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INLEDNING

INNEHÅLL

Projektet omfattar en regionalisering av trafikutvecklingen
i Trafikverkets Klimatscenario. Regionaliseringen består i
att bryta ner trafikutvecklingen för personresor och
godstransporter. Personresorna delas upp på olika
färdsätt, reslängd samt inom och utom tätort.
Godstransporterna delas upp per trafikslag. Utvecklingen
för såväl personresor som godstransporer uttrycks dels
som skillnad jämfört med nuläge och dels jämfört med
basprognos 2030.

Bakgrund

Utgångpunkten för den regionaliserade trafikutvecklingen
är att klimatscenariot är uppfyllt, dvs att antagna
styrmedel och åtgärder är implementerade.

Syfte och förutsättningar
Metod
Antaganden om åtgärder, persontransporter
Antaganden om åtgärder, godstransporter
Resultat persontransporter
Resultat godstransporter

Tillhörande sidomaterial:

Rapportens resultat kommer att användas för att
analysera vilka behov och brister som uppstår i
transportsystemet.

• Excelunderlag med trafik- resp. transportarbete
per segment och per trafikslag

Projektet omfattar utöver denna rapport (med tillhörande
excelunderlag och kartor) även en workshop med interna
och externa experter inom transportområdet.

• Detaljerat excelunderlag med järnvägstrafik per
länk (person resp. gods)

• Kartmaterial

Eva Ericsson, Eva.Ericsson@wspgroup.se, +46107226238
Karin Bundell-Freij, Helen Lindblom
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SYFTE OCH
FÖRUTSÄTTNINGAR
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BAKGRUND
Bakgrund

WSP:s uppdrag

Trafikverket, och andra aktörer, har i ett flertal
regeringsuppdrag och remisser lyft fram att
beslutade och aviserade styrmedel för
energieffektivisering av fordon och ökad andel
förnybar energi i kombination med dagens
trafikutveckling inte är förenlig med klimatmål. Det
krävs även en inriktning mot ett mer transportsnålt
samhälle.

Projektet har som mål att beskriva
trafikutvecklingen för person- och godstransporter i
ett klimatscenario och sätta detta i relation till
utvecklingen enligt ett BAU-scenario för 2030.
Rapportens resultat ska användas för att analysera
vilka behov och brister som uppstår i
transportsystemet om trafikutvecklingen sker enligt
klimatscenariots förutsättningar. Detta ska i sin tur
leda till beskrivning av en inriktning med åtgärder
som gör att dessa behov täcks.

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att i
samband med underlag till kommande
inriktningsplanering 2018-2029 beskriva en
inriktning som går i linje med uppfyllelse av
klimatmål för transportsektorn.
I samband med detta ska transportsystemets
behov och brister i ett scenario där klimatmålen
uppfylls beskrivas. Trafikverket utgår i detta arbete
från det klimatscenario, och konkretiseringarna av
detta, som tidigare tagits fram.
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WSPs uppdrag består i att bearbeta
klimatscenariots trafikförändringar för olika
kommuntyper: storstadkommuner,
mellanbygdskommuner och glesbygdskommuner.

ÅTGÄRDER OCH DERAS ÅTAGANDEN
Persontransporter i Trafikverkets nya klimatscenario
De övergripande potentialerna för att minskad biltrafik
jämfört med BAU2030 enligt Trafikverkets
uppdaterade klimatscenario redovisas i vidstående
tabell. Dessa potentialer utgör grund för arbetet med
framtagning av ett regionaliserat klimatscenario för
persontransporter.

Nya klimatscenariot

Förbättrad
stadsplanering
inklusive
satsningar på
cykel och gång

Förbättrad
kollektivtrafik
(fördubbling)

Delåtgärder

Delpotential

Förtätning

-4%

Centralare lokalisering

-1%

Funktionsblandning

-1%

Utformning på GC
villkor
Kollnära lokalisering
tätort
Koll fördubbling < 30
km
Koll fördubbling >30
km

-1%
-3%
-8%
-5%
-3%
-3%

Distansarbete
Distansutbildning

Resfria möten
Parkering utbud
Trängselskatt,
Parkering pris vid
parkeringspolicy
arbetet
och avgifter
Trängselskatt
Lägre skyltad
hastighet

5

-10%

-3%

Bilpooler &
biluthyrning
E-handel
Resfritt

Mål biltrafik jmf
med BAU2030

-1,5%
-1%

-4%

1,5-3%
-0,5%
-1,5%

-3%

-1%

-3%

Summa additivt

-34%

Summa
multiplikativt

-30%

ÅTGÄRDER OCH DERAS ÅTAGANDEN
Persontransporter i Trafikverkets nya klimatscenario
De övergripande potentialerna för att minskad
lastbilstrafik jämfört med BAU2030 enligt Trafikverkets
uppdaterade klimatscenario redovisas i vidstående
tabell. Dessa potentialer utgör grund för arbetet med
framtagning av ett regionaliserat klimatscenario för
godstransporter.

Åtgärder
Minskad tomkörning

-9%

Längre och tyngre fordon, alla
varugrupper

-4%

Överflyttning

-13%

Citylogistik

-3%

Summa additivt
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Minskat trafikarbete med
lastbil jmf med BAU2030

-29 %

METOD
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SEGMENTERING FÖR FÖRDELNING AV EFFEKTER
Persontrafik - olika åtgärder ger olika stora effekter på olika typer av resor
Reslängd

km

korta

<5

mellan

5-30

långa

>30

Segmentering i reslängder

Segmentering i typ av område
• Tätort
• Landsbygd
Segmentering i ärendetyper
• Arbetsresor
• Serviceresor
• Fritidsresor
• Tjänsteresor

Segmentering i kommuntyper
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METOD PERSONBIL (1/2)
Fördelning av trafikarbetet 2030 över geografiska segment
Steg 1: Utgår från fördelning mellan segmenten
storstad, mellanbygd, glesbygd år 2010 (enligt
resvaneundersökning) och tar fram resandet per
segment per person
Steg 2: Trafikarbetet för 2030 per segment tas fram
genom att multiplicera trafikarbetet 2010 per
person med förväntad befolkning år 2030.
Korrigering görs för att totalen ska stämma med
BAU-prognosen 2030.
Steg 3: Trafikarbetet per segment fördelas på
tätort/landsbygd genom att anta att personer på
landsbygd reser 50 % längre med bil än personer i
tätort (baseras på olika resvaneundersökningar,
bland annat Halland och Örebro). (Detta steg
skulle kunna förfinas genom att göra olika
antaganden för olika segment (relationen mellan
resandet i tätort/landsbygd skiljer sig sannolikt
beroende på regiontyp). Totalsiffran stämdes av
mot SERMES. Enligt SERMES går 34% av
trafikarbetet i tätort, med denna fördelning blev
siffran 38%.
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METOD PERSONBIL (2/2)
Steg 4: Trafikarbetet per segment i tidigare steg är
baserat på var det genereras (dvs. eftersom RVUsiffrorna som vi utgår ifrån baseras på var
personen bor). I en regionalisering är vi egentligen
intresserade av var trafikarbetet utförs. I detta steg
fördelas det genererade trafikarbetet (per
geografisk indelning, ändamål och reslängd) på var
det utförs. Detta görs enligt kvalificerade
antaganden kring fördelningen av var trafiken som
genereras i de olika segmenten utförs.
Steg 5: För respektive delåtgärd i klimatscenariot
görs antaganden om hur åtgärden påverkar
trafikarbetet i respektive segment (förklaras
närmare senare i denna rapport).
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METOD KOLLEKTIVTRAFIK, GÅNG OCH CYKEL (1/2)
Fördelningen av personkm mellan kommuntyper,
ärendetyper och reslängder utgår från den
nationella RVUn.
Fördelningen tätort/landsbygd baserat löst på RVU
i Skåne och Halland samt expertantaganden (kan
förfinas):
• Boende på landsbygd reser hälften så mycket
(pkm/person) med spårtrafik som tätortsbor
• Boende på landsbygd reser lika mycket
(pkm/person) med buss som tätortsbor
• Boende på landsbygd går/cyklar ungefär en
tredjedel så mycket (pkm/person) som tätortsbor
Övergången mellan genererat och utfört
transportarbete görs genom nyckel på samma sätt
som för personbilar för buss. För järnväg har
övergången anpassats till fördelningen i Sampers.
BAU-scenariot 2030 utgår från fördelningen 2010
per segment (transportarbete per person) och
räknas upp med den förväntade befolkningen per
segment år 2030.
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Vi antar att den totala effekten av åtgärderna
fördelas enligt den relativa färdmedelsfördelningen
år 2010.

METOD KOLLEKTIVTRAFIK, GÅNG OCH CYKEL (2/2)
Vad gäller åtgärdernas effekt på kollektivtrafik,
gång, och cykel har utgångspunkten varit
1. Effekt på biltrafiken i fkm (% minskning)
2. Omräkning till pkm (antagen beläggning 1,5)
3. Överflyttningseffekter till koll resp. gc genom de
överflyttningsprofiler som redovisas senare i
denna rapport
4. Effekt i faktiska tal på koll resp. gc (förändring i
antal pkm)
5. Totala effekten på koll och gc är summan av
samtliga åtgärders effekt
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METOD GODSTRANSPORTER (1/2)
Segmentering godstransporter
Steg 1: Fördelning av trafikarbetet år 2030

2030BAU, dvs vi antar att ingen överflyttning från
väg till järnväg sker på dessa bansträckningar. (I
excelunderlaget från Trafikverket har Malmbanan
tolkats som alla delar benämnda Malmbanan samt
den del av Stambanan genom Övre Norrland som
går genom Boden och Luleå.)

• Fjärrtransporter
• Korta (<300 km)
• Långa (>300 km)
• Distribution

• Korta (<300 km)

Steg 2: Fördelning av trafikarbetet kommuntyp
(storstad, mellanbyggd, glesbygd)
• Fjärrtransport: Samgods
• Distribution: Antal registrerade lastbilar mellan
3,5-20 ton per kommun (som aggregeras per
regiontyp)
Steg 3: Åtgärdernas effekter har fördelats på
segmenten enligt de åtgärds- och
överflyttningsprofiler som redovisas senare i
rapporten.
För gods på järnväg har utgångspunkten varit att
studera Trafikverkets BAU-prognos för 2030 samt
basåret 2010. I denna data ingår malmbanan. För
malmbanan sker ingen förändring jämfört med
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METOD GODSTRANSPORTER (2/2)
Steg 3: Antagande om åtgärdernas effekter på
respektive segment.

Effekt

Åtgärdens effekt map olika geografiska segment

Överflyttningseffekter

Minskad tomkörning

-9%

Påverkar endast fjärrtransporter
Påverkar endast transporter på landsbygd (dvs. utanför
tätort)
Något större relativ effekt på korta resor

Ingen överflyttning

Längre och tyngre
fordon, alla
varugrupper

-4 %

Påverkar endast fjärrtransporter
Påverkar endast transporter på landsbygd (dvs. utanför
tätort)
Något större relativ effekt på korta resor

Ingen överflyttning

Överflyttning

-13 %

Påverkar endast fjärrtransporter
Påverkar endast transporter på landsbygd (dvs. utanför
tätort)
Något större relativ effekt på korta resor

75 % till järnväg
25 % till sjöfart

Citylogistik

-3 %

Påverkar endast distribution

Summa

-29 %
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ANTAGANDEN OM
ÅTGÄRDER
PERSONTRANSPORTER
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BILTRAFIK – FÖRTÄTNING
Antaganden för fördelning av effekten
Antagen relativ effekt av förtätning i olika segment.

Storstadskommun
korta resor
Storstadskommun
medellånga resor
Storstadskommun
långa resor
Medelkommun korta
resor
Medelkommun
Medellånga resor
Medelkommun långa
resor
Glesbygdkommun
korta resor
Glesbygdskommun
medellånga resor
Glesbygdskommun
långa resor

Antagen överflyttningsprofil av minskat bilresande

Tätort

Landsbygd

1

0

kortare bilresor (undanträngt
resande)

0,1

0,5

0

till gång och cykel (överföring)

0,5

0,1

0

till kollektivtrafik (överföring)

0,4

0,8

0

0,4

0

0,08

0

0,7

0

0,2

0

0

0

All tillkommande bebyggelse
inom dagens tätortsgränser samt
mer central lokalisering än idag.
Total potential -5%
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Andel av minskade bilresor

BILTRAFIK – FUNKTIONSBLANDNING EXTERN HANDEL
Antaganden för fördelning av effekten
Antagen relativ effekt av förtätning i olika segment.

Tätort

Antagen överflyttningsprofil av minskat bilresande

Landsbygd

Arbetsresor

0

0

Tjänsteresor
Serviceresor i
Storstadskommun
Fritidsresande i
Storstadskommun
Serviceresor i
Medelkommun
Fritidsresande i
Medelkommun
Serviceresor i
Glesbyggdskommun
Fritidsresande i
Glesbyggdskommun

0

0

1

0

0,4

0

0,9

0

0,3

0

0,5

0

0,2

0

Avveckling 25% av externa
affärsetableringar
Total potential -1%
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Andel av minskade bilresor
kortare bilresor (undanträngt
resande)

0,5

till gång och cykel (överföring)

0,5

BILTRAFIK – KOLLEKTIVTRAFIKNÄRA LOKALISERING
Antagen relativ effekt på bilresandet av kollektivtrafiknära
lokalisering i olika segment.

Tätort
Storstadskommun
korta resor
Storstadskommun
medellånga resor
Storstadskommun
långa resor
Medelkommun korta
resor
Medelkommun
Medellånga resor
Medelkommun långa
resor
Glesbygdkommun
korta resor
Glesbygdskommun
medellånga resor
Glesbygdskommun
långa resor

Antagen överflyttningsprofil av minskat bilresande

Landsbygd

Andel av minskade bilresor

1,0

0

längre/nya kollresor (nyalstrat
resande)

5,0

0

från GC (överföring)

0,2

2,0

0

från bil (överföring)

0,3

1,0

0

5,0

0

2,0

0

0,2

0

1,0

0

0,4

0

Ny bebyggelse förläggs
kollektivtrafiknära.
Total potential -1%
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0,5

UTFORMNING GC
Antaganden för fördelning av effekten
Antagen relativ effekt på bilresandet av förbättrad GCutformning i olika segment.

Storstadskommun
korta resor
Storstadskommun
medellånga resor
Storstadskommun
långa resor
Medelkommun korta
resor
Medelkommun
Medellånga resor
Medelkommun långa
resor
Glesbygdkommun
korta resor
Glesbygdskommun
medellånga resor
Glesbygdskommun
långa resor

Tätort

Landsbygd

1,0

0,10

0,2

0,05

0,0

0,00

1,0

0,10

0,2

0,05

0,0

0,00

0,5

0,10

0,1

0,05

0,0

0,00

Antagen överflyttningsprofil av minskat bilresande

Andel av minskade bilresor
från kollektivtrafik (överföring)

0,2

från bil (överföring)

0,3

NYGENERERAT GC

0,5

Utformning och hastighet på gctrafikens villkor på gatunätet i
tätort. Total potential -3%
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FÖRBÄTTRAD KOLLEKTIVTRAFIK UNDER 30 KM
Antaganden för fördelning av effekten
Antagen relativ effekt på bilresandet av förbättrad kolltrafik
i olika segment.

Storstadskommun
korta resor
Storstadskommun
medellånga resor
Storstadskommun
långa resor
Medelkommun
korta resor
Medelkommun
Medellånga resor
Medelkommun
långa resor
Glesbygdkommun
korta resor
Glesbygdskommun
medellånga resor
Glesbygdskommun
långa resor

Tätort

Landsbygd

1

1

0,7

0,7

0,0

0,0

0,8

0,8

0,5

0,5

0

0

0,3

0,3

0,1

0,1

0

0

Antagen överflyttningsprofil

Andel av ökade kollresor
längre/nya kollresor (nyalstrat resande)

0,2

från GC (överföring)

0,2

från bil (överföring)

0,6

Kollektivtrafikförbättringar
motsvarande fördubblat
turutbud, resor <30 km.
Total potential 3 %
20

FÖRBÄTTRAD KOLLEKTIVTRAFIK ÖVER 30 KM
Antaganden för fördelning av effekten
Antagen relativ effekt på bilresandet av förbättrad kolltrafik
i olika segment.

Tätort
Storstadskommun
korta resor
Storstadskommun
medellånga resor
Storstadskommun
långa resor
Medelkommun
korta resor
Medelkommun
Medellånga resor
Medelkommun
långa resor
Glesbygdkommun
korta resor
Glesbygdskommun
medellånga resor
Glesbygdskommun
långa resor

Antagen överflyttningsprofil

Andel av ökat kollresande

Landsbygd
0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

längre/nya kollresor (nyalstrat resande)

0,3

från GC (överföring)

0,1

från bil (överföring)

0,6

Kollektivtrafikförbättringar
motsvarande fördubblat
turutbud, resor >30 km.
Total potential 5 %
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BILPOOL
Antaganden för fördelning av effekten
Antagen relativ effekt på bilresandet av satsningar på
bilpool

Tätort
Storstadskommun
korta resor
Storstadskommun
medellånga resor
Storstadskommun
långa resor
Medelkommun
korta resor
Medelkommun
medellånga resor
Medelkommun
långa resor
Glesbygdkommun
korta resor
Glesbygdskommun
medellånga resor
Glesbygdskommun
långa resor

Antagen överflyttningsprofil

Landsbygd

Andel av minskade bilresor

1

0

undanträngt resande

0,2

0,5

0

till gång och cykel (överföring)

0,2

0,2

0

till kollektivtrafik (överföring)

0,6

0,8

0

0,4

0

0,1

0

0,10

0

0,05

0

0

0

Total potential 3 %
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RESFRITT TJÄNSTERESOR
Antaganden för fördelning av effekten
Antagen relativ effekt på bilresandet av satsningar på
resfritt. Effekt endast på tjänsteresor.

Storstadskommun
korta resor
Storstadskommun
medellånga resor
Storstadskommun
långa resor
Medelkommun
korta resor
Medelkommun
Medellånga resor
Medelkommun
långa resor
Glesbygdkommun
korta resor
Glesbygdskommun
medellånga resor
Glesbygdskommun
långa resor

Antagen överflyttningsprofil

Tätort

Landsbygd

1

1

undanträngt bilresande

1

2

2

till gång och cykel (överföring)

0

5

5

till kollektivtrafik (överföring)

0

1

1

2

2

5

5

1

1

4

4

10

10

Andel av minskade bilresor

Total potential 1,5 %
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RESFRITT ARBETSRESOR
Antaganden för fördelning av effekten
Antagen relativ effekt på bilresandet av satsningar på
resfritt. Effekt endast på arbetsresor.

Storstadskommun
korta resor
Storstadskommun
medellånga resor
Storstadskommun
långa resor
Medelkommun
korta resor
Medelkommun
Medellånga resor
Medelkommun
långa resor
Glesbygdkommun
korta resor
Glesbygdskommun
medellånga resor
Glesbygdskommun
långa resor

Tätort

Landsbygd

1

1

2

2

5

5

1

1

2

2

5

5

1

1

4

4

10

10

Antagen överflyttningsprofil

Andel av minskade bilresor
undanträngt bilresande

1

till gång och cykel (överföring)

0

till kollektivtrafik (överföring)

0

Total potential 2,5 %
24

E-HANDEL
Antaganden för fördelning av effekten
Antagen relativ effekt på bilresandet av satsningar på
resfritt. Effekt endast på serviceresor.

Storstadskommun
korta resor
Storstadskommun
medellånga resor
Storstadskommun
långa resor
Medelkommun
korta resor
Medelkommun
Medellånga resor
Medelkommun
långa resor
Glesbygdkommun
korta resor
Glesbygdskommun
medellånga resor
Glesbygdskommun
långa resor

Tätort

Landsbygd

2

2

5

5

5

5

3

3

8

8

8

8

4

4

10

10

10

10

Antagen överflyttningsprofil

Andel av minskade bilresor
Undanträngt bilresande

1

till gång och cykel (överföring)

0

till kollektivtrafik (överföring)

0

Total potential 3%
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TRÄNGSELSKATT
Antaganden för fördelning av effekten
Antagen relativ effekt på bilresandet av trängselskatt.

Storstadskommun
korta resor
Storstadskommun
medellånga resor
Storstadskommun
långa resor
Medelkommun
korta resor
Medelkommun
Medellånga resor
Medelkommun
långa resor
Glesbygdkommun
korta resor
Glesbygdskommun
medellånga resor
Glesbygdskommun
långa resor

Tätort

Landsbygd

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Antagen överflyttningsprofil

Andel av minskade bilresor
undanträngt resande

0,4

till gång och cykel (överföring)

0,1

till kollektivtrafik (överföring)

0,5

Total potential 1%
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PARKERING UTBUD
Antaganden för fördelning av effekten
Antagen relativ effekt på bilresandet av minskat
parkeringsutbud.

Arbetsresor

Andel av minskade bilresor

Serviceresor Övriga resor

Tätort Land
Storstadskommun
korta resor
Storstadskommun
medellånga resor
Storstadskommun
långa resor
Medelkommun korta
resor
Medelkommun
Medellånga resor
Medelkommun
långa resor
Glesbygdkommun
korta resor
Glesbygdskommun
medellånga resor
Glesbygdskommun
långa resor

Antagen överflyttningsprofil

Tätort Land

1

0

1

0,5

0,2

0,2

Tätort Land

0

0,5

0

0,5

0,2 0,25

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

1

0

1

0

0,5

0

0,5

0,1

0,5

0,1 0,25

0,1

0,2

0,05

0,2

0,5

0

0,5

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0

0,05

0

0,05

0

0,05

0,05

0,1

0,05

0 0,25

0

Total potential 0,5%
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undanträngt resande

0,2

till gång och cykel (överföring)

0,5

till kollektivtrafik (överföring)

0,3

PRIS PÅ PARKERING ARBETE
Antaganden för fördelning av effekten
Antagen relativ effekt på bilresandet av ökat pris på
parkering vid arbetet. Endast arbetsresor.

Tätort
Storstadskommun
korta resor
Storstadskommun
medellånga resor
Storstadskommun
långa resor
Medelkommun
korta resor
Medelkommun
Medellånga resor
Medelkommun
långa resor
Glesbygdkommun
korta resor
Glesbygdskommun
medellånga resor
Glesbygdskommun
långa resor

Antagen överflyttningsprofil

Andel av minskade bilresor

Landsbygd
1

0

0,5

0,2

0,2

0,1

1

0

0,5

0,2

0,2

0,1

0,5

0

0,2

0,1

0

0

undanträngt resande

0,2

till gång och cykel (överföring)

0,5

till kollektivtrafik (överföring)

0,3

Total potential 1,5%
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SKYLTAD HASTIGHET
Antaganden för fördelning av effekten
Antagen relativ effekt på bilresandet av lägre skyltad
hastighet

Tätort
Storstadskommun
korta resor
Storstadskommun
medellånga resor
Storstadskommun
långa resor
Medelkommun
korta resor
Medelkommun
Medellånga resor
Medelkommun
långa resor
Glesbygdkommun
korta resor
Glesbygdskommun
medellånga resor
Glesbygdskommun
långa resor

Antagen överflyttningsprofil

Andel av minskade bilresor

Landsbygd
0,2

1

0,5

3

5

10

0,4

2

0,8

5

8

10

0

0

0

0

0

0

undanträngt resande

0,6

till gång och cykel (överföring)

0,1

till kollektivtrafik (överföring)

0,3

Sänkning av hastighetsgränser med 10 km/h från 70
km/h och uppåt, utom i
glesbygdslän Total potential 3%
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EFFEKT AV ÅTGÄRDER MAP KOLLEKTIVTRAFIK (1/2)
Effekten på kollektivtrafikens transportarbete från
respektive åtgärd ges av biltrafikens minskning
enligt klimatscenariot samt överflyttningsprofilen
enligt tidigare bilder. Kollektivtrafiken blir därmed
ett resultat av de antaganden som görs om
biltrafiken.
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Den totala effekten på kollektivtrafik fås genom att
addera effekten från samtliga åtgärder.
Nedan redovisas effekterna av respektive åtgärd
på det totala kollektivtransportarbetet (buss- och
spårtrafik). Fördelning mellan buss- och spårtrafik
följer på senare bild

EFFEKT AV ÅTGÄRDER MAP KOLLEKTIVTRAFIK (2/2)
Antagandet om vilken effekt årgärden förbättrad
kollektivtrafik kräver i form av ökad kollektivtrafik
för att ge 8 % minskning av biltrafiken får stort
genomslag på kollektivtrafikens omfattning.

Tidigare har vi dock antagit att endast 30 % av
kollökningen kommer från överflyttad biltrafik. Ett
sådant antagande ger ett totalt kollektivtrafikarbete
som är betydligt högre än i klimatscenariot.

Utgångsläget är att 60% av kollökningen kommer
från överflyttad biltrafik, vilket ger ett totalt
kollektivtrafikarbete i samma storleksordning som i
det övergripande klimatscenariot.

Här görs inget ställningstagande kring vad som är
rimligt eller ej, utan vi använder 60 % som
utgångspunkt för att regionaliseringens totalsiffror
ska överensstämma med det nationella
klimatscenariot.
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EFFEKT AV ÅTGÄRDER MAP GC

32

RESULTAT
PERSONTRANSPORTER
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FÖRÄNDRING FÖR OLIKA TRAFIKSLAG PERSON
I figuren nedan till vänster redovisas
persontransportarbetet per trafikslag för 2010,
BAU2030 samt det regionaliserade klimatscenariot
2030. Det totala transportarbetet minskar relativt
lite jämfört med BAU2030, men andelen
transportarbete som utförs med personbil minskar
dock markant.

En del av förklaringen till att det totala
transportarbetet inte minskar mer i klimatscenariot
är att GC- samt kollektivtrafiksatsningarna ger en
inducerad trafikökning. I figuren till nedan till höger
redovisas samma siffror som figuren till höger men
med den inducerade trafiken redovisad separat.

*) Inducerad trafik avser de generella trafikökningar som uppstår i
samband med att ett resalternativ förbättras (tillgängligheten ökar).
Detta beskrivs ovan i de överflyttningsprofiler som antagits för
respektive åtgärd (”nyalstrat resande”).

34

RESULTAT PERSONTRANSPORTARBETE BIL
Fördelat på regioner och tätort/landsbygd för 2010, 2030BAU och 2030KS

Miljarder pkm*

Storstadsregion

Medelbebyggd region

2010

2030 BAU

tätort

12

16

8

-30%

-48%

landsbygd

14

18

14

1%

-23%

Totalt Storstadsregion

26

34

22

-14%

-35%

tätort

17

21

12

-30%

-44%

landsbygd

25

32

25

-2%

-22%

Totalt Medelbebyggd region

42

53

37

-13%

-31%

6

7

5

-13%

-27%

landsbygd

20

23

18

-8%

-20%

Totalt Glesbygd

26

30

23

-9%

-22%

93

117

82

-12%

-30%

tätort

Glesbygd

Procentuell Procentuell
förändring förändring
2030 Reg.
2010/
2030BAU/
Klimatscenario
2030 KS
2030 KS

Totalt
*Antagen beläggningsgrad är 1,5 för samtliga segment
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RESULTAT TRAFIKARBETE PERSONBIL PER SEGMENT
Den övre figuren redovisar minskningen av
trafikarbetet per segment år 2030 i jämförelse med
samma år i BAU-scenariot utifrån de antaganden
som gjorts kring åtgärdernas relativa effekt enligt
tidigare bilder.
• Total minskning i landet enligt klimatscenariot:
30%
• Större procentuell minskning i storstadsregioner,
minst i glesbygd
• Större procentuell minskning i tätort jämfört med
landsbygd

Den nedre figuren redovisar trafikarbetet år 2030 i
BAU respektive klimatscenariot fördelat på
segment.
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RESULTAT TRAFIKARBETE PERSONBIL PER ÄNDAMÅL
OCH RESLÄNGD
Figuren redovisar trafikarbetet per ändamål år
2030 i BAU respektive klimatscenariot.
Störst effekt på serviceresor (-38 %).

Den nedre figuren redovisar trafikarbetet fördelat
på reslängd. Störst relativ effekt på korta resor (-60
%) men störst effekt i absoluta tal på långa resor
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FÖRÄNDRING KOLLEKTIVTRAFIK

Miljarder pkm

Storstadsregion

Medelbebyggd
region

Glesbygd
Totalt

2010

2030 Reg.
2030 BAU Klimatscenario

Procentuell
förändring
2030BAU/
2030 KS

tätort

5

7

12

74%

landsbygd

2

3

5

106%

totalt

7

9

17

83%

tätort

4

6

11

92%

landsbygd

6

8

12

53%

totalt

10

14

23

70%

tätort

1

2

2

42%

landsbygd

4

4

6

52%

totalt

5

6

9

49%

22

29

49

70%
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RESULTAT TRANSPORTARBETE KOLLEKTIVTRAFIK
PER SEGMENT
Figuren redovisar ökningen av transportarbetet per segment år 2030 i jämförelse med samma år i BAUscenariot utifrån de antaganden som gjorts kring åtgärdernas relativa effekt enligt tidigare bilder.
Effekten per segment är dels ett resultat av de antaganden som gjorts kring biltrafikens minskning i respektive
segment och dels ett resultat av antaganden kring hur effekten på kollektivtrafik fördelas mellan
buss/järnväg/övrigt spår
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FÖRÄNDRING AV TRAFIK PÅ JÄRNVÄG PERSON
2030 Basprognos jämfört med 2030 regionaliserat klimatscenario
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FÖRÄNDRING GÅNG OCH CYKEL

Miljarder personkm

Procentuell
2030
förändring
Klimatscenario 2030KS/2030BAU

2010

2030 BAU

tätort

2

2

6

260%

landsbygd

0

0

0

543%

totalt

2

2

7

270%

tätort

2

2

8

290%

landsbygd

0

0

1

658%

Medelbebyggd region totalt

2

2

9

302%

tätort

2

2

3

44%

landsbygd

0

0

0

197%

totalt

2

2

3

50%

5

6

19

210%

Storstadsregion

Glesbygd

Totalt
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RESULTAT GÅNG/CYKEL PER SEGMENT
Den övre figuren redovisar transportarbetet per
segment år 2030 i jämförelse med samma år i
BAU-scenariot utifrån de antaganden som gjorts
kring åtgärdernas relativa effekt enligt tidigare
bilder.

Den nedre figuren redovisar trafikarbetet år 2030 i
BAU respektive klimatscenariot fördelat på
segment.
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RESULTAT
GODSTRANSPORTER
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TOTAL FÖRÄNDRING I TRANSPORTARBETE GODS
I figuren nedan redovisas det totala
transportarbetet, uttryckt i miljarder tonkm, för olika
transportslag år 2010, år 2030 i BAU samt år 2030
i det regionaliserade klimatscenariot. Observera att
transportarbetet mellan 2030 i BAU och
klimatscenariot inte skiljer sig åt, dvs. det antas
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inte att godsmängderna minskar i sig utan bara att
transporterna blir mer effektiva genom
överflyttning, minskad tomkörning och längre
lastbilar. (Distributionstrafiken ingår ej i figur
nedan).

RESULTAT GODSTRANSPORTER VÄG

2010

2030 BAU

2030 KS REG

2030KS/
2030REG

92

155

122

-21%

966

1459

1198

-18%

570

879

732

-17%

296

426

277

-35%

1243

1813

1138

-37%

651

975

623

-36%

Storstadsregion

237

318

257

-19%

Mellanbygdsregion

413

553

448

-19%

152

203

165

-19%

4620

6781

4960

-27%

Miljoner fkm
Storstadsregion
Mellanbygdsregion
Fjärrtransporter-korta Glesbygd
Storstadsregion
Mellanbygdsregion
Fjärrtransporter-långa Glesbygd

Distributionstransporter Glesbygd
Totalt

45

EFFEKTER OLIKA ÅTGÄRDER
Citylogistik påverkar distribution, övriga påverkar fjärrtransporter
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GODSTRANSPORTER JÄRNVÄG
I figuren nedan redovisas godstransporterna på
järnväg uttryckt i tågkm respektive tonkm för 2010,
2030BAU respektive 2030 regionaliserat
klimatscenario.
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I en av excelfilerna som levererats separat
framkommer fördelningen av tågkm och tonkm på
olika stäckningar. Dock har ingen detaljerad
regionalisering gjorts, utan samtliga sträckningar
(utom malmbanan) antas ha samma ökningstakt
jämfört med 2030BAU.

