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5 Slutsatser 

För att kunna visualisera effekter av infrastrukturinvesteringar har ett diskret rumsligt 

fenomen resan till arbetet omvandlats till ett kontinuerligt rumsligt fenomen i form av 

aggregerade arbetsmarknadspotentialer. De visualiseringar som här gjorts visar på att 

det är fullt möjligt att kartografiskt visualisera sådana potentialer och förändringar av 

dessa baserat på prognoser från SAMPERS. Framförallt så illustreras effekternas 

utbredning i rummet.  

Analysen tyder på att de största effekterna av höghastighetsbanor enligt SAMPERS 

prognoser ligger i Västsverige, närmare bestämt i stråket från Göteborg via Borås bort 

mot Jönköping och i området runt Linköping och Norrköping. Den geografiska 

lokaliseringen av effekterna på potentialen verkar rimlig med tanke på var man planerar 

att bygga banorna. Detta skulle kunna betyda att eventuella regionalekonomiska 

utvecklingseffekter också är lokaliserade till dessa områden. Men i allmänhet verkar 

resultaten från SAMPERS-prognoserna tyda på relativt små ökningar av potentialen.  

De analyser vi har presenterat har bl.a. haft som syfte att undersöka om prognoserna av 

ökat arbetsresande med kollektivtrafik verkar ha en rimlig geografisk lokalisering. Detta 

betyder att vi har fokuserat analysen på just resande med kollektivtrafik. Men det kan 

därför innebära att den ”generella” ökningen av arbetsmarknadspotentialen överskattas 

då en del av de resor som i US1/US2 sker med kollektiva färdmedel ändå skulle ha skett 

med bil i JA. Överflyttningseffekter mellan färdmedlen beaktas m.a.o. inte.  

Sättet att bilda omland kring ett ”SAMS-område” med hjälp av en cirkel är något 

begränsande framförallt beroende på att transportytan inte är homogen i alla riktningar. 

Det är dock fullt möjligt att utveckla varianter på detta omland som även tar hänsyn till 

riktningar i flödena mellan ”SAMS-områdena”. Vi har börjat undersöka hur man kan 

använda SAMPERS-resultaten, NVDB och SCBs registerdatamaterial för att dels 

beakta tidsavstånd, dels hantera riktningar på resandet. Därigenom hanteras 

heterogeniteten i transportsystemet och individernas egna potentiella arbetsmarknader 

på ett mer adekvat sätt. 



 

VTI notat 18-2014 35 

Referenser 

 

Beser Hugosson, M. and Algers, S. (2002). SAMPERS - The new Swedish National 

Travel Demand Forecasting Tool, in Lundqvist, L., Mattsson, L.-G., (eds.), National 

Transport Models - Recent Developments and Prospects, Advances in Spatial Science, 

Springer-Verlag, Berlin, 9, sid. 101-118 

 

Christaller, W. (1966), Central places in Southern Germany, Translated by Baskin, 

C.W, New Jersey, Englewood Cliffs. 

 

Hägerstrand, T. (1970), What about people in regional science, Regional Science 

Association Papers, vol XXIV: sid 7-21. 

 

SCB (2009), Välfärd Nr 3 2009. 

 

SCB (2010), Lokala arbetsmarknader – egenskaper, utveckling och funktion 

 

SOU 2009:74, ”Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utveckling och 

konkurrenskraft”, Betänkande av Utredningen om höghastighetsbanor, Stockholm 2009. 

 

Trafikverket 2012:100, ”Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – 

förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050”, Huvudrapport Trafikverket 

2012. 

 

 

http://books.google.se/books?id=QG8ltVOXXI0C&pg=PP7&lpg=PP7&dq=%22National+Transport+Models+-+Recent+Developments+and+Prospects%22&source=bl&ots=KgaH2Julov&sig=_smHS7PsKbF96TVMRypphT7ROTU&hl=sv&ei=9k8
http://books.google.se/books?id=QG8ltVOXXI0C&pg=PP7&lpg=PP7&dq=%22National+Transport+Models+-+Recent+Developments+and+Prospects%22&source=bl&ots=KgaH2Julov&sig=_smHS7PsKbF96TVMRypphT7ROTU&hl=sv&ei=9k8




VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och 
internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. 
Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, 
trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är 
ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är 
dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och 
finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund. 

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), is 
an independent and internationally prominent research institute in the 
transport sector. Its principal task is to conduct research and development 
related to infrastructure, traffic and transport. The institute holds the 
quality management systems certificate ISO 9001 and the environmental 
management systems certificate ISO 14001. Some of its test methods are 
also certified by Swedac. VTI has about 200 employees and is located in 
Linköping (head office), Stockholm, Gothenburg, Borlänge and Lund.

www.vti.se 
vti@vti.se

HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE 
LINKÖPING 
POST/MAIL SE-581 95 LINKÖPING 
TEL +46(0)13 20 40 00 
www.vti.se

BORLÄNGE 
POST/MAIL BOX 92 
SE-721 29 BORLÄNGE 
TEL +46(0)243 446 860 
www.vti.se 

STOCKHOLM 
POST/MAIL BOX 55685 
SE-102 15 STOCKHOLM 
TEL +46(0)8 555 770 20 
www.vti.se

GÖTEBORG 
POST/MAIL BOX 8072 
SE-402 78 GÖTEBORG 
TEL +46(0)31 750 26 00 
www.vti.se

LUND 
POST/MAIL Medicon Village 
SE-223 81 LUND 
TEL +46(0)46 540 75 00 
www.vti.se


	Tom sida
	Tom sida

