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Förord
Stockholmsregionen har och kommer fortsatt att ha en stark tillväxt. Till 2050
beräknas länet växa med cirka 1,2 miljoner invånare och 0,6 miljoner sysselsatta.
Var bostäder och arbetsplatser byggs har stor påverkan på bland annat tillgänglighet,
färdmedelsval, klimatutsläpp och markåtgång.
Detta underlag har tagits fram för att öka kunskapen om hur bebyggelsestrukturen
och infrastrukturen samspelar och ta fram en ändamålsenlig rumslig struktur utifrån
de mål som är uppställda för RUFS 2050. Strukturanalyser är en metod för att systematiskt analysera effekter och konsekvenser av en rumslig strukturbild. Resultaten av
strukturanalyserna används bland annat för de avgränsningar som görs på plankartan,
utvärdering och konsekvensbedömning. Utredningen har tagits fram av WSP Analys &
Strategi på uppdrag av tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Lars Berglund har varit
ansvarig uppdragsledare på WSP Analys & Strategi.
Den här publikationen är ett kunskapsunderlag som är kopplat till den regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Planen beskriver regionens
samlade vilja och ska ge en tydlig vägledning till hur vi ska nå de långsiktiga målen.
Visionen är att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Under 2017 arbetas
ett förslag till plan fram, som aktörer i och kring regionen har möjlighet att lämna
synpunkter på under hösten.
Att driva regionala utvecklingsfrågor och att ta fram en regional utvecklingsplan
bygger på dialog, samverkan och ett starkt engagemang från oss alla som arbetar
med samhällsutveckling. Du kan följa arbetet på vår webbplats http://www.rufs.se.

Hanna Wiik
Förvaltningschef
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Inledning
Den här rapporten utgör en samlad dokumentation av de strukturanalyser som har
bedrivits under hösten 2016 inför utställningen till en ny RUFS. Rapporten utgår från
de erfarenheter och slutsatser som har dragits från det tidigare samrådsarbetet till
RUFS 2050. Samrådsarbetet redovisar de samlade effekterna av två olika strukturbilder för Stockholms län och östra Mellansverige. Dessa två alternativ har sedan utvärderats och ligger till grund för en samlad bedömning av en strukturbild inför utställningen till en ny regional utvecklingsplan för Stockholms län, RUFS 2050, med utblick
mot östra Mellansverige. Rapporten är tänkt att vara ett brett kunskapsunderlag inför
de vägval och ställningstaganden som ska göras om vilken långsiktig strukturbild som
är ändamålsenlig för Stockholms län och östra Mellansverige. Utvärderingsresultaten
från strukturbilden ska ses som indikativa och är inte automatiskt synonyma med den
strukturbild som beskrivs i utställningsförslaget.
Arbetet med strukturanalyserna har gemensamt letts av tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, och trafikförvaltningen, TF, inom Stockholms läns landsting, SLL.
Arbetsgruppen för strukturanalyserna har bestått av Helena Näsström, Jonas Jernberg
och Rol-and Engkvist vid TRF, samt Ola Karlsson, Carl Silfverhielm, Staffan bergström
och Niclas Andersson vid TF. Ann-Charlotte Alvehag, Ramböll, har bistått TF under
arbetets gång. Lars Wogel och Sofia Heldemar, Trafikverket, har bidragit med stöd till
arbetsgruppen under arbetet. Det praktiska modellarbetet har utförts av Lars Berglund,
Peter Almström och Olivier Canella, WSP Analys & Strategi.

Läsanvisning:
Vi rekommenderar att den inledande sammanfattningen läses för en översikt om förutsättningar och resultat. För en utförlig detaljredovisning av analysresultaten hänvisar
vi till respektive avsnitt i rapporten.
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Sammanfattning
Den här rapporten sammanfattar de konsekvenser som kan förväntas av utvecklingen
i Stockholms län och övriga östra Mellansverige 1 till år 2030 och 2050. Arbetet har
bedrivits i form av så kallade strukturanalyser där bebyggelse- och trafikutveckling
studeras integrerat. En strukturbild avser i detta sammanhang analyser av ett framtida
bebyggelsemönster tillsammans med framtida trafiksystem. Syftet med strukturanalyserna har varit att ta fram ett systematiskt underlag om effekter och konsekvenser av
en principiell strukturbild i Stockholms län och i övriga östra Mellansverige år 2030–
2050. Strukturanalyserna ska ge vägledning om vilken strukturbild som är ändamålsenlig med tanke på de mål som ställs upp för regionen. Syftet är att studera vilken
rumslig struktur som är eftersträvansvärd med tanke på de uppställda regionala målen
– inte att försöka förutspå en sannolik utveckling. Analyserna blir på så sätt ett verktyg
för att kunna fatta välgrundade beslut inför utformningen av planförslaget. Analysresultaten är dock inte nödvändigtvis synonyma med de ställningstaganden som görs
senare i utställningsförslaget. Strukturanalyserna fungerar således som stöd och motiv
till utställningsförslaget till ny RUFS.
Följande stycke beskriver en principiell strukturbild för Stockholms län och östra
Mellansverige år 2050, samt de sammanfattande konsekvenser som kan förväntas
av denna.
Samrådsredogörelsen för RUFS 2050 visade att det finns en bred regional acceptans
för den nu gällande regionplanen. Synpunkterna från samrådet pekar på att det finns
anledning att ansluta strukturbilden för RUFS 2050 till den polycentriska strukturen
i RUFS 2010. Strukturbilden utgår vidare från en grundlogik för lokalisering av ny
bebyggelse som bygger på täthet, koncentration, tillgänglighet, flerkärnighet och lokalisering i goda kollektivtrafiklägen. Lokaliseringen antas i huvudsak kunna drivas av den
tillgänglighet som det framtida trafiksystemet skapar. Denna princip är inte bara ändamålsenlig ur ett regionalt planeringsperspektiv, utan den speglar också i stora drag
efterfrågan och betalningsviljan för bostäder och lokaler idag.
Strukturbilden utgår vidare från en framskrivning av befolkning och sysselsatta som
för Stockholms län innebär ett befolkningstillskott om cirka 1,2 miljoner invånare och
0,6 miljoner sysselsatta till år 2050. Motsvarande siffror för östra Mellansverige som
helhet (inklusive Stockholms län) är 1,6 respektive 0,8 miljoner.
Ett annat bärande element i strukturanalyserna har varit att integrera de storregionala
marknaderna i östra Mellansverige på ett bättre sätt. Ett ändamålsenligt sätt att göra
detta, oaktat andra bevekelsegrunder, är att verka för en koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa kollektivtrafiklägena, samt en prioritering av stråken
mellan de större nodstäderna. På detta sätt maximeras också nyttan av storregionala
trafikinvesteringar som beskrivs i samverkansprojektet En bättre sits, EBS.

1

I östra Mellansverige ingår förutom Stockholms län även Gävleborgs-, Södermanlands-, Uppsala-, Västmanlands-, Örebro- och
Östergötlands län.
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I korthet bygger strukturbilden för planalternativet vidare på den rumsliga struktur
för flerkärnighet som anges i RUFS 2010. Denna struktur innebär att bebyggelseutvecklingen i Stockholms län koncentreras till nio regionala stadskärnor i enlighet med
det rumsliga förhållningssätt som beskrivs i RUFS 2010. Tidigare analyser 2 har också
visat att det finns nyttor med en flerkärnig struktur – den centrala regionkärnan och
yttre stadskärnornor med god storregional koppling antas ha särskilt goda förutsättningar för bebyggelsetillväxt. Bebyggelsestrukturen syftar till att skapa goda förutsättningar för ett hållbart resande i framtiden.
Strukturbilden för övriga östra Mellansverige följer samma logik som för Stockholms
län. Tidigare studier har visat att det finns anledning att diskutera olika grad av
koncentration till de storregionala noderna samt deras sammankoppling. Den storregionala systemanalysen för Stockholm-Mälarregionen (EBS 2016) anger också att
den framtida utvecklingen bör bygga på täthet, koncentration och en prioritering av
tillgängligheten mellan nodstäderna i de storregionala stråken in mot Stockholm. Ett
syfte är att ytterligare integrera de storregionala arbetsmarknaderna. Dessa strategier
ansluter väl till de regionala rumsliga strategierna i Stockholms län. I korthet bygger
strukturbilden för östra Mellansverige till stor del vidare på det storregionala förhållningssätt som beskrivs i den nu gällande regionala utvecklingsplanen för Stockholms
län, RUFS 2010.
I strukturanalyserna är bebyggelsestruktur och trafiknät nära sammankopplade.
Trafiknät och trafikering skapar förutsättningar för markanvändningen, och den senare
har i sin tur betydelse för hur resandet utvecklas. Framtida bebyggelsestruktur och
trafikstruktur bildar tillsammans en strukturbild. Till ovanstående bebyggelsestruktur
har därför ett trafiknät kopplats. Det gör inte anspråk på att vara optimalt dimensionerat till de framtida behoven, utan är en ansats till att anpassa trafiknätet till respektive
bebyggelsestruktur. Fram till år 2030 innehåller näten i huvudsak objekt som ligger i
de nu gällande planerna. På längre sikt (efter 2030) innehåller näten objekt som åtgärdar identifierade brister. Dessa objekt finns dock inte med i de nu gällande planerna
eller investeringsbesluten. Trafiknätet innehåller även resultatet av Sverigeförhandlingens Stockholmspaket. Trafiknätet, och speciellt utvecklingen av det efter 2030, behöver
givetvis analyseras vidare i efterföljande processer. Det storregionala trafiksystemet
har också samordnats med En Bättre Sits-processen, EBS, och inriktningen för den storregionala kollektivtrafiken som skisseras för östra Mellansverige med sikte på 2030.
Trafiknät och trafikering följer också EBS indikation för utvecklingen fram till 2050.
Ett viktigt mål med strukturbilden är att visa ett sätt för hur regionen kan nå klimatmålen. Eftersom trafikens klimatpåverkan är en viktig del i detta är åtgärder för att minska
trafikens klimatpåverkan centrala för att nå utsläppsmålen. Tre huvudsakliga åtgärder
kan identifieras. Den första handlar om teknikutvecklingens möjligheter, men hur
snabbt den klimatreducerande tekniken och andelen el- och biodrivmedel utvecklas
på lång sikt är dock osäkert. Den andra handlar om att skapa ett transporteffektivt
samhälle, vilket hanteras i strukturanalyserna genom en ändamålsenlig lokalisering av
bebyggelsen, med hög täthet i de bästa kollektivtrafiklägena. Den tredje åtgärden hand-

2

TRF rapport 2016:03, Strukturanalyser för Stockholms län och östra Mellansverige år 2050.
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lar om olika typer av ekonomiska styrmedel som syftar till att begränsa bilresandet.
En viktig slutsats från analyserna är att det inte räcker med en transporteffektiv lokalisering och ekonomiska styrmedel (utökade parkeringsavgifter och trängselskatt) för att
nå klimatmålen när det gäller transporternas utsläpp. Dessa insatser behöver åtföljas
av en ökad takt i teknikutvecklingen (och sannolikt ekonomiska styrmedel som stimulerar till detta).
Utställningsförslaget ger också en fingervisning om vilka konsekvenser som kan förväntas om utvecklingen i Stockholms län inte samordnas. En viktig del handlar om bebyggelsens lokalisering och utformning. Utan en tät och resurseffektiv bebyggelse i goda
kollektivtrafiklägen blir det svårt att nå flera av de trafikrelaterade målen för regionen,
men eftersom kommunerna har planmonopol så har de också stora möjligheter att
påverka var och hur den nya bebyggelsen tillkommer. Det är avgörande att de nya lägen
som det framtida kollektivtrafiksystemet skapar nyttjas på ett effektivt sätt och att de i
sin tur skapar goda förutsättningar för kollektivtrafikresande. Detta innebär i praktiken
en tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa kollektivtrafiklägena.
Utställningsförslaget visar också att det är nödvändigt med trängselpåverkande åtgärder för att regionen ska fungera i framtiden. Utan styrmedel fortsätter biltrafiken att
öka med försämrad tillgänglighet som följd, vilket i sin tur har tillväxthämmande effekter. Men analyserna visar också att nivåerna på styrmedlen behöver vara väl avvägda
eftersom höga kostnader för transporterna också innebär en begränsning av tillgängligheten. I strukturbilden förväntas biltrafikarbetet öka med cirka 52 procent till år
2050 (ungefär i takt med befolkningen), medan transportarbetet ökar med cirka 85
procent i ett jämförelsealternativ utan utvecklade styrmedel. Tidsförlusterna till följd
av ökad trängsel på vägarna är oförändrade i utställningsförslagets strukturbild (trots
en betydande befolkningstillväxt), men i jämförelsealternativet beräknas den öka den
med knappt 50 procent.
Resultaten från jämförelsealternativet visar att det finns ett stort behov av utbyggd
kollektivtrafik efter 2030. Kollektivtrafikutbudet (sittplatskilometer) förväntas öka
med 58 procent till år 2050, medan utbudsökningen i jämförelsealternativet är 52
procent. Detta bidrar till högre trängsel i vagnarna – trots färre påstigande.
Sammanfattningsvis visar analyserna att de åtgärder och planeringsprinciper som
anges i planförslaget bidrar till att målen i planen kan uppnås. Det handlar framför allt
om en ändamålsenlig bebyggelsestruktur i goda kollektivtrafiklägen (lokalisering, hustyp och täthet), väl avvägda styrmedel för att begränsa biltrafiken (trängselskatter och
parkeringsavgifter) och en utbyggnad av kollektivtrafiken som är anpassad till de framtida behoven. De två sistnämnda är nödvändiga för att få en effektiv användning av
transportinfrastrukturen. Om inte alla dessa faktorer kan realiseras blir det mycket
svårt för regionen att nå de regionala målen. 3

3
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Med utgångspunkt från ovanstående visar strukturanalyserna översiktligt på följande
konsekvenser 4:

En tätare och flerkärnig bebyggelsestruktur är effektivt ur ett
systemperspektiv
Den polycentriska bebyggelsestrukturen visar att bebyggelsens lokalisering har stor
betydelse för hur regionen fungerar. Trafiksystemet påverkar naturligtvis också regionens funktion, men inte i lika hög grad som bebyggelsestrukturen. Strukturbilden för
planförslaget har gynnsamma egenskaper som är eftersträvansvärda ur ett regionalt
planeringsperspektiv. Resultaten pekar sammantaget på att en bebyggelsestruktur som
verkar för ökad koncentration och förtätning i centrala områden, tillsammans med en
stark utveckling av regionala stadskärnor med storregional koppling, i flera avseenden
har gynnsamma effekter. Men en sådan strukturbild kan också vara problematisk ur
andra perspektiv. Även om det i många avseenden är resurseffektivt att bygga i anslutning till befintlig bebyggelse med tanke på VA-system, befintligt gatunät med mera,
så är det också vanligtvis dyrare att bygga i redan täta miljöer. Det finns en risk att en
sådan struktur inte möter olika människors behov och betalningsförmåga. Ur ett hälsoperspektiv finns det också en risk för hälsorelaterade problem som vanligtvis följer med
en tät och central bebyggelsestruktur, bland annat ökat buller och sämre luftkvalitet,
men den exakta omfattningen är svår att bedöma i detta sammanhang eftersom det inte
har gjorts några detaljerade analyser. Men resultaten visar också att en tät bebyggelsestruktur ger ett ökat gång- och cykelresande, vilket å andra sidan kan antas ha positiva
effekter för folkhälsan.

Tillkommande bebyggelse kräver utrymme, men marken kan
utnyttjas effektivt
Strukturbilden för planförslaget är yteffektiv och kan därför sägas leda mot de uppställda målen om resurseffektivitet. Medan befolkning och sysselsättning ökar med
cirka 55 procent respektive 60 procent till år 2050 så ökar bebyggelsens markanspråk
med endast 18 procent. Den relativt låga ytåtgången (trots den höga bebyggelsetillväxten) har sin förklaring i att strukturbilden bygger på kollektivtrafiktillgänglighet, koncentrering och förtätning som huvudsakliga lokaliseringsprinciper.

Bebyggelsens täthet ökar
En tät och koncentrerad bebyggelsestruktur bör eftersträvas av flera skäl. Det innebär
bland annat att markåtgången kan begränsas, att utglesning minimeras, transportavstånden blir kortare och att det går att skapa bättre förutsättningar till kollektivtrafikförsörjning. Strukturbilden för planförslaget innebär en betydande ökning av bebyggelsetätheten. En stor del av ytbehovet bedöms kunna rymmas inom befintlig bebyggelse. I strukturbilden ökar den genomsnittliga bebyggelsetätheten med omkring 25
procent till år 2050. Detta får betraktas som en betydande förtätningsgrad eftersom
siffrorna är ett genomsnitt för all bebyggelse i Stockholms län.

4

För detaljerade redovisningar hänvisas till respektive tematiskt avsnitt i rapporten.
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Strukturbilden för planförslaget representerar en polycentrisk bebyggelsestruktur.
En av huvudprinciperna i en flerkärnig struktur är att kärnorna utvecklas till täta och
attraktiva stadsmiljöer i goda kollektivtrafiklägen. Analyserna visar att det finns en stor
potential att öka tätheten i de regionala stadskärnorna (cirka 70 procent) i jämförelse
med idag. Bebyggelsetätheten i kärnorna ökar alltså betydligt mer (25 procent) i jämförelse med bebyggelsen i Stockholms län som helhet. Sammantaget indikerar det att det
finns gott om utrymme för ny och tät bebyggelse i kärnorna, och att förutsättningarna
till att skapa täta kärnor med stadsmässiga kvaliteter är goda.

God marktillgång i goda kollektivtrafiklägen
En tydlig slutsats från strukturanalyserna är att det är god tillgång på mark i goda
kollektivtrafiklägen. Markbrist är alltså inget skäl till en alternativ lokalisering i sämre
lägen om målet är att skapa en resurseffektiv bebyggelsestruktur där bebyggelse och
trafiksystem samverkar. Strukturbilden för utställningsförslaget innebär att bebyggelsen lokaliseras effektivt i förhållande till den kollektivtrafiktillgänglighet som trafiksystemet skapar. Strukturbilden visar att omkring 65 procent av tillskottet kan lokaliseras
till de cirka 30 procent bästa kollektivtrafiklägena. De centrala delarna av regionen
utgör även i framtiden de mest tillgängliga delarna av regionen. Stora tillskott i dessa
lägen gynnar därför lokaliseringseffektiviteten i förhållande till kollektivtrafiktillgängligheten.

Strukturbilden stöder utvecklingen av de regionala
stadskärnorna
En polycentrisk bebyggelsestruktur innebär inte bara en fortsatt utveckling av den
centrala regionkärnan, utan ger också en stark utveckling av de yttre regionala stadskärnorna och är en viktig lokaliseringsprincip i strukturbilden. Resultatet av analyserna
visar att bebyggelsestrukturen kräver en tydlig koncentration av tillskotten till de regionala stadskärnorna för att realiseras. I strukturbilden är över hälften av yttillskottet
i Stockholms län lokaliserat till någon av de regionala kärnorna. Bebyggelsetillskottet
i kärnorna är alltså betydande och det finns anledning att påstå att strukturbilden stärker kärnutvecklingen och verkar i enlighet med det rumsliga förhållningssättet om en
flerkärnig region.

Fler täta och attraktiva stadsmiljöer med urbana kvaliteter
Urbana kvaliteter är ett samlingsbegrepp för det breda utbud av varor och tjänster som
normalt förknippas med en stad. Det är viktigt med hög täthet för att skapa förutsättningar för ett brett utbud av urbana kvaliteter. Genom hög täthet, hög tillgänglighet och
en ändamålsenlig utformning av gaturum och kvarter skapas förbättrade möjligheter
till variationsrikedom i bebyggelsen. Det finns idag ett mycket starkt samband mellan
täthet och variation av stadskvaliteter. Analysresultaten visar att strukturbilden för
planförslaget innebär att betydligt fler områden med hög täthet kan skapas år 2050.
Dessa områden begränsas inte som idag till den centrala regionkärnan, utan uppstår
på fler platser i regionen. Resultaten visar också att alla regionala stadskärnor uppnår
en kritisk täthet och därför kan strukturbilden sägas förbättra förutsättningarna till
urbana kvaliteter i kärnorna.
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Intrång i grönområden kan begränsas
Resultaten av analyserna visar tydligt att det relativt omfattande bebyggelsetillskottet
kan rymmas i goda lägen utan att den regionala grönstrukturen (gröna kilar och värdekärnor) behöver tas i anspråk. Behovet av ny bebyggelse i de gröna kilarna är i princip
obetydligt i strukturbilden.

Fortsatt god tillgång till grönstrukturen, trots omfattande
befolkningstillväxt
Den regionala grönstrukturen fyller flera viktiga funktioner i regionen. En viktig egenskap är att de gröna kilarna fungerar som spridningskorridorer för växter och djur,
men de skapar också förutsättningar till upplevelser och rekreation för länets invånare.
Ur detta perspektiv är tillgång till grönstruktur en viktig planeringsparameter för att
främja befolkningens hälsa och välbefinnande.
Strukturbilden för planförslaget innebär ett omfattande bebyggelsetillskott till år 2050.
Tidigare avsnitt visade att detta tillskott kan rymmas utan att man behöver göra intrång
i grönstrukturen. Men kan den framtida bebyggelsestrukturen även skapa förutsättningar för att öka befolkningens tillgång till grönstrukturen? Ett sätt att översiktligt
mäta detta är att studera hur många personer som kan anses ha god tillgång (inom 500
meter) till grönstrukturen år 2050. Räknat som andelar kan befolkningens tillgång till
regional grönstruktur i stort sett behållas, trots ett rumsligt förhållningssätt om förtätning och lokalisering i goda kollektivtrafiklägen. På detta sätt uppfylls alltså två centrala planeringsmål samtidigt. Om man däremot ser till hur många länsinvånare som
kan anses ha god tillgång till grönstrukturen år 2050 så visar resultaten på en betydande förbättring: antalet personer som har god tillgång till grönstruktur (inom 500
meter) ökar med i storleksordningen 40–50 procent i jämförelse med idag. Betydligt
fler länsinvånare kan alltså anses ha god tillgång till grönstrukturen år 2050 än idag.

Bebyggelselokaliseringen och trafiksystemets utformning
bidrar tillsammans till att stärka kollektivtrafikens
konkurrenskraft vid färdmedelsval
En central ambition för regionen är att fler resor ska ske med hållbara färdmedel
(kollektivtrafik, gång och cykel). Skälen till detta är flera och handlar bland annat om
klimatet och om framkomligheten på vägarna. Det går att skapa förutsättningar till ett
ökat resande med kollektivtrafiken på flera sätt, men de viktigaste åtgärderna omfattar
lokalisering, kostnader för resor, kollektivtrafikutbud och kortare restider. Som helhet
har Stockholmsregionen idag en relativt god utbyggd kollektivtrafik, men utmaningen
för regionen är att bilen trots allt är det vanligaste färdmedlet i många områden. I allmänhet beror färdmedelsvalet i dessa områden på en kombination av kollektivtrafikutbudet, att man har tillgång till bil samt att bilresorna i många reserelationer tar kortare
tid än kollektivtrafiken. I och med att kollektivtrafikens möjligheter att förse alla områden i regionen med hög turtäthet är begränsade, kommer det att finnas områden där
bilen egentligen utgör det enda praktiska alternativet. I ett regionalt planeringsperspektiv är det därför viktigt att fortsättningsvis koncentrera bebyggelsetillväxten till
områden som har, eller kommer att få, god kollektivtrafiktillgänglighet.
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Tillsammans med trafikinvesteringarna bidrar bebyggelsestrukturen för planförslaget
till att skapa fler områden där kollektivtrafiken är ett konkurrenskraftigt alternativ.
I nuläget beräknas knappt sju procent av Stockholms läns befolkning bo i områden där
kollektivtrafiktillgängligheten är likvärdig med biltillgängligheten. Strukturanalyserna
för utställningen visar att till år 2050 beräknas knappt hälften av Stockholms läns
befolkning bo i områden där kollektivtrafikens tillgänglighet är likvärdig med bilens.
Detta är en betydande förbättring i jämförelse med idag och utfallet speglar de samlade
effekterna av en ändamålsenlig bebyggelsestruktur som i hög grad är anpassad till
trafiksystemet. Givet att den regionala planen genomförs finns det därför anledning
att påstå att RUFS 2050 i hög grad skapar förutsättningar för ett hållbart resande i
framtiden.

Ökade kostnader för biltrafiken kan bli nödvändiga för att
klara målen om klimat och tillgänglighet
Hur snabbt drivmedel och fordon utvecklas avgör om det går att nå målet om inga
nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser år 2050 5. Det behövs starka styrmedel som
driver på teknikutvecklingen mot energieffektiva fordon som drivs av förnyelsebar
energi för att gå i den riktningen. Styrmedel som driver på teknikomställningen
bedöms vara ett väsentligt mer effektivt sätt att styra mot klimatmålen än att enbart
bygga ut kollektivtrafiken. Tillgången på koldioxidneutral energi till rimliga priser har
stor betydelse för den framtida inriktningen på länets bebyggelse- och transportinfrastruktur.
För att dämpa biltrafiken och begränsa trängseln på vägarna ingår utökade styrmedel
i strukturanalyserna. Styrmedlen består av ett utökat trängselskattesystem och parkeringsåtgärder och har utformats så att trängseln kan hållas på ungefär samma nivå som
idag, trots en betydande befolkningstillväxt till år 2050. Framkomligheten är viktig för
regionens ekonomiska funktion, men det är inte heller samhällsekonomiskt motiverat
att begränsa biltrafiken med styrmedel på ett sätt så att trängseln elimineras helt.
Styrmedlen behöver därför vara väl avvägda så de inte skapar betydande tillgänglighetsförsämringar. Tillgängligheten behöver därför främjas även på andra sätt, bland
annat genom ändamålsenlig lokalisering och bättre förutsättningar för kollektivtrafik,
gång- och cykelresande.

Kapaciteten i kollektivtrafiken verkar räcka till i Stockholms
län…
Strukturbilden utgår från relativt omfattande kollektivtrafikinvesteringar till år 2030,
men efter 2030 är investeringarna inte lika omfattande. Fram till år 2050 är också investeringarna i kollektivtrafiken betydligt mer omfattande än väginvesteringarna.
Utbudsökningarna består i huvudsak av förstärkningar av de befintliga linjerna och i
mindre utsträckning av nya linjer som skapar helt nya kollektivtrafiklägen. Tunnelbanan förväntas få de största passagerarökningarna och beräknas fortfarande vara det
största spårtrafikslaget år 2050. Antalet påstigande i tunnelbanan förväntas öka med
omkring 70 procent, medan passagerarkapaciteten ökar med cirka 85 procent till år

5

Det nationella målet avser år 2045, men den här rapporten behandlar situationen år 2050 eftersom det är målåret i RUFS
2050.
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2050. Utbudet i tunnelbanan ökar alltså mer än efterfrågan, men efterfrågan är inte
jämnt fördelad över hela tunnelbanesystemet. Resandeökningarna är en effekt av att en
stor del av befolkningen och arbetsplatserna lokaliseras till tunnelbanans upptagningsområde. Analysresultaten visar att passagerarkapaciteten i kollektivtrafiken generellt
verkar räcka till för att möta efterfrågan år 2030–2050. Totalt sett är belastningen
högre än idag, men ingen av linjerna överskrider den praktiska kapaciteten i morgonens maxtimme, det vill säga den tidpunkt då beläggningen är som högst. Trängselsituationen på pendeltågen, spårvägarna och de övriga tunnelbanelinjerna ser överlag
god ut år 2050. Den stora ökningen av utbudet av spårväg och tunnelbana innebär en
minskad trängsel på fordonen. För tunnelbanan handlar det om en halvering av tiden
med stående i vagnarna i jämförelse med idag. På pendeltågen förväntas trängseln öka
fram till år 2030, för att sedan kraftigt avta till år 2050. Detta är i huvudsak en effekt av
en ökad pendeltågstrafikering efter 2030, vilket ökar passagerarkapaciteten.

… men kapacitetsproblem uppstår för regionaltågen i östra
Mellansverige
Det trafiknät och trafikering för spårtrafiken som ligger till grund för trafikanalyserna
innebär en betydande utbudsökning av antalet vagnkilometer till år 2030–2050. Resultaten pekar också på en betydande ökning av antalet resande i spårtrafiken som verkar
i riktning mot en alltmer integrerad arbetsmarknad i östra Mellansverige. Frågan som
uppstår är om den totala kapaciteten i spårsystemet räcker till för att möta den ökade
efterfrågan, särskilt om trafiken ska samsas med en växande fjärrtågtrafik och höghastighetståg?
Analysresultaten visar att det råder kraftig trängsel på regionaltågen i de större stråken
in mot de centrala delarna av Stockholms län år 2030. På flera sträckor överstiger efterfrågan den praktiska passagerarkapaciteten i morgonens maxtimme, vilket indikerar
att regionaltågstrafikeringen enligt 2030-nätet inte räcker till för att klara efterfrågan.
Sammanfattningsvis verkar det som att behovet av kapacitetsförstärkningar är högst
för spåren i de mest trafikerade stråken.
Behovet av ytterligare kapacitetsförstärkningar ser ut att vara högst på spåren i de
största stråken fram till år 2030. Kapacitetsförstärkningar som bör utredas är om
passagerarkapaciteten kan utökas genom längre tåg eller andra typer av vagnar
med fler sittplatser, eller om det finns ledig spårkapacitet för att kunna köra fler tåg.
År 2050 förväntas trängselsituationen på regionaltågen förbättras, trots att reseefterfrågan ökar ytterligare och att det är samma passagerarkapacitet i vagnarna. Orsaken
till den minskade trängseln beror på att trafikeringen utökas efter 2030 så att utbudet
är bättre anpassat till reseefterfrågan. År 2050 förväntas ingen av sträckorna ha en
beläggning som överstiger den praktiska kapaciteten (120 procent av sittplatserna).
Däremot är det tydligt att en fortsatt trafikering enligt 2030-nätet inte räcker till för
att möta efterfrågan år 2050. Det krävs att trafikeringen byggs ut i takt med eller till
och med mer än den förväntade efterfrågeökningen för att skapa en robusthet i trafiksystemet.
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Strukturbilden skapar förutsättningar till ett ökat
cykelresande
Andelen cykelresor beräknas öka något till år 2050 i jämförelse med nuläget. Ökningen
beror i första hand på ett antagande om förbättrade cyklar och att cykelnätet år 2050
innebär att cykelns attraktivitet stärks. Cykelandelen i beräkningarna ligger dock långt
ifrån en ambition om en färdmedelsandel på 20 procent. Andelen bilresor som är kortare än 10 kilometer enkel väg beräknas utgöra en majoritet av bilresorna år 2050, samt
omkring en tredjedel av biltrafikarbetet. Detta innebär att korta bilresor utgör cirka en
femtedel av det totala antalet resor år 2050. Om hälften av dessa bilresor kunde överföras till cykel skulle färdmedelsandelen för cykel öka med tio procentenheter och biltrafikarbetet reduceras med ungefär lika mycket. I beräkningarna finns därmed en stor
potential i överföringen av resor från bil till cykel. En överflyttning av denna omfattning
kan dock inte förväntas uppstå av sig själv. För att uppnå den krävs sannolikt ett starkt
planeringsfokus på att stärka cykelns konkurrenskraft med tydliga prioriteringar och
eventuellt även värderingsförändringar.

Högre regional tillgänglighet…
Tillgänglighet är en viktig lägeskvalitet som påverkar många delar av samhället och
som i huvudsak styrs av två faktorer: dels var bostäder och lokaler är lokaliserade, dels
av trafiksystemets utformning och de resmöjligheter som det skapar. Ett område där
man når många potentiella målpunkter inom korta restider och till en låg kostnad har
en hög tillgänglighet. Alla åtgärder som bidrar till att antingen förkorta restiderna eller
öka antalet målpunkter inom samma restid bidrar därför till att öka tillgängligheten för
en viss plats. I ett arbetsmarknadsperspektiv brukar tillgängligheten vanligtvis mätas
som marknadspotential, det vill säga som tillgång till arbetsplatser eller arbetskraft
inom en given restid.
De trafikåtgärder som ingår i strukturanalysernas trafiknät till år 2030–2050 bidrar
i kombination med bebyggelsestrukturen till en betydande ökning av tillgängligheten
i stora delar av Stockholms län och östra Mellansverige. Eftersom lokaliseringen av
bostäder och arbetsplatser i analyserna i huvudsak drivs av den kollektivtrafiktillgänglighet som det framtida trafiksystemet skapar så bidrar strukturbilden till att öka tillgängligheten i regionen. Tillgängligheten ökar inte bara i de centrala delarna utan i
de flesta platser i regionen. Eftersom investeringarna i vägnätet till år 2050 är relativt
begränsade till några få stora investeringar, består tillgänglighetsförbättringen på vägsidan i huvudsak mer av en markanvändningseffekt än av en trafikinvesteringseffekt.
Tillsammans med den höga befolkningstillväxten innebär detta en kraftig tillgänglighetsförbättring år 2050 i jämförelse med nuläget. Tillgängligheten i regionen blir högre,
sprids över ett större geografiskt område längs kollektivtrafikens upptagningsområde,
samt att förbättringen är betydligt större för kollektivtrafiken än för biltrafiken. Fler
platser i regionen får en kollektivtrafiktillgänglighet som är likvärdig med tillgängligheten med bil, för både arbets- och övrigtresor 6. Sammantaget erhåller betydligt fler platser
i östra Mellansverige en ökad tillgänglighet till de större nodstäderna år 2050.

6

Övrigtresor inkluderar alla privata reseärenden som inte är arbete, det vill säga skola, inköp, besök, rekreation och övrigt.
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…och bättre integrering av de storregionala
arbetsmarknaderna
I takt med en ökad urbanisering och investeringar i ny infrastruktur har arbetsmarknaderna i Sverige successivt vuxit samman över tid. År 1970 fanns det cirka
170 lokala arbetsmarknader (LA) i Sverige. Idag beräknas antalet vara cirka 60
stycken. LA-regionerna har således blivit allt färre, men större.
För att få en uppfattning om strukturbildens potential till en framtida regionförstoring
har det beräknade pendlingsmönstret analyserats. Idag finns det 15 LA-regioner i östra
Mellansverige som helhet. Utfallet av analyserna visar på en stor potential till integrering av de lokala arbetsmarknaderna i östra Mellansverige. Antalet arbetsmarknader
beräknas minska från 15 till 10. De samlade resultaten kan tolkas som att strukturbildens utformning förväntas skapa goda möjligheter till en fortsatt regionförstoring
och ytterligare integrering av arbetsmarknaderna i östra Mellansverige. Strukturbildens egenskaper ökar möjligheterna till matchning på den storregionala arbetsmarknaden och får dem att fungera bättre som helhet. Resultaten indikerar också att
förbättringarna i trafiknäten till år 2030 (EBS-nät) skapar goda förutsättningar till en
regionförstoring, men att de ytterligare förbättringarna till år 2050 inte har lika stor
potential att driva regionförstoringen vidare.

Positiva och sociala fördelningseffekter av
tillgänglighetsförbättringarna
Investeringarna i kollektivtrafik bidrar tillsammans med bebyggelsestrukturen till en
betydande tillgänglighetsökning i Stockholms län som helhet. Däremot är tillgänglighetsförbättringarna inte jämnt fördelade. Ur ett socialt rättviseperspektiv är det därför
intressant att studera vilka grupper i samhället som gynnas (mer än andra) av investeringarna i kollektivtrafiken. Om man studerar hur tillgänglighetsförbättringarna fördelas mot en bakgrund av ett socioekonomiskt index7 går det att säga något om vilka
grupper i samhället som särskilt gynnas av kollektivtrafikinvesteringarna. Denna nytta
kan mätas som ökad tillgänglighet. Resultaten av analyserna visar att gruppen med ett
medelhögt socioekonomiskt index får den största tillgänglighetsförbättringen och därefter kommer gruppen med ett lågt socioekonomiskt index. Gruppen med högst socioekonomiskt index får de lägsta tillgänglighetsförbättringarna. Men tillgänglighetsförsämringen som följer av de ökade kostnaderna av styrmedel till 2030 är störst för
gruppen med högt socioekonomiskt index som tappar cirka åtta procentenheter av
sin tillgänglighetsförbättring till 2030. Tillgänglighetsförsämringen är också minst
för gruppen med ett lågt socioekonomiskt index som tappar cirka fyra procent av sin
tillgänglighetsförbättring till 2030.
Sammantaget indikerar detta att strukturbilden för utställningen innebär att fördelningseffekterna av tillgänglighetsförbättringarna tillsammans med styrmedlen verkar
utjämnande mellan olika socio-ekonomiska grupper i jämförelse med idag.

7

Ett beräknat index som baseras på en kombination av socioekonomisk statistik från Områdesdatabasen, ODB. Indexet har
tagits fram av TRF.
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Strukturbilden leder mot uppställda mål
Sammantaget indikerar resultaten från strukturanalyserna att strukturbilden verkar i
riktning mot de uppställda målen för regionen. Alla mål har naturligtvis inte bäring på
den fysiska strukturen, men de övergripande målen om god livsmiljö, tillgänglighet,
arbetsmarknadens funktionssätt och attraktivitet, samt resurseffektivitet är i detta
perspektiv de mest centrala.
För det första innebär strukturbilden en betydande ökning av tillgängligheten i stora
delar av Stockholms län och östra Mellansverige. Tillgängligheten ökar, inte bara i
de centrala delarna utan på de flesta platser i länen. En del av tillgänglighetsökningen
kan tillskrivas själva befolkningstillväxten, en del lokaliseringen och en del trafiksystemets utformning. För det andra är strukturbilden resurseffektiv. Det rumsliga förhållningssättet om förtätning, polycentrism och lokalisering i goda kollektivtrafiklägen
bidrar alla till hushållning med markresurser och minskar risken för oönskade intrångseffekter. För det tredje visar strukturbilden att det går att bygga tätt och samtidigt öka
befolkningens tillgång till hälsofrämjande rekreations- och grönområden. För det fjärde
bidrar strukturbilden till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att förbättra möjligheterna till matchning och ökad storregional integration i hela östra
Mellansverige.

Är strukturbilden robust?
Det är svårt att ge ett rakt svar på frågan, men det finns vissa indikationer som pekar i
den riktningen. Strukturbilden för planförslaget kan anses vara robust i den meningen
att den behåller en viss grad av handlingsfrihet när det gäller markanvändningen. I och
med att en av de bärande principerna i strukturbilden handlar om förtätning i redan
bebyggda områden och en resurseffektiv hushållning med marken så reduceras markbehovet. På detta sätt kan viss mark sparas för framtida behov och ett visst mått av
handlingsfrihet kan bibehållas. Ny bebyggelse och nya trafikobjekt verkar strukturerande och inverkar på den framtida bebyggelseutvecklingen. Med en yteffektiv planering
minskar därför risken att man bygger fast sig i en struktur som kan vara svår att ändra
på och som inte är ändamålsenlig på längre sikt.
För att få en uppfattning om strukturbildens robusthet mot en lägre befolknings- och
ekonomisk tillväxt har analyser med en lägre befolkningsutveckling studerats. Resultaten visar att de analyserade trafikinvesteringarna eventuellt kan reduceras till följd
av en lägre reseefterfrågan. Analyserna med en lägre befolkningstillväxt visar att flera
av de kritiska punkterna i trafiksystemet som har påvisats vid en hög tillväxt kan klaras.
Med en lägre befolkningstillväxt verkar också vägkapaciteten räcka till för att klara
efterfrågan, även med ett alternativ utan en östlig förbindelse. Trängselsituationen ser
då överlag bättre ut än idag, även om det uppstår en belastning på vissa kortare vägavsnitt. Den ökade kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet skapar också en ökad robusthet
mot störningar i och med att det skapas fler alternativ till passager. Sammanfattningsvis kan det konstateras att eftersom trafiknäten ursprungligen är dimensionerade för
ett högalternativ så är strukturbilden robust mot en lägre befolkningsutveckling, bland
annat genom att en viss överkapacitet skapar fler resalternativ och därmed en lägre
känslighet för kritiska trafikstörningar.
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Bebyggelsestruktur och trafiksystem samverkar
De strukturanalyser som har gjorts visar att det går att minska behovet av framtida
infrastrukturinvesteringar genom att på ett klokt sätt optimera lokaliseringen av tillkommande bostäder och arbetsplatser. Detta betyder att lokaliseringen av tillkommande bebyggelse har stor betydelse för i vilken grad det går att nå målen om tillgänglighet. En bebyggelsestruktur med stora transportbehov innebär en välfärdsförlust i
form av sämre tillgänglighet, samt generellt sett sämre förutsättningar för den regionala utvecklingen. För en effektiv regional bebyggelsestruktur i enlighet med den analyserade strukturbilden är det avgörande att en stor del av den tillkommande bebyggelsen lokaliseras i de bästa kollektivtrafiklägena, vilket skapar goda förutsättningar till
kollektivtrafikresande. Analyserna visar att det inte bara är bebyggelsens täthet som
är viktig utan även graden av centralitet, där en högre andel tillkommande bebyggelse
i centrala lägen ger en högre total tillgänglighet.
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Bakgrund
Den här rapporten utgör en dokumentation av de strukturanalyser inför utställningsförslaget av RUFS 2050 som genomfördes under hösten 2016. Rapporten i sig utgår
från motsvarande analyser som genomfördes inför samrådsförslaget till RUFS 2050.
Samrådsförslaget presenterar de samlade effekterna av två alternativa strukturer, A
och B, för Stockholms län och östra Mellansverige. Syftet med strukturerna har varit
att skapa ett brett kunskapsunderlag till arbetet med att ta fram en framtidsbild inför
utställningsförslaget till ny RUFS. I den här rapporten redovisas konsekvenserna av
en planstruktur för Stockholms län och östra Mellansverige år 2050.
De grundläggande förutsättningarna för regionens utveckling som helhet har dock
förändrats. De nya framskrivningar av befolkning och sysselsättning för Stockholms län
och övriga län i östra Mellansverige till år 2050 8 som har tagits fram pekar på en starkare utveckling än de tidigare framskrivningarna. Strukturbilden beskriver den förväntade fördelningen av bebyggelsetillväxten inom regionen, det vill säga hur den regionala bebyggelsestrukturen kan se ut år 2050, samt trafiksystemens sammansättning.
Bebyggelsestrukturen har kombinerats med ett trafiknät som innehåller beslutade och
planerade väg- och kollektivtrafikinvesteringar till år 2030, samt åtgärder och investeringar på längre sikt (2050). Genom systematiska och modellbaserade analyser har
sedan effekter och konsekvenser av en regional planeringsinriktning studerats. Strukturbilden som analyseras kallas i fortsättningen RUFS 2050.
RUFS 2050 bygger vidare på det rumsliga förhållningssätt om flerkärnighet som anges
i den antagna regionplanen, RUFS 2010. Strukturbilden innebär att åtta yttre stadskärnor utvecklas och kompletterar den centrala regionkärnan. Kollektivtrafiken utformas
så att den understödjer utvecklingen av kärnorna och övrig bebyggelse. Tidigare studier
har också visat att det finns storregionala nyttor med en utveckling där regionala stadskärnor med en god storregional koppling förväntas få särskilt goda förutsättningar för
bebyggelsetillväxt. Kollektivtrafiken utformas så att den stödjer utvecklingen av kärnorna och övrig bebyggelse.
Planalternativet innebär fortfarande att lokaliseringen i huvudsak drivs av den tillgänglighet som det framtida trafiksystemet skapar, samt med en generell planeringsprincip
om att tillkommande bebyggelse i huvudsak sker genom förtätning och i goda kollektivtrafiklägen.
Ett viktigt mål med strukturbilden är att visa hur regionen kan nå klimatmålet: att
reducera de klimatpåverkande gaserna från transportsektorn med 70 procent (i jämförelse med år 2010) till år 2030, samt noll nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser år
2050 9. Eftersom trafikens klimatpåverkan är en viktig del i detta är åtgärder för att
minska trafikens klimatpåverkan centrala för att nå utsläppsmålen. Tre huvudåtgärder
kan identifieras. Den första handlar om att skapa ett transportsnålt samhälle, vilket
8
9

Se SLL/TRF Rapport 2017:02.
Det nationella målet avser år 2045, men den här rapporten behandlar situationen år 2050 eftersom det är målåret i RUFS
2050.
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hanteras genom en ändamålsenlig lokalisering och utformning av ny bebyggelse. Den
andra handlar om olika typer av ekonomiska styrmedel som syftar till att begränsa bilresandet. Den tredje åtgärden handlar om teknikutvecklingens möjligheter. Hur snabbt
den klimatreducerande tekniken utvecklas på lång sikt är dock osäkert. Det är även
osäkert i vilken omfattning klimatneutral energi blir tillgänglig för konsumtion.

En modellbaserad ansats i den regionala
utvecklingsplaneringen i Stockholmsregionen…
Stockholms läns landsting har en lång tradition av att arbeta med modellbaserad
systemanalys i den regionala planeringen. Under de senaste 15–20 åren har landstinget
initierat och utvecklat flera metoder och modeller som på ett systematiskt och vetenskapligt sätt testar och beskriver effekter av olika regionala planeringsstrategier.
Det övergripande syftet har varit att ta fram väl underbyggda planeringsunderlag
som dels möjliggör kvantitativa beskrivningar av befintliga planeringsförhållanden i
regionen, dels testar effekter av olika planeringsscenarier. Genom en modellbaserad
systemansats kan man på detta sätt hantera flera komplicerade planeringsfrågor samtidigt. Detta arbetssätt innebär att det tydligt går att visa på positiva och negativa effekter av olika strategier som därigenom resulterar i en väl underbyggd och ändamålsenlig
regional planering. Genom årens lopp har en rad modeller utvecklats inom ramen för
landstingets verksamhet. Dessa modeller har successivt utvecklats och förfinats i takt
med ökad tillgång till data och förbättrad teknisk kapacitet. Ofta har de som har utvecklat modellerna också haft en anknytning till forskning inom området.

…och i östra Mellansverige
Arbetsmarknadsregionerna i Sverige blir allt färre och större. Detta är framför allt ett
resultat av två pågående processer. Den ena är den ökande befolkningskoncentrationen
till storstäderna som bidrar till en hög befolknings- och sysselsättningstillväxt. Den
andra processen har att göra med förbättringar i transportsystemet som underlättar
arbetspendling över länge avstånd. Regionerna vidgas geografiskt, men krymper samtidigt restidsmässigt. Storstadsregionernas influensområden sträcker sig därför alltmer
utanför de administrativa länsgränserna och skapar funktionella arbetsmarknadsregioner där flera län kopplas samman. De regionala frågorna är idag inte endast regionala, utan även storregionala. När regionerna successivt integreras med varandra ökar
därför betydelsen av en samordnad planering mellan länen. Detta innebär ett ökat
behov av regionalt samarbete, bland annat om trafikinvesteringar, men lika viktigt är
en gemensam planeringsbild för utvecklingen av befolkning och sysselsättning i regionerna. Det är rimligt att anta att betydelsen av gemensamma strategier, planering och
koordinerade satsningar ökar i framtiden.
Det finns idag ett etablerat storregionalt samarbete mellan länen i östra Mellansverige.
Ambitionen för östra Mellansverige-samarbetet inför RUFS 2050 är att skapa en samsyn och ett gemensamt underlag för planeringsprocessen, samt möjlighet att samordna
planerings- och utvecklingsprocesser mellan länen. Ambitionen förutsätter att länen i
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ett gemensamt modellarbete belyser effekterna av alternativa rumsliga strukturbilder
och strukturer i ett storregionalt perspektiv och därigenom tydliggör hur de skapar en
gemensam beredskap och hanterar tillväxten.

Vad är strukturanalyser?
Strukturanalyser är ett modellbaserat arbetssätt som systematiskt analyserar sambandet mellan fysisk struktur, ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållanden. Struktur avser i detta fall det samlade rumsliga avtrycket av olika fysiska företeelser i en
region. Det handlar framför allt om var bostäder, arbetsplatser och infrastruktur är
lokaliserade, men även om grönområden, vatten med mera.
Effekter av olika planeringsstrategier studeras i strukturanalyser. Var och hur framtidens bostäder och arbetsplatser i en region lokaliseras har stor betydelse för hur regionen fungerar i framtiden. Bebyggelsens lokalisering och utformning har bland annat
stor betydelse för resandet i en region. Strukturen påverkar trafiksystemet som i sin tur
påverkar strukturen genom sina lägesskapande egenskaper. Olika fysiska strukturer ger
olika effekter. Strukturen har också stor betydelse för en regions resurseffektivitet ur ett
hushållningsperspektiv. Detta gäller bland annat markåtgång för bebyggelse samt vilka
intrångseffekter som kan förväntas.
Strukturanalyser bedrivs ofta i form av ett strukturbildsarbete där olika bilder av en
regions framtid tecknas och utvärderas. Genom att beskriva olika tänkbara framtidsbilder, och de planeringsstrategier som anses ändamålsenliga för att uppnå strukturerna,
går det sedan att jämföra olika strukturbilder med varandra och utvärdera resultatet.
Utfallet av analyserna kan sedan ligga till grund för olika vägval och ställningstaganden,
beroende på vilka mål som ställs upp för regionen.
För att skapa fysiska framtidsbilder för en region behövs det systematik som tas fram
med stöd av olika modeller. Bland annat används en markanvändningsmodell som
lokaliserar ett förväntat tillskott av bostäder och arbetsplatser enligt strukturbildbeskrivningar och uppställda planeringstrategier. Modellen lokaliserar ett övergripande
tillskott (i ett län eller en kommun) till mindre områden (exempelvis trafikzoner eller
100-metersrutor). Arbetet tar hänsyn till en rad olika lokaliseringsfaktorer och markrestriktioner. Ett exempel på en lokaliseringsfaktor är den tillgänglighet som det framtida
trafiksystemet skapar, medan ett exempel på markrestriktion är områden som omfattas
av ett lagskydd. Utfallet av lokaliseringsmodellen visar var och hur regionens bebyggelse växer. Kartbilden kan sägas vara det rumsliga avtrycket av de uppställda planeringsstrategierna. Eftersom utfallet har en rumslig dimension kan den sedan utvärderas med avseende på olika planeringsindikatorer. Exempel på indikatorer är bland
annat hur mycket mark bebyggelsen kräver (markanspråk), intrångseffekter, markkonsumtion per invånare, samt bebyggelsens lokaliseringseffektivitet i förhållande
till kollektivtrafiktillgänglighet. Eftersom olika strukturbilder ger olika effekter kan
de rumsliga strukturbilderna bedömas och utvärderas gentemot varandra.
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Figur 1 Exempel på rumsligt utfall av en markanvändningsmodell – bebyggelsetäthet, nuläge och år 2050 i en fiktiv urban sprawl-strukturbild
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Även om resultatet av strukturanalyserna har en fysisk dimension är det viktigt att
påpeka att det rumsliga utfallet inte är detsamma som en fysisk planstruktur. Analysresultatet ska istället ses som ett verktyg för att kunna göra välinformerade beslut om
vilka planeringsstrategier som förefaller vara ändamålsenliga med tanke på de mål som
ställs upp för regionen.
Som tidigare har nämnts har strukturerna stor påverkan på hur resandet blir i en
region. Olika strukturer ger olika effekter på resandet i trafiksystemet. En viktig del i
strukturanalyserna är därför att analysera och utvärdera potentiella trafikeffekter.
Detta görs i en trafikmodell som använder den rumsliga strukturen från en strukturbild
(lokalisering av bostäder och arbetsplatser) och studerar denna i kombination med ett
framtida trafiknät. Utfallet av analyserna består av trafikindikatorer som bland annat
innehåller färdmedelsandelar, resmönster, transportarbete och tidsförluster. De resulterande trafikindikatorerna kan sedan bedömas och utvärderas och konsekvenser av
olika strukturbilder kan ställas mot varandra.
Den samlade bedömningen av mark- och trafikkonsekvenserna för olika strukturbilder
kan ställas mot varandra och ge vägledning om vilka planeringsstrategier som är ändamålsenliga med tanke på de uppställda målen. Ofta görs detta med en iterativ arbetsgång där modellresultaten ger anledning till justeringar som successivt förbättrar
strukturen och leder till ökad måluppfyllelse.

Varför används strukturanalyser i regional
utvecklingsplanering?
En stor del av den bebyggelse- och infrastruktur som vi ser omkring oss idag är det
samlade resultatet av planeringsbeslut som togs för kanske 50–100 år sedan. Detta
innebär i sin tur att de strategiska planeringsbeslut som tas idag påverkar samhället
under lång tid framöver. Bebyggelse, vägar och järnvägar verkar strukturerande och
påverkar handlingsfriheten för planerare i framtiden. Därför är det viktigt att dagens
beslut baseras på så bra planeringsunderlag som möjligt, där olika alternativ undersöks
och utvärderas mot varandra. Detta görs lämpligen i modellbaserade strukturanalyser.
En av huvudpoängerna med modellbaserade strukturanalyser är att de kan kvantifiera
och jämföra effekterna av alternativa och långsiktiga planeringsstrategier. Fördelen
med den ansatsen är att det går att hantera många olika planeringsaspekter samtidigt
i en modell. Det är också möjligt att studera hur förändrade förutsättningar påverkar
utfallet i känslighetsanalyser.
Modellresultaten indikerar vilka frågor som är angelägna och behöver hanteras och underlagen används också för att se vilka åtgärder eller planeringsinsatser som bör prioriteras. De kvantitativa analyserna blir alltså ett viktigt underlag för en diskussion om
fördelar och nackdelar med olika planeringsinriktningar. Nackdelen med att arbeta med
modeller är att de ofta bygger på observerade beteenden och historiska skattningssamband. Ofta är det därför svårt för modellerna att fånga upp strukturella förändringar
eller tankesystem i samhället. Det är dock möjligt att utifrån modellerna och innovativa
angreppssätt göra ansatser till att beskriva konsekvenser av sådana processer.
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Om ambitionen är att systematiska mäta och utvärdera systemeffekter av olika planeringsinitiativ finns det idag inget rationellt alternativ till en modellbaserad ansats.
Verkligheten är odelbar, men en verkligt integrerad och tvärsektoriell fysisk planering
är svår att hantera utanför modellvärlden. Det alternativ som står till buds är att studera varje pusselbit för sig, men då ställs man istället inför svårigheter när de olika
delarna i slutet ska samlas ihop till en integrerad helhet. Men den modellbaserade
ansatsen – med dess fördelar och brister – är ett rationellt alternativ om ambitionen
är att ta ett helhetsgrepp om den fysiska planeringen.
Utfallet av de modellbaserade analyserna används och efterfrågas av många olika samhällsaktörer. Följande avsnitt belyser hur de modellbaserade underlagen används på
olika sätt i den regionala utvecklingsplaneringen.
Förutom Stockholms läns landsting tar också Trafikverket fram detaljerade underlag
om utvecklingen av befolkning och arbetsplatser i Sveriges län på lång sikt. Underlagen
grundas på Långtidsutredningens antaganden samt utvecklingen på riksnivå. Därefter
bryts de ned till regional och subregional nivå. Stockholmsregionens andel av rikets
utveckling har i dessa analyser konsekvent underskattats i jämförelse med den observerade utvecklingen. Det finns därför ett behov av att ta fram särskilda underlag som tar
hänsyn till de särskilda förutsättningar som Stockholmsregionen har, bland annat när
det gäller befolkningsutvecklingen. Landstinget har en viktig roll i detta sammanhang
genom att det representerar regionens samlade syn på utvecklingen. Det detaljerade
underlaget kan därför användas som ett jämförelsealternativ vid analyser av framtida
behov, bland annat som grund för trafikinvesteringar och åtgärder i trafiksystemet.
Den inomregionala fördelning av befolkning och arbetsplatser som Trafikverket tar
fram för den nationella trafikplaneringen, bygger på den fördelning som tas fram i
RUFS, dock med en lägre total volym för länet. Den detaljerade inomregionala fördelningen som tas fram i RUFS får därmed även på detta sätt ett genomslag i den nationella trafikplaneringen. Utan ett geografiskt detaljerat underlag om en framtida lokalisering av befolkning och arbetsplatser saknar Stockholmsregionen ett samlat och
gemensamt dataunderlag om regionens långsiktiga utveckling. Detta är bland annat
ett mycket viktigt underlag för Stockholms läns trafikplanering.
Flera aktörer använder sig av RUFS antaganden om lokalisering av framtida befolkning
och arbetsplatser, men använder underlaget på olika sätt. Trafikförvaltningen utgår
från RUFS antaganden för den långsiktiga utvecklingen men gör också specialanpassningar på kortare sikt. Kommunerna i regionen använder sig också av RUFS-underlaget i sin översiktliga planering. Det utgör ett viktigt underlag som kommunerna förhåller sig till för att se hur väl den kommunala planeringen ansluter till det regionala
perspektivet. Vissa omkringliggande län och regionförbund använder sig också av
RUFS-underlaget, bland annat i arbetet med trafiklänsplaner.
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Strukturanalysernas arbetsgång – en översikt
Nedan presenteras en översikt av de typiska moment som ingår i strukturanalysprocessen.
1. Grundantaganden för regionens utveckling
För att få en uppfattning om ramvillkoren för regionens utveckling används så kallade
framskrivningar som baseras på grundantaganden om flyttmönster, globalisering, ekonomisk utveckling med mera. Grundantagandena leder till framskrivningar av befolknings- och sysselsättningsutveckling till ett visst målår och definieras på läns- och
kommunnivå. Framskrivningarna sätter ramarna för strukturanalyserna på en översiktlig nivå. Strukturanalyserna fokuserar på den detaljerade lokaliseringen av det
förväntade tillskottet inom ett län eller inom en kommun – volymtillväxten ges av
framskrivningarna. Detta arbete bygger på den befolknings- och sysselsättningsutveckling för Stockholm och östra Mellansverige som presenteras i kapitel 2 (förutsättningar
för analyserna).
2. Inledande strukturbildsformulering
Innan arbetet med strukturanalyserna inleds behövs det översiktliga idéer om vilka
strukturer som ska testas. Dessa påverkas typiskt av vilka visioner och mål som ställs
upp för regionens långsiktiga utveckling. Exempel på strukturer kan vara en flerkärnig
region i jämförelse med en monocentrisk region. Idéerna konkretiseras i strukturbildsbeskrivningar som anger vilka övergripande principer som ska gälla för strukturerna.
Strukturbildsbeskrivningarna beskriver olika strukturer och planeringsstrategier
som anses vara ändamålsenliga för att uppnå målen. Den strukturbild som ligger till
grund för analyserna i den här rapporten presenteras i kapitel 2 (förutsättningar för
analyserna).
3. Framtida trafiksystem
De regionala strukturerna fokuserar främst på befolkningens och arbetsplatsernas
framtida lokalisering. Till strukturerna kopplas också ett framtida trafiksystem med
objekt som bedöms kunna understödja strukturen. Trafiksystemet består ofta av befintliga, planerade och önskvärda trafikobjekt. Dessa objekt kodas in i en trafikmodell för
vidare trafikanalyser och används inledningsvis för att beräkna den tillgänglighet som
ofta driver lokaliseringen av befolkning och arbetsplatser i nästa steg i processen. Det
antagna trafiksystem som används i det här arbetet beskrivs i kapitel 3 (om trafiksystemet).
4. Lokalisering av befolkning och sysselsättning
I detta steg lokaliseras det förväntade tillskottet av befolkning och sysselsättning enligt
de principer som har ställts upp i strukturbildsbeskrivningarna. Detta innebär att ett
läns- eller kommuntillskott fördelas ned till mindre områden i en markanvändningsmodell. I detta steg har de övergripande lokaliseringsprinciperna översatts till mer
detaljerade principer. Vid lokaliseringen använder modellen olika lokaliseringsfaktorer
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och restriktionsområden för en framtida bebyggelse. Lokaliseringsfaktorerna kan
definieras på många olika sätt, men typiska faktorer är tillgänglighet 10, täthet och olika
tillgångsfaktorer (grönområden, vatten med mera). Lokaliseringsfaktorerna viktas
olika beroende på strukturbildsprincip och läggs sedan ihop till ett lokaliseringsindex.
Områden där flera lokaliseringsfaktorer sammanfaller får ett högt index och utgör
därmed attraktiva områden för ny bebyggelse. Utfallet av lokaliseringen har en rumslig
dimension som kan illustreras i en karta. Kartan visar var och hur bebyggelsen växer i
regionen enligt en viss planeringsprincip. Det rumsliga utfallet ska ses som planeringsprincipernas fysiska avtryck i rummet, vilket inte är synonymt med en plankarta. Utfallet av den rumsliga struktur som analyseras i detta arbete presenteras i kapitel 4 (rumsligt utfall).
5. Konsekvensanalys
När de rumsliga strukturerna har tagits fram kan de utvärderas. Detta sker genom att
ett antal indikatorer beräknas från modellresultatet. För lokaliseringens del handlar det
om olika indikatorer för markanvändning och intrångseffekter. Eftersom bebyggelsens
lokalisering också har stor betydelse för det framtida resandet i en region studeras även
trafikkonsekvenser. Detta sker i en trafikmodell där lokaliseringen tillsammans med
trafiknätet utgör grunden för analyserna. För trafiken omfattar indikatorerna olika
aspekter på efterfrågan och systemeffektivitet, bland annat trafikarbete, trängsel, färdemedelsval och reslängder. Indikatorerna som används i den här rapporten och utvärderingen av modellresultatet beskrivs i kapitel 6 (konsekvenser av strukturbilderna).
6. Bedömning av strukturer och strukturbilder
Varje indikator beräknas för alla strukturbilder och kan sedan jämföras med varandra.
De är sedan underlag då de olika strukturbildernas egenskaper bedöms. För att få en
uppfattning om måluppfyllelsen jämförs också indikatorerna med de mål som har
ställts upp för regionen. Genom att ställa de olika strukturbildernas egenskaper och
konsekvenser mot varandra går det att göra en samlad bedömning av deras styrkor och
brister. Denna bedömning kan leda till att planeringsprinciperna i någon strukturbild
justeras i önskvärd riktning för att åstadkomma bättre måluppfyllelse. Det kan exempelvis gälla tester av olika ekonomiska styrmedel för att komma tillrätta med trängseln
i vägsystemet. Utvärderingen av indikatorer för alla strukturbilder beskrivs i kapitel 6
(konsekvenser av strukturbilden).
7. Känslighetsanalyser
I ett avslutande skede i strukturanalyserna genomförs vanligen känslighetsanalyser
som exempelvis kan omfatta alternativa grundantaganden om lägre befolkningstillväxt,
högre täthet eller olika trafikobjekt. Syftet med känslighetsanalyserna är att få en uppfattning om strukturbildernas robusthet mot osäkerheter i olika antaganden.
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Vanligtvis den tillgänglighet som det framtida trafiknätet skapar.
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1. Syfte och mål
Syfte, mål och frågeställningar
Syftet med strukturanalyserna är att ta fram ett systematiskt underlag över tänkbara
effekter och konsekvenser av den regionala strukturbilden i Stockholms län och östra
Mellansverige. Målet är att strukturanalyserna ske ge vägledning om vilken strukturbild som är ändamålsenlig med tanke på de mål som ställs upp för regionen. Syftet är
inte att försöka förutspå en sannolik utveckling, utan att istället studera en rumslig
strukturbild som har förutsättningar att nå målen. Analyserna blir på så sätt ett verktyg
för att motivera och ta välgrundade beslut inför utformningen av ett planalternativ.
De aktuella analysresultaten ska fungera som stöd vid utformningen av utställningsförslaget till RUFS 2050. Resultaten är alltså inte automatiskt synonyma med de ställningstaganden som görs senare i utställningsunderlaget.
Analyserna ska framför allt ge underlag till ett förhållningssätt i vissa strategiskt viktiga
frågor.
Exempel på frågor som analyseras i strukturanalysarbetet är:
• Vilken strukturbild medverkar bäst till att de regionala målen om en begränsad
klimatpåverkan uppnås?
• Vad utmärker en transport- och tillgänglighetseffektiv struktur?
• Vad utmärker en strukturbild som bidrar till positiva effekter av en ökad integration
i östra Mellansverige?
• Vad utmärker en bebyggelsestruktur som ger stor potential för utbyggnad av
bostäder i lägen med god kollektivtrafiktillgänglighet?
• Vad karaktäriserar en strukturbild som bidrar till stärkt regional konkurrenskraft
och attraktivitet?
• Vad karaktäriserar en strukturbild som är robust för förändringar i väsentliga
omvärldsförutsättningar, till exempel ekonomisk tillväxt?
Ambitionen för det länsöverskridande samarbetet inför RUFS 2050 är att skapa en
samsyn och ett gemensamt underlag för planeringsprocessen, samt möjlighet att
samordna planerings- och utvecklingsprocesser mellan länen. Denna ambition förutsätter också att länen i ett gemensamt modellarbete belyser effekterna av en rumslig
strukturbild i ett storregionalt perspektiv.
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Tidsperspektiv och geografisk avgränsning
Både RUFS 2001 och RUFS 2010 har målåret 2030. När RUFS 2050 antas år 2018
återstår endast tolv år till målåret. Det finns därför anledning att flytta fram målåret
för den kommande planen. Inför arbetet med utställningsförslaget har fyra tidsperspektiv identifierats: ett kort, ett medellångt och ett långt, samt en utblick mot framtiden. Ur ett strukturanalysperspektiv är framför allt det medellånga (2030) och det
långa perspektivet (2050) intressanta. Dessa tidpunkter utgör strukturanalysernas
tidshorisonter.
Strukturanalyserna genomförs också med utgångspunkt från två geografier:
Stockholms län och östra Mellansverige. För Stockholms län finns det anledning att
genomföra mer detaljerade analyser av markanvändningen för att kunna studera
effekter på markanspråk, täthet och eventuella intrångseffekter. För östra Mellansverige handlar det mer om att studera de potentiella konsekvenserna av olika regionala
ortsstrukturer. Gemensamt för de båda geografierna är att analysera de regionala och
storregionala trafikeffekter som de olika strukturerna kan innebära.

Mål och målstruktur för Stockholm 2030–2050
För att kunna styra och utvärdera modellerna krävs mål för hur regionen ska utvecklas
på lång sikt. I planförslaget till ny RUFS 2050 presenteras fyra övergripande mål. För
varje huvudmål finns flera delmål som sträcker sig till år 2030.
De fyra långsiktiga målen för regionen visar riktningen mot år 2050. För att precisera
och styra arbetet finns också mätbara delmål till år 2030. Regionala prioriteringar
sätter fokus för genomförandet på kort sikt. De långsiktiga målen konkretiserar visionen
och regionens tillstånd år 2050. Delmålen preciserar och speglar sammantaget de regionala aktörernas gemensamma mål, men gör inga anspråk på att fånga upp alla sakfrågor. Delmålen sätter ambitionen och visar vad som ska uppnås till år 2030. Det är självfallet både önskvärt och angeläget att sträva mot en så snar måluppfyllelse som möjligt,
inom ramen för tillgängliga resurser och styrmedel. Det finns regionala prioriteringar
under vart och ett av regionens fyra mål. De pekar på de viktigaste frågorna som Stockholmsregionens aktörer gemensamt behöver kraftsamla kring i det korta perspektivet
för att nå målen.
• En tillgänglig region med god livsmiljö
- Minst 22 000 bostäder per år ska tillkomma.
- Kollektivtrafikens restid mellan regionala stadskärnor, och till Arlanda flygplats,
ska vara konkurrenskraftig med bilens restid (en restidskvot på 1,5).
- Andelen av länets invånare som upplever besvär av buller från vägtrafik och dålig
luftkvalitet ska inte öka.
- Minst 95 procent av den nya bebyggelsen ska tillkomma i de områden som
utpekas som regionalt prioriterade bebyggelselägen.
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• En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region
- Skillnaderna i förväntad medellivslängd mellan olika socioekonomiska grupper
och kommuner i länet ska minska och medellivslängden ska öka för samtliga.
- Förvärvsfrekvensen hos befolkningen (20–64 år) ska vara väl över 80 procent för
både kvinnor och män och gapet mellan inrikes- och utrikesfödda ska minska.
- Andelen gymnasieelever med en gymnasieexamen inom tre år ska överstiga 80
procent och skillnaderna mellan elever i länets olika kommuner ska minska.
- Andelen som känner tillit till sina grannar ska öka och otrygghetens påverkan
på livskvaliteten och invånares utsatthet för våldsbrott ska minska.
• En ledande tillväxt- och kunskapsregion
- Andelen sysselsatta med högre utbildning, respektive sysselsatta inom kunskapsintensiva yrken ska vara minst 55 procent för både kvinnor och män.
- Antalet nystartade företag per 1 000 invånare 16–64 år ska öka till 18.
- Privata och offentliga investeringar i FoU ska uppgå till minst 4,5 procent av
bruttoregionalprodukten, BRP.
- Samtliga invånare, företagare och offentlig sektor ska ha tillgång till fast och
mobil bredbandsuppkoppling med höga överföringshastigheter.
• En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp
- De direkta utsläppen av växthusgaser ska vara mindre än 1,5 ton per invånare.
- Den totala energianvändningen i Stockholmsregionen ska uppgå till högst 40
terawattimmar.
- Andelen förnybar energi ska vara minst 75 procent.
- Utsläppen av växthusgaser ur ett konsumtionsperspektiv ska halveras.
- Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka med fem procentenheter i jämförelse med idag.
- Minst 70 procent av alla resor inom länet ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik.
- Cykelandelen av alla resor i länet ska vara 20 procent i enlighet med målet i den
regionala cykelplanen.
- Hushållsavfallet ska ha minskat till högst 360 kilo per person och år och minst
65 procent, inklusive matavfallet, ska materialåtervinnas.
Syftet är att delmålen ska konkretisera de övergripande målen och signalera regionens
ambitioner. Vissa delmål har en särskild koppling till strukturanalyserna, medan andra
delmål hanteras på annat sätt.
Inom Stockholmsregionen finns det ett parallellt uppdrag att ta fram en regional
klimatfärdplan som visar hur regionen kan bidra till noll nettoutsläpp av växthusgaser
år 2050. I praktiken innebär det att det finns ett mål om att regionen ska vara utan
klimatpåverkande utsläpp vid horisontåret för RUFS 2050.
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Med utgångspunkt från målen har ett antal regionala prioriteringar för planens genomförande identifierats. Målen och prioriteringarna har varit vägledande i arbetet med
strukturanalyserna. För strukturanalyserna handlar det om att testa vilken fysisk struktur som är ändamålsenlig med tanke på de uppställda målen, delmålen och de regionala prioriteringarna. Utfallet av strukturbilden utvärderas med stöd av indikatorer som
illustrerar i vilken grad planeringsstrategierna bidrar till måluppfyllelsen, samt utgör
en grund för vidare vägval och prioriteringar.

Mål och målstruktur för östra Mellansverige 2030–
2050
Det övergripande målet för det storregionala samarbetet och utvecklingen i östra
Mellansverige kan sammanfattas på följande sätt: ”En stärkt hållbar konkurrenskraft
genom effektiv resursanvändning och samverkan i en storregional struktur som främjar
den funktionella sammankopplingen i östra Mellansverige”.
För att möjliggöra en tydlig styrning behövs det även mer konkreta prioriteringar
och delmål som ger de nödvändiga förutsättningarna för en utveckling av östra
Mellansverige i linje med den övergripande ambitionen. Följande prioriteringar är
riktgivande för det storregionala samarbetet, med sikte på 2030 och 2050.
Prioriterade noder: För en flerkärnig och förstorad arbetsmarknad genom det
storregionala (kollektiv-) trafiksystemet prioriteras Stockholms centrala regionkärna
(inkluderar delar av Solna, Sundbyberg och Nacka), Sollentuna-Kista-Häggvik,
Barkarby-Jakobsberg, Arlanda-Märsta, Flemingsberg, Södertälje, Uppsala, Gävle,
Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping-Skavsta, Norrköping och Linköping.
Storregional tillgänglighet: Tåget ska ha en kortare restid än bilen i alla storregionala stråk. Ambitionen är att restiderna med tåg ska minska med 30–50 procent,
beroende på sträcka och tidsperspektiv.
Inomregional tillgänglighet: Minst 55 procent (2030) respektive 60 procent
(2050) av de boende i varje ÖMS-län ska nå närmaste storregionala nodstad inom 30
minuter med kollektivtrafik (inklusive gång-, åk- och bytestid).
Internationell tillgänglighet: År 2030 ska minst 60 procent och år 2050 minst
70 procent av arbetsplatserna och de boende i östra Mellansverige nå Arlanda eller
Skavsta inom 60 minuter med kollektivtrafik (inklusive gång-, åk- och bytestid), i jämförelse med dagens 43 procent. En restid på högst 60 minuter med snabb kollektivtrafik ska gälla mellan Arlanda och Skavsta senast år 2030.
Marknadspotential: År 2030 ska minst 50 procent och år 2050 minst 60 procent
av regionens befolkning nå minst 40 procent av regionens arbetstillfällen inom 60
minuter med kollektivtrafik.
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2. Strukturbild för Stockholms län och östra
Mellansverige år 2050
Grundantaganden: Framskrivningar av befolkningsoch sysselsättningstillväxt i östra Mellansverige
Strukturanalyserna utgår från uppdaterade framskrivningar av befolknings- och sysselsättningsutvecklingen i Stockholms län och i övriga län i östra Mellansverige till år
2050. Syftet är att framskrivningarna ska kunna användas i olika planeringsprocesser
inom länen och kommunerna i östra Mellansverige, exempelvis länens RUS-, RUP- och
RUFS-processer.
I den regionala utvecklingsplaneringen är långsiktiga framskrivningar av befolkningen,
sysselsättningen och den ekonomiska utvecklingen ett viktigt underlag för att belysa
strategiska planeringsfrågor, exempelvis inom bebyggelseplanering. Efter hand behöver dessa framtidsbilder uppdateras och revideras, framför allt på grund av ändrade
omvärldsförutsättningar. I rapporten Framskrivning av befolkning och sysselsättning
i östra Mellansverige (TRF 2016) redovisas tre scenarier (Låg, Bas och Hög) som utgår
från alternativa framskrivningar av rikets befolkningstillväxt och ger en realistisk ram
för rikets flyttnetto och folkmängd. Givet denna ram, och givet uppskattningar av ÖMSlänens flyttnetto, blir länens uppskattade befolkningsutveckling basen för utvecklingen
av sysselsättning och inkomster. Syftet med rapporten är att redovisa befolknings- och
sysselsättningsframskrivningar som utgör ett gemensamt planeringsunderlag inom
hela östra Mellansverige. De nya framskrivningarna som presenteras är en uppdatering
av de som redovisades i rapporten Befolkning, sysselsättning och inkomster i östra
Mellansverige – reviderade framskrivningar till år 2050 (TRF 2012). Förändrade
förutsättningar, så som en ny långtidsutredning, LU 2015, och nya befolkningsprognoser för riket, föranledde behovet av att ta fram nya framskrivningar. Tabell 1 beskriver
länstillskotten för befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige enligt scenario
Bas.
Tabell 1 Befolknings- och sysselsättningstillskott per län för perioderna 2015–2030
och 2030–2050 enligt scenario Bas
Bas
2015–2030

Bas
2030–2050

Sysselsättnings tillskott
per län

Bas
2013–2030

Bas
2030–2050

619 000

538 000

Stockholm

341 000

249 000

Uppsala

74 000

49 000

Uppsala

31 000

17 000

Södermanland

47 000

30 000

Södermanland

17 000

15 000

Östergötland

58 000

36 000

Östergötland

24 000

15 000

Örebro

32 000

17 000

Örebro

13 000

9 000

Västmanland

36 000

18 000

Västmanland

14 000

9 000

Befolknings tillskott per län
Stockholm

Gävleborg

11 000

-5 000

Gävleborg

1 000

0

Totalt ÖMS

877 000

683 000

Totalt ÖMS

441 000

314 000

* Sysselsättningstillskottet utgår från statistik från 2013, som var senast tillgängliga statistik då arbetet med framskrivningarna påbörjades.
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Från två strukturbilder till en för Stockholms län och
östra Mellansverige
För att undersöka vilka rumsliga strukturer och fysiska planeringsstrategier som
leder mot de uppställda målen har två strukturbilder för Stockholms län och östra
Mellansverige studerats inför samrådet till RUFS 2050. Dessa presenteras i rapporten
Strukturanalyser för Stockholms län och östra Mellansverige år 2050 (TRF 2016:03).
Strukturbilderna bygger i huvudsak på alternativa antaganden om lokalisering och
trafiksystem. Syftet var att ta fram två alternativa strukturer som sedan konsekvensbedömdes och jämfördes med varandra. Konsekvensanalysen av de två strukturbilderna syftade till att vara en grund till utställningsförslaget.
Konsekvensbedömningen av de två strukturbilderna visar bland annat att det ur ett
regionalt perspektiv finns fördelar med en tät bebyggelsestruktur, där den centrala
regionkärnan utvecklas starkt. Resultaten visar bland annat att markåtgången för ny
bebyggelse kan begränsas, att nyttan av ny (och befintlig) kollektivtrafik blir hög och
att en tät och central utveckling skapar goda förutsättningar till ökade stadskvaliteter.
Samtidigt visade samrådet till RUFS att det finns en hög regional acceptans bland
länets kommuner för en mer regional och fortsatt polycentrisk fördelning av bebyggelsetillväxten enligt den gällande regionplanen, RUFS 2010. Analysresultaten visar också
att integreringen av den storregionala arbetsmarknaden i östra Mellansverige gynnas
av att kärnor med god storregional koppling utvecklas starkt.
Konsekvenserna av strukturbilderna har lett till en samlad bedömning där strukturernas nyttor och brister har ställts mot varandra, vilket sedan har resulterat i en utställningsstruktur för planförslaget. Mot bakgrund av den regionala acceptans som finns för
den gällande regionplanen 11 har bedömningen varit att det finns skäl att ansluta strukturbilden till den polycentriska strukturen, enligt gällande RUFS 2010. Men eftersom
tidigare analyser också har visat på betydande nyttor med en central struktur och en
struktur där regionala stadskärnor med en storregional koppling utvecklas starkt, finns
det också skäl till att gå vidare med en kombination av dessa strukturer. Vägledande
för denna sammanvägning har varit att försöka behålla så mycket som möjligt av de
enskilda nyttorna med strukturerna och samtidigt minimera de mindre fördelaktiga
konsekvenserna.
Strukturbilden utgår från en grundlogik som bygger på täthet, tillgänglighet, resurseffektivitet och flerkärnighet med spårtrafiken som grund. Syftet är bland annat att skapa
goda förutsättningar till ett hållbart resande och minska regionens klimatpåverkan.
Strukturbilden utgår från ett länstillskott av befolkning och sysselsatta till år 2030–
2050 enligt uppdaterade framskrivningar från 2016. Tabell 2 visar hur tillskottet fördelas mellan tre olika zoner i Stockholmsregionen.

11

Se aktualitetsprövningen av RUFS 2010.
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• Kommuner i länets centrala del innehåller tre kommuner: Stockholm, Solna och
Sundbyberg
• Kommuner i länets inre delar innehåller åtta kommuner: Järfälla, Sollentuna, Täby,
Danderyd, Lidingö, Nacka, Tyresö och Huddinge
• Kommuner i länets yttre delar innehåller 15 kommuner: Ekerö, Upplands-Bro,
Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna, Norrtälje, Österåker, Vaxholm, Värmdö,
Haninge, Nynäshamn, Botkyrka, Salem, Södertälje och Nykvarn
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Figur 2 Stockholms läns kommuner indelat i tre zoner: kommuner i länets
centrala del, kommuner i länets inre delar och kommuner i länets yttre delar.
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Tabell 2 Fördelning av befolknings- och sysselsättningstillskott till år 2030–2050 i
Stockholms län

Befolkning

2015

2030

2050

2015–2030 2030–2050 2015–2050

2 231 000

2 850 000

3 388 000

619 000

538 000

1 157 000

Kommuner i
länets centrala
del

46,9 %

46,6 %

47,6 %

46 %

53 %

49 %

Kommuner i
länets inre delar

24,1 %

24,6 %

24,9 %

26 %

26 %

26 %

Kommuner i
länets yttre delar

29,0 %

28,8 %

27,5%

28 %

21 %

25 %

1 153 000

1 494 000

1 743 000

341 000

249 000

590 000

Kommuner i
länets centrala
del

63,5 %

62,1 %

61,6 %

58 %

58 %

58 %

Kommuner i
länets inre delar

16,9 %

17,7 %

18,1 %

20 %

21 %

20 %

Kommuner i
länets yttre delar

19,6 %

20,2 %

20,3 %

22 %

21 %

22 %

Arbetsplatser

Samrådsstrukturerna visade att det finns anledning att diskutera olika grader av
koncentration till de storregionala noderna, samt deras sammankoppling. I rumsligt
koncentrerade strukturer uppstår ofta effektivitetsvinster i samband med en regionförstoring. Ett bärande element för strukturbilden har därför varit att integrera de storregionala arbetsmarknaderna på ett bättre sätt. Det bästa sättet att göra detta, oaktat
andra bevekelsegrunder, är att verka för en koncentrerad, tät och sammanhållen
bebyggelse i de bästa kollektivtrafiklägena. På detta sätt maximeras också nyttan av
kostsamma trafikinvesteringar. I ett östra Mellansverige-perspektiv bygger strukturbilden till stor del vidare på de rumsliga förhållningssätt som beskrivs i den gällande regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS 2010. Det innebär en precisering av
den storregionala målbilden med prioritering av nodstäder och regionala stadskärnor.
De storregionala sambanden och utbytet mellan länen i östra Mellansverige stärks
ytterligare i jämförelse med idag. Detta åstadkoms genom omfattande investeringar i
regionaltågstrafik och regionexpresstrafik. Framtidsbilderna har samordnats med En
Bättre Sits-processen, EBS, och den inriktning för den storregionala kollektivtrafiken
som skisseras för östra Mellansverige med sikte på 2030. Trafiknät och trafikering följer också EBS indikation för utvecklingen fram till 2050. Kollektivtrafiksatsningarna
möjliggör en bättre sammankoppling av de idag separata bostadsmarknaderna i Stockholm-Uppsala, Linköping-Norrköping samt Västerås-Eskilstuna.
Nära kopplat till detta antas att befolkning och sysselsättning, och därmed bebyggelsen,
i högre grad koncentreras till de storregionala noderna. Utställningsalternativet utgår
från en fortsatt urbanisering och en tillgänglighetsdriven koncentration av befolkning,
sysselsättning och bebyggelse.
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Principer för den rumsliga strukturen i
utställningsförslaget
Den rumsliga strukturen beskrivs med ett antal bärande element och grundtankar som
utgår från förhållningssätten i RUFS 2010 och som gäller även i fortsättningen för RUFS
2050. De fysiska strukturerna i regionen ska utvecklas så att bebyggelsestruktur, transportinfrastruktur, gröna kilar och vattenstruktur samverkar på ett effektivt sätt, samt
berikar och kompletterar varandra. De övergripande rumsliga förhållningssätten är:

Kollektivtrafiknära stadsutveckling
Att bygga och förtäta i lägen med hög kollektivtrafiktillgänglighet skapar närhet och
ger underlag för service och god kollektivtrafik. Det bidrar till kortare avstånd i vardagen. Täthet bidrar till hushållning med mark, bättre tillgänglighet och energieffektivitet. Det ger förutsättningar för en högre kollektivtrafikandel och för kapacitetsstarka,
effektiva samt robusta och tekniska försörjningssystem. En ökad täthet innebär samtidigt utmaningar för att tillhandahålla ytor för lek och grönska, liksom för skolor, förskolor, tekniska anläggningar och annan viktig samhällsservice. Det är viktigt att bygga
varierat och med stadskvaliteter, att få bort barriärer, blanda funktioner och utveckla
gång- och cykelvänliga närmiljöer med parker, gröna ytor och mötesplatser.

Sammanlänkade regionala stadskärnor
Stockholmsregionens storlek och tillväxt gör att en flerkärnig struktur behöver utvecklas så att regionens invånare får bättre tillgänglighet till arbetsplatser och service. Flerkärnighet skapar förutsättningar för en snabb och hållbar tillväxt av bostäder, arbetsplatser och högre utbildning, samt en kommersiell och offentlig service utanför den
centrala stadskärnan, utan att bebyggelsen glesas ut och bilanvändningen ökar. Regionala stadskärnor med en storregional koppling bidrar till länets utvidgning, men alla
kärnor är också viktiga för sitt omland, både innanför och utanför Stockholmsregionen.
Den centrala regionkärnan har en stor och viktig betydelse för hela landet och regionens utveckling och behöver fortsätta att vidgas. De regionala stadskärnorna behöver
kopplas ihop med en kapacitetsstark och konkurrenskraftig kollektivtrafik som skapar
snabba och attraktiva länkar till och mellan dem.

Resurseffektiva system för människor och gods
I en växande region behöver transportsystemet utvecklas för att hantera tillkommande
stora resandeflöden, samtidigt som ny bebyggelse tillkommer i lägen där kapaciteten
i transportsystemet utnyttjas effektivt och behovet av nyinvesteringar minimeras.
Det behövs fler förbindelser i både tvär- och diagonalled, särskilt mellan de yttre,
regionala stadskärnorna. Eftersom regionen på sikt ska vara utan klimatpåverkande
utsläpp behöver alla transporter
på sikt bli både fossilfria och energieffektiva. Personresor och godstransporter behöver
samordnas och framkomligheten för nyttotrafik, gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Kollektivtrafiken behöver samordnas med andra transportslag, till exempel gång,
cykel och bil, så att hela resan blir så effektiv som möjligt. Det behövs regional samordning och samplanering av de tekniska försörjningssystemen så att den befintliga, tek-
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niska infrastrukturen används så effektivt som möjligt, samt att nya lägen planeras
utifrån att de ger störst regional nytta.

Sammanhängande grönstruktur och robust vattenmiljö
Den regionala grönstrukturen med tio gröna kilar skapar unika sammanhängande
grönområden som är tätt sammankopplade med bebyggelse och stadsmiljöer. Regionens blåstruktur är ett sammanhängande nätverk av hav, sjöar, vattendrag och grundvatten. Både grön- och blåstrukturer är viktiga för regionens attraktivitet och resiliens
och för människors livsmiljö. De fyller många funktioner för ekosystemtjänster, klimatanpassning, rekreation samt energi- och livsmedelsförsörjning. Vatten- och avloppssystem, jord- och skogsbruk liksom grönområden och vattenmiljöer behöver utvecklas
för att kunna hantera en större befolkning och kommande verksamheter, samt stå emot
klimatförändringar och andra kriser.

Starkare kopplingar mellan stad och land
Förutsättningarna för ett boende i storstadsnära landsbygd och i länets mindre tätorter
är en dimension av den rumsliga strukturen som behöver utvecklas så att regionen
håller ihop. Stommen i strukturen är vägnätet som har stor betydelse för landsbygdens
utveckling. Även glesa strukturer har förutsättningar att förtätas genom att ny bebyggelse, samhällsservice och kollektivtrafiknoder samplaneras i strategiska lägen. På
samma sätt behöver områden som i dag skiljs åt av mentala och fysiska barriärer
kopplas samman genom gång-, cykel- och kollektivtrafikstråk och gemensamma
mötesplatser.

Tillgängliga innovations-, företags- och beslutsfattarmiljöer
Stockholm är Sveriges huvudstad och Stockholmsregionens offentliga och privata
forskningsmiljöer, högre utbildning, huvudkontor, nationella organisationshuvudkontor, kulturscener och kulturmiljöer av nationellt intresse, samt regering och riksdag,
behöver vara tillgängliga för alla invånare i Sverige och för internationella besökare.
Tillgängligheten är samtidigt en förutsättning för att Stockholmsregionen ska kunna
fylla sin funktion som huvudstadsregion, förnya näringslivet och samspela med andra
regioner i Sverige och globalt.

Översättning av rumsliga principer till
lokaliseringsmodeller
Strukturbilden för utställningen illustrerar en ändamålsenlig fördelning ur ett regionalt
perspektiv. Detta görs enligt de lokaliseringsprinciper som har ställts upp och med stöd
av en lokaliseringsmodell. Två olika lokaliseringsmodeller har använts: en modell för
Stockholms län och en modell för övriga län i östra Mellansverige. Orsaken till att olika
modeller används är att de skilda geografierna ger sina respektive svårigheter och möjligheter, vilka bäst möts av respektive modell. Syftet är att beskriva och studera vilka
planeringsprinciper som är ändamålsenliga för att förverkliga den rumsliga struktur
som bäst stödjer de regionalt uppställda målen. Syftet är inte att försöka förutspå en
sannolik rumslig utveckling.
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Lokalisering inom Stockholms län
Eftersom lokaliseringsmodellen 12 för Stockholms län inte fördelar boende och sysselsatta, omvandlas tillskotten till bostadsyta och lokalyta via åtgångstal 13. Lokalytan delas
dessutom upp i tre delar eftersom olika branscher har olika ytbehov och lokaliseringsmönster. I korthet består de tre grupperna av kontorsverksamheter med krav på
centralt läge (KC), befolkningsanknutna verksamheter (B) och ytkrävande verksamheter (YK).
Lokaliseringsmodellen lokaliserar en given kommunvolym (bostads och lokalyta) till
mindre områden 14 enligt de lokaliseringsprinciper som anges i planen. Fördelade
kommuntillskott samt antaganden om flerbostadshus och småhusandelar för strukturbilden redovisas i bilaga 1 i slutet av rapporten. I korthet innebär det att kommuntillskottet fram till år 2030 i stort sett ansluter till de bostadsbyggnadsplaner som kommunerna anger. Efter 2030 antas att lokaliseringsprinciperna i den regionala planen
får ett större genomslag, med en stärkt kärnbildning och ökad centralitet i regionen.
En bärande princip i strukturbilden för utställningsförslaget är att lokaliseringen i
huvudsak drivs av den tillgänglighet som det framtida trafiksystemet skapar, men
med hänsyn tagen till antaganden om var den huvudsakliga utvecklingen sker inom
Stockholms län. Vid lokaliseringen används även andra lokala faktorer som också
driver lokaliseringen, enligt de övergripande principer som beskrivs i strukturbilden.
Områden där flera lokaliseringsfaktorer sammanfaller antas ha goda förutsättningar till
lokalisering av bostäder eller arbetsplatser. Eftersom vissa markområden inte kan eller
bör vara tillgängliga för ny bebyggelse används också restriktionsområden (till exempel
naturreservat). En sammanställning av lokaliseringsfaktorer och restriktionsområden
finns i bilaga 1 till denna rapport.

Lokalisering i östra Mellansverige, exklusive Stockholms län
I länen i östra Mellansverige, exklusive Stockholms län, lokaliseras ett befolkningstillskott och ett sysselsättningstillskott per län 15. Innan fördelningen delas befolkningstillskottet upp på flerbostadshus och småhus. Antaganden om flerbostadshus- och
småhusandelar för strukturbilden redovisas i bilaga 1 i slutet av rapporten. I korthet
innebär det att tillskotten 2015–2030–2050 har en högre andel flerbostadshus än
vad som finns i bostadsstocken i nuläget. Sysselsättningstillskottet delas upp i tre delar
eftersom olika branscher har olika ytbehov och lokaliseringsmönster. I korthet består
de tre grupperna av kontorsverksamheter med krav på centralt läge (KC), befolkningsanknutna verksamheter (B) och ytkrävande verksamheter (YK). Markanvändningsmodellen lokaliserar sedan de givna länsvolymerna till mindre områden 16 enligt de
lokaliseringsprinciper som har angetts.
Lokaliseringen i strukturbilden drivs i huvudsak av den tillgänglighet som det framtida
trafiksystemet skapar. Vid lokaliseringen används även andra lokala faktorer som också

12
13
14
15
16

För Stockholms län används modellen IPM – Integrated Planning Model.
För antaganden om åtgångstal, se vidare i beskrivningen av markanvändningsmodellen i förstudien till denna rapport..
100 x 100-metersrutor. Se vidare i beskrivningen av markanvändningsmodellen i förstudien till denna rapport.
För länen i östra Mellansverige, exklusive Stockholms län, används modellen LuSIM; Land use SIMulation model.
SAMS-områden/trafikzoner. Se vidare i beskrivningen av markanvändningsmodellen i förstudien till denna rapport.
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driver lokaliseringen enligt de övergripande beskrivningarna av strukturbilden. Områden där flera lokaliseringsfaktorer sammanfaller antas ha goda förutsättningar till lokalisering av bostäder eller arbetsplatser. Eftersom vissa markområden inte kan eller bör
vara tillgängliga för ny bebyggelse används också restriktionsområden (till exempel
naturreservat). Restriktionerna begränsar möjligheterna till ny bebyggelse. En sammanställning av lokaliseringsfaktorer och restriktionsområden för östra Mellansverige
Finns i bilaga i förstudien till denna rapport.
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3. Trafiknät och trafikering
Översikt
I strukturanalyserna är markanvändning och trafiknät nära sammankopplade. Trafiknätet och trafikeringen skapar förutsättningar för markanvändning, vilken i sin tur har
betydelse för hur resandet utvecklas.
Till strukturbilden för utställningsförslaget har ett framtida trafiknät kopplats. Det gör
inte anspråk på att vara optimalt dimensionerat till de framtida behoven, utan representerar en ansats till att anpassa trafiknätet till bebyggelsestrukturen. Fram till år
2030 innehåller nätet i huvudsak objekt som ligger i gällande planer. På längre sikt
(efter 2030) innehåller nätet objekt och idéer som diskuteras i olika sammanhang, men
som ännu inte finns med i några planer eller investeringsbeslut. Dessa behöver givetvis
diskuteras vidare. Efter 2030 ingår objekten från Sverigeförhandlingens resultat för
Stockholm. Trafiknätet som studeras i denna studie ska alltså inte ses som ett definitivt
förslag, utan syftet är att få en bättre uppfattning om de framtida behoven av trafikinvesteringar och åtgärder. De objekt som ingår i trafiknätet till år 2030 och 2050 redovisas i bilaga 1 i slutet av rapporten.
Ett viktigt mål med strukturbilden är att visa på ett sätt för regionen att nå klimatmålet om inga nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser år 2050 17. Eftersom trafikens
klimatpåverkan är en viktig del i detta innebär det att åtgärder för att minska trafikens
klimatpåverkan är centrala för att nå utsläppsmålen. Tre huvudåtgärder kan identifieras. Den första handlar om att skapa ett transportsnålt samhälle, vilket delvis hanteras genom en ändamålsenlig lokalisering av ny bebyggelse i strukturanalyserna. Den
andra åtgärden handlar om olika typer av ekonomiska styrmedel som syftar till att
begränsa bilresandet och den tredje handlar om teknikutvecklingens möjligheter. Hur
snabbt den klimatreducerande tekniken utvecklas på lång sikt är dock osäkert. Det är
även osäkert i vilken omfattning klimatneutral energi blir tillgänglig.

Trafiknät
Fram till 2030 baseras transportsystemet i huvudsak på redan fattade politiska beslut;
att pågående och beslutade transportinfrastrukturinvesteringar som ligger i gällande
investeringsplaner genomförs. Dessa inkluderar resultatet av Stockholmsförhandlingen. Se bilaga 1 för en fullständig objektslista för Stockholms län respektive östra
Mellansverige. I bilagan redovisas perioden 2016–2030 respektive 2030–2050 var
för sig.
Utbyggnaderna till 2030 medför att kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet förstärks för
både spår och väg. Utbyggnad av Citybanan och Mälarbanan, nya signalsystem på tunnelbanans röda linje, utbyggnaden av tunnelbanenätet enligt Stockholmsöverenskommelsen, samt vägutbyggnader som Förbifart Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn
och ytterligare körfält på E4 mellan Häggvik och Arlanda, är några av de viktigaste

17

Det nationella målet avser år 2045. Den här rapporten behandlar dock situationen år 2050 eftersom det är målåret i RUFS
2050.

STRUKTURANALYSER FÖR STOCKHOLMS LÄN OCH ÖSTRA MELLANSVERIGE ÅR 2050

39

tillskotten i transportsystemet. Se bilaga 1 för en lista över de investeringar som antas i
analyserna.
Trafiknätet efter år 2030 inkluderar Sverigeförhandlingens resultat för Stockholm och
de behov som har identifierats i En Bättre Sits (EBS), samt Storregional systemanalys
2016. Utöver Sverigeförhandlingens objekt finns det inga beslut att utgå ifrån när det
gäller infrastrukturinvesteringar. För utbyggnader av transportnätet efter 2030 har
det inte heller gjorts några analyser för att säkerställa att de analyserade åtgärderna är
de mest optimala. Nätet innehåller därför objekt och idéer som diskuteras i olika sammanhang, men som ännu inte finns med i några planer eller investeringsbeslut.
Transportbehovet och de objekt som ingår i analyserna efter år 2030 är alltså inte
optimerade och det är inte utrett att dessa objekt skulle vara de mest önskvärda.
Analyserna visar däremot vilka problem som bör prioriteras för vidare utredning i
det fortsatta arbetet. Vilka åtgärder och investeringar som är mest effektiva för att
förbättra tillgängligheten och lösa kapacitetsbrister i transportsystemet, samt vilka
övriga åtgärder som medverkar till en önskvärd regional utveckling behöver alltså
analyseras vidare.
Järnvägsnätet i östra Mellansverige har samordnats med EBS så att det ska vara möjligt att köra den storregionala kollektivtrafikens trafikering som skisseras för östra
Mellansverige med sikte på 2030, samt EBS indikationer för utvecklingen fram till
2050. Investeringar i trafiknätet i hela östra Mellansverige fram till 2030 och även
efter detta år återfinns i bilaga 1 i slutet av den här rapporten.

Trafikering
Grunden för trafikeringen för kollektivtrafiken i Stockholms län bygger på trafikeringen
i stomnätsplanen. I takt med att resandeefterfrågan ökar har det antagits att ett antal
centrala stombusslinjer successivt omvandlas till spårväg fram till år 2050. Om en linje
trafikeras med buss eller spårväg har i analyserna enbart effekt på kapaciteten för linjen, givet att restid och frekvens är densamma.
Tunnelbanans trafikering liknar i sin struktur dagens med genomgående linjer, dock
med tätare turer och kompletterat med trafikering av de utbyggnader som har inkluderats i trafiknätet. På tunnelbanans Röda linje mot Norsborg finns det också en trafikering som inkluderar skipstop-tåg, det vill säga det vill säga en trafikering som innebär
att vissa tåg inte stannar på alla stationer. Planerade förändringar som exempelvis att
Hagsätragrenen går från Grön till Blå linje är givetvis med i trafikeringen.
I analyserna består järnvägstrafikeringen av pendeltåg och pendelexpress samt regionaltåg och regionexpresståg. Som framgår av namnet innebär expressvarianterna ett
något snabbare upplägg på regionaltåg och pendeltåg. Pendelexpress har ett så kallat
skipstop-upplägg med färre stopp i jämförelse med pendeltågen. Pendelexpresstågen
stannar på alla pendelstationer som ligger längre ut på respektive linje, typiskt utanför
den regionala stadskärnan. Längre in stannar tågen endast vid de större stationerna.
För regionexpress är det både färre stopp och något högre hastighet i jämförelse med
regionaltågen. Trafikeringen på den regionala tågtrafiken i östra Mellansverige har
samordnats med En Bättre Sits-processen och inriktningen för den storregionala kol40
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lektivtrafiken som har skisseras för östra Mellansverige, med sikte på 2030 samt EBS
indikation för utvecklingen fram till 2050.
Några beslut har inte fattats ännu, men för analyserna antas samma regionaltågstopp
inom Stockholms län som i En Bättre Sits, vilket betyder följande:
• 2030: Barkarby, Sundbyberg, Arlanda, Solna, Flemingsberg, Södertälje syd,
Stockholm C (Helenelund är ett alternativ till Solna)
• 2050: Barkarby, Sundbyberg, Arlanda, Solna, Älvsjö, Flemingsberg, Södertälje syd,
Stockholm C (Helenelund är ett alternativ till Solna).
Regionexpress stannar enbart vid Arlanda, Södertälje Syd och Stockholm C.
För trafikeringen 2030 antas att det är möjligt att köra 24 tåg per timme och riktning
för pendeltågen genom Citybanan, samt att det är möjligt att köra 30 tåg per timme
och riktning i tunnelbanans samtliga linjer. År 2050 antas att det är möjligt att köra
28 pendeltåg per timme och riktning genom Citybanan, samt 32 tåg per timme och
riktning i tunnelbanan. För en mer detaljerad beskrivning av den antagna trafikeringen; kontakta rapportens författare.

Trängselskattesystem
Trafikanalyserna utgår från ett nuläge 2016, vilket innebär att 2016 års trängselskatteförändring finns med i nuläget och fram till år 2030. När förbifarten har öppnat sänks
dock den högsta passageavgiften på Essingeleden från 30 till 10 kronor, samtidigt som
en avgift på 10 kronor även läggs på Södra länken. Orsaken till uppdelningen av passageavgiften på Essingeleden och Södra länken är att flytta vattendelaren mellan Förbifarten och Essingeleden något norrut. Syftet är att jämna ut belastningen mellan de två
lederna och i och med detta minska reslängderna. Samtidigt blir det samma reskostnad
för bilister som använder sig av både Södra länken och Essingeleden, som vid en avgift
på 20 kronor på Essingeleden. Höjningen för en passage genom innerstadssnittet från
35 till 45 kronor som presenterades av Sverigeförhandlingen har inte inkluderats i analyserna eftersom den presenterades när analyserna redan hade genomförts. Efter 2030
används ett utökat trängselskattesystem för avgifter och zoner. Se Figur 3 för en illustration av trängselskattesnitten.
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Figur 3 Illustration av de olika trängselskattesnitten i ”blomman”

Förutom dagens tullsnitt kring innerstaden och passageavgiften på Essingeleden,
tillkommer en passageavgift på Norra länken och vid en trafikplats för en östlig förbindelse vid Gärdet. Dessutom tillkommer fem yttre trängselskattesnitt. Den streckade
linjen i Nacka utanför kartbilden i figur 1 illustrerar att även Saltsjöbaden ligger inom
trängselskattezonen. I och med att systemet ser ut ungefär som en blomma kallas det
följaktligen för ”blomman”. Syftet med att utöka dagens zon med flera yttre zoner är att
trängseln i framtiden, med en större folkmängd, i högre grad förväntas växa utanför
innerstaden. Därmed får trängselskatten svårare att påverka framkomligheten i länet,
om den inte samtidigt påverkar trafiken i ett större område.
Systemet med flera yttre zoner runt dagens inre zon är inte en ny idé. Motsvarande
system har även använts i trafikanalyser som har genomförts av Trafikverket. Utformningen skiljer sig dock något åt, i jämförelse med det system som har använts i dessa
analyser. I dagsläget finns det inte något skarpt förslag på hur ett system med flera
zoner ska utformas.
I scenarierna med beteckningen ”RUFS exklusive styrmedel” behålls trängselskattesystemet så som det planeras efter Förbifartens öppnande, hela perioden fram till 2050.
Passageavgifterna för högtrafik redovisas i Tabell 3 nedan. Samtliga avgifter i tabellen
är i kronor per passage och anges så som de skulle upplevas kosta idag (dvs. uppskrivna
i takt med inkomstökningarna).
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Tabell 3 Passageavgifter för högtrafik
Innerstadssnittet

Essingeleden

Norra
länken

Södra
länken

Yttre
tullsnitt

2030 RUFS

35

10

0

10

0

2030 RUFS exkl.
styrmedel

35

20

0

0

0

2050 RUFS

45

10

10

10

10

2050 RUFS exkl.
styrmedel

35

20

0

0

0

Strukturbild

Parkeringsavgifter
Till både 2030 och 2050 antas att parkeringsavgifterna höjs i jämförelse med idag,
men inte i scenarierna med beteckningen ”RUFS exklusive styrmedel”. Höjningen
antas hänga samman med tätheten hos bebyggelsen i området som är resans destination. Ju högre täthet, desto högre parkeringskostnad. För områden med låg täthet antas
dock inte någon höjning av parkeringsavgiften. För samtliga områden i den centrala
regionkärnan, och andra områden med en täthet på minst 50 boende och sysselsatta
per hektar, antas en avgiftshöjning på 10 kronor per resa i jämförelse med idag. Därefter ökar avgiftshöjningen kvadratiskt med stigande täthet till en maximal nivå på
35 kronor per resa för tätheter på 330 boende och sysselsatta per hektar och däröver.
Höjningen av parkeringsavgiften skalas med andelen boende i enfamiljshus för övrigtresor eftersom vi antar att det går att parkera gratis vid besök till villor och radhus.
Utöver en höjd avgift för destinationsparkering tillkommer en täthetsberoende boendeparkering. Den kan antingen ses som en ökad kostnad för att äga bil i täta miljöer,
eller som en proxy, det vill säga ett schematiskt sätt att i modellen hantera effekter av
en ändrad preferens att äga bil hos dem som bor i täta miljöer. Höjningen av boendeparkeringsavgiften i jämförelse med idag har utformats på samma sätt som destinationsparkeringsavgiften. För samtliga områden i den centrala regionkärnan tillkommer
en generell höjning om 100 kronor per månad. För områden med en täthet på minst
50 boende och sysselsatta per hektar är avgiftshöjningen 100 kronor per månad.
Därefter ökar avgiftshöjningen kvadratiskt med stigande täthet till en maximal nivå
på 1 400 kronor per månad för tätheter på 330 boende och sysselsatta per hektar och
däröver. Den högsta nivån för boendeparkeringen blir därmed 2 500 kronor per månad. Höjningen av boendeparkeringsavgiften skalas med andelen boende i enfamiljshus eftersom vi antar att boende i villor och radhus kan parkera gratis på egen mark i
anslutning till huset. Observera att boendeparkeringen inte påverkar kostnaden för
att resa med bil, utan bara kostnaden för att äga en bil, vilket påverkar bilinnehavet i
trafikmodellen.

Utbudsökning per trafikslag
Tabell 4 visar antalet miljoner sittplatskilometer för nuläget, samt år 2030 och 2050,
enligt det kodade trafiknätet och trafikeringen i trafikmodellen. Tabellen inkluderar
att antalet sittplatser per tunnelbanetåg förväntas minska från dagens 378 till 300
(för fullängdståg). För lokalbanor och spårväg antas att det genomsnittliga antalet sittplatser är oförändrat till år 2030 i jämförelse med nulägets 299, för att därefter sjunka

STRUKTURANALYSER FÖR STOCKHOLMS LÄN OCH ÖSTRA MELLANSVERIGE ÅR 2050

43

till 257 år 2050 18. För pendeltåg och bussar antas att antalet sittplatser per fordon är
oförändrat.
Tabell 4 Antal miljoner sittplatskilometer för nuläge, 2030 och 2050
Miljoner sittplatskilometer per dygn

Nuläge

2030 RUFS

2050 RUFS

Tunnelbana

12,7

17,2

18,7

Pendeltåg

23,5

35,6

36,1

6,5

11,6

15,2

Lokalbanor och spårväg
Stombuss

2,5

8,4

7,3

Buss

14,9

18,3

17,8

Totalt

60,2

91,1

95,0

Tunnelbana

36 %

47 %

Pendeltåg

51 %

53 %

Lokalbanor och spårväg

80 %

136 %

Relativ ökning i jämförelse med nuläget

Stombuss

230 %

185 %

Buss

22 %

19 %

Totalt

51 %

58 %

Teknikutveckling
Hur snabbt drivmedel och fordon utvecklas avgör om det går att nå målet om inga
nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser år 2050 19. För att gå i den riktningen behövs
det starka styrmedel som driver på teknikutvecklingen mot energieffektiva fordon som
drivs av förnyelsebar energi. Styrmedel som driver på teknikomställningen bedöms
vara ett väsentligt mer effektivt sätt att styra mot klimatmålen än att enbart bygga ut
kollektivtrafiken.
Tillgången på koldioxidneutral energi till rimliga priser har stor betydelse för den
framtida inriktningen på Stockholms läns bebyggelse- och transportinfrastruktur.
Men det råder stor osäkerhet kring den långsiktiga tillgången och därmed priset på
sådan energi. Osäkerheten över hastigheten i den tekniska utvecklingen av fordon och
bränslen är stor. Under arbetets gång har därför olika nivåer för bränslepriser och körkostnader provats. För de slutliga analyserna som presenteras i den här rapporten har
dock huvudalternativet med en körkostnad som följer inkomstutvecklingen använts
(vilket innebär att det upplevs lika dyrt att köra bil år 2030 och 2050 som idag). En
väsentligt höjd körkostnad har inte bedömts realistisk och får även stora negativa konsekvenser för tillgängligheten och rörligheten med bil.
Annan teknisk utveckling som kan komma att påverka resandet är om människor och
verksamheter i högre grad använder digital teknik i stället för fysiska kontakter och
mobilitet. Behovet av infrastrukturutbyggnad och tillgänglighet i regionen kan även

18
19

Ökningen beror på att utbudet ökar olika snabbt för spårväg, Roslagsbanan respektive Saltsjöbanan.
Det nationella målet avser år 2045. Den här rapporten behandlar situationen år 2050 eftersom det är målåret i RUFS 2050.
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påverkas av utvecklingen av autonoma fordon, det vill säga mer eller mindre förarlösa
fordon, och delat ägande som kan inverka på antalet fordon, men även här är det osäkert hur snabb utvecklingen blir. Osäkerheten kring utvecklingen av autonoma fordon
och dess effekter är så stor att det inte kan inkluderas som en utgångpunkt för analyserna.

Kostnader
Kostnader och kostnadsutveckling för bil och kollektivtrafik antas enligt Tabell 5
nedan. I tabellen finns även en beskrivning av de förbättringar för cykel som antas.
Tabell 5 Antagna kostnader och kostnadsutveckling för bil och kollektivtrafik
2010-2050
Kostnad

2010–2050

Motivering

Inkomstutveckling

1,8 % per år

Enligt Långtidsutredningen 2015 som ligger till grund för befolkningsframskrivningarna 2050.

Milkostnad bil

Inkomstindexerad

Kostnaden upplevs lika stor som idag och
följer approx. den historiska utvecklingen
1995–2011. (En realt oförändrad kostnad
skulle upplevas som 14 % lägre än idag år
2030 och som 30 % lägre än idag år
2050).

Trängselskatt

Inkomstindexerad,
utökad med fler zoner
till 2050

Utgår från kostnaden 2016. Det är rimligt
att skriva upp trängselskatten, annars
avtar effekten. I verkligheten görs säkert
uppskrivningar med oregelbundna intervall.

Kollektivtrafiktaxa

Inkomstindexerad

Kostnaden upplevs lika stor som idag (följer ungefär den historiska utvecklingen för
Stockholms län).

Boende och
destinationsparkering

Ökade nivåer som beror Antar att Stockholms stads nya parkepå bebyggelsens täthet, ringspolicy är helt genomförd till 2030. I
Inkomstindexerad
övrigt, se nedan.

Cykelförbättringar

Generell förbättring av cyklar och cykelbanor så att avståndet upplevs som 5 %
kortare 2030 och som 10 % kortare 2050 i
jämförelse med nuläget.

Inkomstindexeringen av körkostnaden och kollektivtrafiktaxorna följer inte Trafikverkets standardantaganden enligt publikationen Modellanpassade indata och omvärldsförutsättningar 2016-04-01 (TRV, 2016). Trafikverket antar istället realt oförändrade
kollektivtrafiktaxor och en i stort sett realt oförändrad körkostnad. Konkurrensen mellan bil och kollektivtrafik blir snarlik, men Trafikverkets antaganden ger i trafikmodellen, allt annat lika, färre resor för gång och cykel.
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4. Modellutfall: En strukturbild för Stockholms
län år 2050
Lokaliseringen av ny bebyggelse har gjorts enligt det övergripande, rumsliga förhållningssätt som har beskrivits tidigare i rapporten. Strukturbilden för utställningen
bygger på nya befolkningsframskrivningar för östra Mellansverige från 2016. För
Stockholms län innebär detta ett tillskott om cirka 1,16 miljoner invånare och omkring
590 000 sysselsatta till år 2050. Ramarna för Stockholms län som helhet är alltså
givna. Strukturbilden för utställningen illustrerar en ändamålsenlig fördelning ur ett
regionalt perspektiv. Detta görs enligt de uppställda lokaliseringsprinciperna och med
stöd av en lokaliseringsmodell. Syftet är beskriva och studera vilka planeringsprinciper
som är ändamålsenliga för att förverkliga den rumsliga struktur som bäst stödjer de
regionalt uppställda målen. Syftet är inte att försöka förutspå en sannolik rumslig
utveckling.

Markanvändning AB län – rumsligt utfall 2030–2050
Följande kartbilder (Figur 4–Figur 6) illustrerar det rumsliga utfallet av en strukturbild
för Stockholmsregionen år 2030 och 2050. Kartbilderna visar den samlade bebyggelsetätheten, uttryckt som kvadratmeter bruttototalarea (BTA) per hektar markyta, i de
centrala delarna av Stockholms län .
20

20

Kartbilder för hela länet finns i bilaga 1 i slutet av rapporten.
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Figur 4 Genomsnittlig bebyggelsetäthet år 2015 (kvm BTA/ha)

Figur 5 Genomsnittlig bebyggelsetäthet år 2030 (kvm BTA/ha)

STRUKTURANALYSER FÖR STOCKHOLMS LÄN OCH ÖSTRA MELLANSVERIGE ÅR 2050

47

Figur 6 Genomsnittlig bebyggelsetäthet 2050 (kvm BTA/ha) Utvecklingen väntas
framför allt ske i de åtta yttre, regionala stadskärnorna, samt i den centrala regionkärnan

Kartbilderna representerar det rumsliga avtrycket av de uppställda lokaliseringsstrategierna enligt utställningsförslaget till RUFS 2050. Utfallet visar var och hur bebyggelsetillväxten kan förväntas ske till år 2050 enligt RUFS 2050. Utvecklingen består i
huvudsak av en accentuerad kärnutveckling och förtätning av befintlig bebyggelse i
goda kollektivtrafiklägen. Även om de lokala lokaliseringsprinciperna är desamma i alla
kommuner (bland annat förtätning, lokalisering i goda kollektivtrafiklägen, samt hänsyn till områden som kommunerna pekat ut för bebyggelse i översiktsplanerna) så
speglar utfallet en betydande förändring i bebyggelsetillväxten i jämförelse med idag.
Skillnaderna i rumsligt avtryck kan främst avläsas i de regionala stadskärnorna, bland
annat i Barkarby och Flemingsberg. På sikt förväntas de regionala stadskärnorna få
en stark utveckling av bostäder och arbetsplatser. Vidare bygger bebyggelsetillväxten
på att en relativt stor andel av bostadstillskottet tillkommer i flerbostadshus, vilket i
huvudsak speglar den rådande trenden i Stockholms län.
Det rumsliga utfallet som illustreras ovan kan även utvärderas kvantitativt med avseende på markanvändnings- och trafikkonsekvenser. Därigenom kan strukturen jämföras med ett jämförelsealternativ, men också gentemot de mål som ställs upp för
regionens utveckling. Följande avsnitt redovisar de markanvändnings- och trafikkonsekvenser som strukturen kan förväntas innebära.
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Markanvändning – konsekvenser
Strukturbilden för utställningen av RUFS 2050 innebär olika typer av markanvändningskonsekvenser. Hur stora konsekvenserna blir avgörs av en rad faktorer. Bebyggelsens totala markanspråk avgörs bland annat av vilken typ av bostäder som förväntas
byggas. En person som bor i flerbostadshus använder i allmänhet mindre markyta än
en person som bor i småhus. Dagens markanvändning och bebyggelsetäthet har också
betydelse för hur mycket ny bebyggelse som får plats genom förtätning av den befintliga bebyggelsen. Möjligheterna till förtätning och nyexploatering varierar i olika lägen
och avgörs av förtätningspotentialen i dessa lägen.
För att kunna utvärdera strukturbilden används så kallade planeringsindikatorer. Vid
konsekvensbedömningen av markanvändningen används följande indikatorer för att få
en bild av strukturens lokaliseringseffekter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bebyggelsens totala markanspråk (hektar bebyggd mark)
Lokaliseringseffektivitet (lokalisering i förhållande till tillgänglighet)
Bebyggelsens genomsnittliga täthet, totalt (kvadratmeter bruttototalarea/hektar)
Bebyggelsens genomsnittliga täthet i kärnor (kvadratmeter bruttototalarea/hektar)
Lokalisering i regionala stadskärnor
Lokalisering i befintlig bebyggelse (kvadratmeter bruttototalarea)
Intrångseffekter i gröna kilar (kvadratmeter bruttototalarea)
Befolkningens tillgång till gröna kilar
Förutsättningar till urbana kvaliteter
Lokalisering i kollektivtrafiknära lägen

Markanvändningskonsekvenser av strukturbilden för Stockholms län år 2030–2050
redovisas i följande avsnitt.

Bebyggelsens markanspråk 2030–2050
Figur 7 Bebyggelsens markanspråk i tre zoner i Stockholms län: Kommuner i
länets yttre delar (YK), kommuner i länets inre delar (IK), samt kommuner i länets
centrala del (RC) år 2015–2030–2050

Bebyggelsens markåtgång 2050 AB-län (ha)
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Figur 7 visar hur mycket markyta som bebyggelsen i strukturbilden förväntas kräva.
Den första slutsatsen som kan dras är att strukturbilden för utställningen är yteffektiv
och leder till de uppställda målen om resurseffektivitet. Medan befolkning och sysselsättning ökar med omkring 52 procent till år 2050 så ökar den bebyggda markytan
endast med 18 procent i länet. Den låga markåtgången (trots den höga bebyggelsetillväxten) beror på att lokaliseringen i strukturbilden bygger på koncentrering och förtätning som huvudsakliga lokaliseringsprinciper. Vidare antas att en stor del av bostadstillskottet tillkommer som lägenheter, vilket ytterligare minskar markbehoven.
Även om den bebyggda markytan i Stockholms län endast ökar med 18 procent så
finns det regionala variationer. Markåtgången är högst i de yttre delarna av regionen
(+28 procent) och minst i de centrala delarna (+7 procent). Befolkningen i kommunerna i länets centrala del ökar med över 50 procent till år 2050, men den bebyggda ytan
ökar samtidigt bara med 7 procent, vilket speglar att huvuddelen av tillskotten tillkommer som förtätning inom den befintliga bebyggelsen. Huvudskälet till de regionala
skillnaderna är att de yttre kommunerna i regionen förväntas bygga mer småhus än de
centrala kommunerna.
Den geografiska representationen av diagrammet ovan (nyexploaterad mark) år 2030–
2050 illustreras i Figur 8. Som framgår av kartan är markåtgången högst i de yttre delarna av regionen. Det är också noterbart att ökningen av markåtgången i kommunerna
i länets centrala del är liten i förhållande till de stora tillskotten
Figur 8 Nyexploaterad mark år 2030–2050 (ljusgrönt = 2030, mörkgrönt = 2050)
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Lokaliseringseffektivitet 2050
Figur 9 Bebyggelsens lokalisering efter tillgänglighetsklasser där klass 1 motsvarar
de tio procent bästa lägena och så vidare
Lokaliseringseffektivitet (efter koll.tillg.) AB-län
kvm BTA, 1000-tal
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Figur 9 visar bebyggelsens lokalisering efter kollektivtrafiktillgänglighet för utställningens strukturbild. Tillgängligheten är här indelad i tio klasser, där värdet ett motsvarar de tio procent bästa lägena och värdet tio de tio procent sämsta lägena. Värdet på
staplarna motsvarar hur mycket yta (BTA) som är lokaliserad i de olika percentilerna.
Denna redovisning ger en uppfattning om hur väl bebyggelsen är lokaliserad i förhållande till kollektivtrafiktillgängligheten.
Den geografiska fördelningen av tillgänglighetsklasserna redovisas i Figur 10.

STRUKTURANALYSER FÖR STOCKHOLMS LÄN OCH ÖSTRA MELLANSVERIGE ÅR 2050

51

Figur 10 Översikt över kollektivtrafiktillgängligheten år 2050, indelat i tio klasser
Mörkgröna områden representerar de tio procent bästa lägena och röda de 10 procent sämsta lägena

Den viktigaste observationen är att det är god marktillgång i bra kollektivtrafiklägen.
Markbrist är alltså inget skäl till en alternativ lokalisering i sämre lägen. Strukturbilden
innebär en resurseffektiv lokalisering i förhållande till den kollektivtrafiktillgänglighet
som trafiksystemet skapar.
I strukturbilden lokaliseras cirka 40 procent av tillskottet till de tio procent bästa
lägena och cirka 65 procent till de 30 procent bästa lägena. Orsaken är framför allt att
de centrala delarna av regionen även i framtiden utgör de mest tillgängliga delarna.
Stora tillskott i dessa lägen (som drivs av den framtida kollektivtrafiktillgängligheten)
gynnar därför lokaliseringseffektiviteten.
Strukturbilden innebär att bebyggelsetillväxten i den centrala kärnan och i de regionala
stadskärnorna förväntas bli särskilt hög. Tillgängligheten i de yttre stadskärnorna ökar
visserligen genom samlade satsningar på kollektivtrafik, men kommer ändå inte upp i
de tillgänglighetsnivåer som den centrala regionkärnan har. Därför lokaliseras de relativt stora tillskotten i dessa kärnor i områden med lägre tillgänglighet än de 10–20 procent bästa kollektivtrafiklägena, vilket kan ses i Figur 10 (till exempel Södertälje). Slutsatsen är att det skulle krävas omfattande satsningar på ny och kapacitetsstark kollektivtrafik och en mycket kraftigare utbyggnad av dessa kärnor för att tydligt jämna ut
de regionala styrkeförhållandena och påvisa betydande effekter för lokaliseringseffektiviteten i de yttre delarna av regionen.
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Bebyggelsens täthet 2030–2050
Figur 11 Bebyggelsens genomsnittliga täthet
år 2030 och 2050 i Stockholms län

Bebyggelsens genomsnittliga täthet AB-län (kvm BTA/ha)
3 000

2 753

2 800

2 507

2 600
2 400

2 199

2 200
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000

2015

2030

2050

Det är värt att sträva efter en planeringsprincip om tätare bebyggelse av flera skäl. Det
skulle innebära att markåtgången begränsas, att utglesningen (urban sprawl) minimeras, samt att det i allmänhet skapar bättre förutsättningar till kollektivtrafikförsörjning. Figur 11 redovisar bebyggelsens genomsnittliga täthet för nuläget (2015) samt år
2030 och 2050 för utställningens strukturbild.
Den första observationen som kan göras är att strukturen innebär en betydande ökning
av tätheten i bebyggelsen. En stor del av ytbehovet bedöms kunna rymmas inom den
befintliga bebyggelsen. Den genomsnittliga bebyggelsetätheten ökar med 25 procent
i jämförelse med nuläget. Detta bör betraktas som en betydande förtätningsgrad
eftersom siffrorna representerar ett genomsnitt för all bebyggelse i Stockholms län.
Det bör dock poängteras att förtätningsprinciperna som används i modellerna är relativt konservativa . De innebär till exempel att den övergripande stadskaraktären inte
väsentligt förändras i jämförelse med idag (även om bebyggelsen blir tätare) och även
att ny flerbostadshusbebyggelse har ett markföreträde gentemot småhus i de bästa
kollektivtrafiklägena.
21

21

Se landstingets rapport 2011: Tät och hållbar Stockholmsregion – om bebyggelse och stadsliv.
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Figur 12 Bebyggelsens genomsnittliga täthet år 2030 och 2050 i de regionala
stadskärnorna
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Utfallet av strukturanalyserna illustrerar en tydligt polycentrisk region år 2050. En
av huvudprinciperna i en polycentrisk struktur är att kärnorna utvecklas till täta och
attraktiva stadsmiljöer i goda kollektivtrafiklägen. Därför är det också intressant att
studera hur tätheten i de regionala stadskärnorna utvecklas. Figur 12 visar den genomsnittliga bebyggelsetätheten i de regionala stadskärnorna.
Analyserna visar att det finns en stor potential att öka tätheten i de regionala stadskärnorna. Tätheten i kärnorna som helhet bedöms kunna öka med omkring 70 procent
fram till år 2050. Men förutsättningarna till förtätning skiljer sig åt mellan olika kärnor. I den centrala regionkärnan (som redan idag har hög täthet) är förutsättningarna
till förtätning mer begränsade än i övriga kärnor. Den centrala regionkärnan bedöms
kunna öka sin täthet med 57 procent i jämförelse med idag, medan tätheten i de yttre
kärnorna nästan kan dubbleras. Den främsta orsaken till detta är att tätheten i de yttre
stadskärnorna idag är relativt låg och att tillgången på obebyggd mark är hög. Det är i
allmänhet lättare att åstadkomma en hög täthet om marken inte redan är bebyggd.
Det är också värt att påpeka att bebyggelsetätheten i kärnorna ökar betydligt mer
(71 procent) i jämförelse med i Stockholms län som helhet (25 procent). Detta indikerar
sammantaget att det inte saknas utrymme för ny och tät bebyggelse i kärnorna och att
möjligheterna att skapa täta kärnor som har förutsättningar till stadsmässiga kvaliteter
är goda. I detta sammanhang kan det också nämnas att den centrala regionkärnan
nästan når upp till en täthet som motsvarar ett genomsnittligt exploateringstal på ett,
vilket i praktiken innebär betydligt fler områden med stadsmässig täthet än idag.
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Lokalisering i regionala stadskärnor
Figur 13 Lokalisering i regionala stadskärnor 2050, andel av det totala länstillskottet våningsyta (BTA)
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Den polycentriska strukturen innebär att de sju yttre regionala stadskärnorna förväntas
få en stark tillväxt till år 2030–2050. Det är därför relevant att studera hur väl utställningsstrukturen ansluter till denna utveckling. Figur 13 visar hur mycket av det totala
tillskottet (uttryckt som kvadratmeter BTA) som lokaliseras i kärnorna till år 2030–
2050.
Analysresultatet visar att utställningsstrukturen innebär att en tydlig koncentration
av tillskottet tillkommer i de regionala stadskärnorna. Fram till år 2030 lokaliseras
över 60 procent av yttillskottet i de regionala kärnorna. Efter 2030 minskar denna
andel till drygt 40 procent. Anledningen till detta är att de bästa platserna i kärnorna
börjar uppnå sin fulla förtätningspotential och fullgoda lokaliseringsalternativ finns
då utanför kärnorna. Figur 14 illustrerar hur stor andel av kärnorna som förväntas
vara bebyggda år 2030–2050. Förutsättningarna för en utbyggnad skiljer sig naturligtvis åt mellan kärnorna, bland annat på grund av storlek och den befintliga bebyggelsens
karaktär, men i allmänhet finns det en gräns för utbyggnaden som ligger kring 80.
Anledningen till detta är att det alltid finns impedimentmark (bland annat vägar) som
begränsar möjligheterna till ytterligare utbyggnad.
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Figur 14 Andel bebyggd mark 22 i de regionala stadskärnorna år 2030–2050
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Tillskottet i den centrala regionkärnan är större än i de övriga kärnorna. Detta är i
huvudsak en effekt av att ett relativt stort befolkningstillskott förväntas tillkomma i
Stockholms stad, Solna, Sundbyberg och Nacka (som alla helt eller delvis omfattas av
den centrala regionkärnan). Eftersom den centrala regionkärnan i huvudsak innehåller
de bästa kollektivtrafiklägena och planeringsprinciperna i grunden bygger på lokalisering i goda kollektivtrafiklägen, så lokaliseras stora delar av tillskottet dit.
Analyserna visar också att yttillskottet i de kommuner som har en stadskärna tydligt
koncentreras till kärnorna (Figur 15).
Figur 15 Enskilda kärnor, andel av kommunens totala tillskott (BTA)
2015–2050 (stadskärnor som helt ligger i en enda kommun)
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Den bebyggda marken inkluderar här en del av gatumarken och parkmarken.
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Intrångseffekter 2050
I lokaliseringsförutsättningarna till strukturbilden har den regionala grönstrukturen
åsatts en återhållande effekt på den tillkommande bebyggelsen. Detta ska tolkas som
att grönstrukturen inte bör tas i anspråk om inte flera andra positiva lägesfaktorer
sammanfaller på en specifik plats. De gröna värdekärnorna utgör en absolut restriktion
för ny bebyggelse.
Resultaten av analyserna visar tydligt att bebyggelsetillskottet kan rymmas i goda lägen
utan att grönstrukturen behöver tas i anspråk. Tillskotten och intrångseffekterna i de
gröna kilarna är i princip obetydliga. Eftersom all nyexploatering antas genomföras
med en relativt hög täthet, innebär detta att själva markåtgången för ny bebyggelse i
de gröna kilarna är försumbar.

Befolkningens tillgång till grönstruktur
Figur 16 Andel av befolkningen som har god tillgång till gröna kilar 2030–2050
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Den regionala grönstrukturen fyller flera viktiga funktioner i regionen. En viktig egenskap är att de gröna kilarna skapar förutsättningar till upplevelser och rekreation för
Stockholms läns invånare. Ur detta perspektiv är tillgång till grönstruktur en viktig
planeringsparameter för att främja befolkningens hälsa och välbefinnande. Strukturbilden för utställningen av RUFS 2050 innebär ett omfattande bebyggelsetillskott till
år 2050. Tidigare avsnitt har visat att detta tillskott kan rymmas utan att något intrång
behöver göras i grönstrukturen. Men kan den framtida bebyggelsestrukturen även
skapa förutsättningar för att öka befolkningens tillgång till grönstrukturen? Ett sätt
att översiktligt mäta detta är att studera hur många personer som kan anses ha god
tillgång till grönstrukturen år 2050. I analyserna har därför all bostadsbebyggelse som
ligger inom 500 meter från grönstrukturen summerats vid tre tidpunkter. Figur 16
visar hur stor andel av Stockholms läns befolkning som uppfyller villkoret ovan. Resultatet visar att andelen inom 500 meter har minskat något år 2050 i jämförelse med år
2015 (från 26 procent till omkring 25 procent). Orsaken till detta är en kombination av
två faktorer. Den ena har med de relativt centrala tillskotten att göra och den andra
med grönstrukturens regionala utbredning. I de centrala delarna är tillgången till den
regionala grönstrukturen i allmänhet lägre än i regionens yttre delar. Befolkningens
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tillgång till regional grönstruktur förefaller alltså att minska i strukturbilden, men
minskningen är relativt liten. En alternativ tolkning är att befolkningens tillgång till
grönstruktur (och grönstrukturen i sig) i stort sett kan behållas, trots ett betydande
befolkningstillskott och att förtätning och lokalisering i goda kollektivtrafiklägen
prioriteras. På detta sätt uppfylls alltså två centrala planeringsmål samtidigt.
Ser man däremot till hur många länsinvånare som kan anses ha god tillgång till grönstrukturen år 2050 så visar resultaten på en betydande förbättring år 2050 (Figur 17).
Antalet personer som bor inom 500 meter från grönstruktur har då ökat med i storleksordningen 40 procent i jämförelse med idag, vilket innebär att betydligt fler länsinvånare än idag har god tillgång till grönstruktur år 2050.
Figur 17 Utveckling av befolkning som har god tillgång till gröna kilar 2030–2050
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Lokalisering i kollektivtrafiknära lägen
Figur 18 Andel lokaliserad BTA inom 500 meter från stationer och större bussterminaler i olika zoner år 2015–2050
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En av de bärande lokaliseringsprinciperna bakom strukturbilden är att ny bebyggelse
företrädesvis bör lokaliseras med hänsyn till kollektivtrafiktillgängligheten. Detta
förväntas skapa förutsättningar till ett ökat kollektivtrafikresande på bekostnad av bilresandet. Ett sätt att studera lokaliseringsutfallet är att summera hur mycket yta som
har lokaliserats i stationsområdena (inom 500 meter).
Utfallet av analyserna visar att utställningsstrukturen skapar goda förutsättningar till
ett ökat kollektivtrafikresande. I Stockholms län som helhet har knappt 60 procent
av tillskottet lokaliseras i stationslägen. Stationernas geografiska spridning är dock
ojämnt fördelad i länet. I de centrala delarna finns det få områden som inte ligger inom
500 meter från en spårstation, men i de yttre delarna är spårstationerna relativt glest
belägna (exempelvis längs pendeltågslinjerna). Detta innebär att drygt 80 procent av
tillskottet i kommuner i länets centrala del kan lokaliseras i stationslägen, men endast
30 procent i kommunerna i de yttre delarna av länet. En annan orsak till att tillskottet i
stationslägena i de yttre delarna av regionen är förhållandevis litet beror på skillnader
i hur mycket småhusyta och flerbostadshusyta som antas tillkomma i olika delar av
länet. I allmänhet är andelen småhus högre i de yttre delarna av Stockholms län.
Eftersom flerbostadshus antas ha företräde i de allra bästa lägena blir markanvändningen mer effektiv än om man bygger småhus i stationslägena.

Lokalisering längs stomlinjenätet
Tabell 3: Andel arbetsplatser som ligger inom ett gångavstånd på 700 meter från
stomnätet Nuläge, samt tillskott 2015–2030 och 2030–2050
Typ

Andel nuläge

Andel 2015–2030

Andel 2030–2050

Befolkning

52 %

76 %

74 %

Arbetsplatser

71 %

73 %

74 %

En viktig utgångspunkt för att åstadkomma goda förutsättningar till en ökad användning av kollektivtrafiken är att planera för en ökad koncentration av ny bebyggelse i
stationsområdena. Detta innebär att det går att skapa korta gångavstånd till kollektivtrafiken.
Analyserna visar att strukturbilden för utställningen verkar för en ökad koncentration
till områden längs stomlinjenätet. I nuläget beräknas drygt hälften av befolkningen i
Stockholms län bo inom 700 meter från stomlinjenätet. Tillskottet fram till 2030 och
2050 innebär en tydlig koncentrering till stomlinjenätet. Omkring 75 procent av
befolkningstillskottet förväntas tillkomma i dessa lägen enligt strukturbilden för
planförslaget.
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Förutsättningar till urbana kvaliteter
Figur 19 Områden med goda förutsättningar till urbana kvaliteter, nuläge i svart
färg Röd färg representerar bebyggelseområden som nästan når upp till kraven
(E=1)
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Figur 20 Områden med goda förutsättningar till urbana kvaliteter (i svart), år 2050
Röd färg representerar bebyggelseområden som nästan når upp till kraven (E=1)

Urbana kvaliteter är ett samlingsbegrepp för det breda utbud av varor och tjänster som
normalt förknippas med en stad. Det är viktigt med hög täthet för att skapa förutsättningar för ett brett utbud av urbana kvaliteter. Genom hög täthet, hög tillgänglighet
och en ändamålsenlig utformning av gaturum och kvarter, förbättras möjligheterna till
variationsrikedom i bebyggelsen. Det finns idag ett mycket starkt samband mellan täthet och variation av stadskvaliteter. Ju tätare bebyggelse, desto högre sannolikhet till
ett brett utbud av urbana tjänster.
Hur tät behöver då bebyggelsen vara för att uppnå en viss nivå för urbana kvaliteter?
UN-Habitat har studerat detta och dragit upp riktlinjer för kritiska nivåer för att dessa
kvaliteter ska uppstå. I grunden handlar det om en täthet på över 15 000 personer per
kvadratkilometer (150 personer per hektar), kombinerat med en god funktionsblandning av bostäder och verksamheter. Denna täthet lämnar också utrymme för ett välintegrerat gatunät och parkmark. Kriterierna är inte direkt överförbara för att kunna hanteras i strukturanalyserna som presenteras här, men ett försök till att anpassa metoden
till Stockholms förhållanden har gjorts. Det visar sig att områden med över 150 perser
per hektar har en genomsnittlig bebyggelsetäthet på nästan exakt 10 000 kvadratmeter
per hektar (E=1). Dessa områden kan anses ha en tillräckligt hög täthet för att skapa
förutsättningar för ett brett urbant utbud och stadsmässiga kvaliteter. Med denna
23

23

UN-Habitat 2014: Five principles of sustainable neighborhood planning.
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metod erhålls en bild av vilka områden som innehåller bebyggelseområden med en viss
täthet och en viss storlek som krävs för att urbana kvaliteter ska uppstå.
Resultaten visar att strukturbilden för utställningen innebär att betydligt fler områden
med hög täthet kan skapas år 2050. Dessa områden begränsas år 2050 inte som idag
till den centrala regionkärnan, utan uppstår på fler platser i regionen. Resultaten visar
att alla regionala stadskärnor har områden som uppnår en kritisk täthet. Strukturbilden för utställningen kan därför sägas skapa förbättrade förutsättningar till urbana
kvaliteter i kärnorna. Utöver detta skapas också många områden som har en täthet
strax under tröskelvärdet och som därför kan sägas utgöra en ytterligare potential vid
en fortsatt förtätning.
Figur 20–21 visar områden som innehåller täta och sammanhängande bebyggelsemiljöer idag, år 2030 och år 2050. I nuläget beräknas att dessa områden upptar omkring
2 000 hektar av den bebyggda marken. I strukturbilden för utställningen beräknas den
öka med 66 procent till 2030, och med 118 procent till 2050, vilket innebär mer än en
fördubbling av bebyggelse som kan anses ha goda förutsättningar för att urbana kvaliteter ska uppstå. Resultaten indikerar sammantaget att det finns anledning att påstå att
planstrukturen starkt bidrar till att skapa täta områden som i sin tur skapar goda möjligheter till fler områden med stadsmässiga kvaliteter.
Figur 21 Utveckling av områden med förutsättningar för urbana kvaliteter 2030–
2050
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Trafik
En av de viktigaste aspekterna i strukturanalyserna är de trafikeffekter som strukturbilden kan förväntas innebära. Bebyggelsens sammansättning och lokalisering har stor
betydelse för hur resandet i regionen blir i framtiden. Nedanstående avsnitt redovisar
därför de förväntade trafikeffekterna av bebyggelsestrukturen som har beskrivits i tidigare avsnitt, i kombination med de strukturbildsspecifika paket av trafikåtgärder och
antaganden som också har beskrivits tidigare i rapporten.
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Scenarier
Trafikanalyser har genomförts för åren 2030 och 2050 med respektive utan utökade
styrmedel för biltrafiken. Orsaken till att analyserna har gjorts både med utökade styrmedel och med styrmedel enligt den beslutade politiken är att styrmedlen får genomgripande effekter på trafiken. Såväl bilinnehav, färdmedelsandelar, tillgänglighet 24 som
reslängder med mera påverkas. Följande scenarier har därmed analyserats för trafikkonsekvenser:
2030 RUFS exklusive styrmedel
Markanvändning enligt RUFS 2030, styrmedel enligt beslutad politik, dagens trängselskattesystem (justering för Essingeleden när Förbifarten öppnas) och beslutade parkeringsavgifter, 2030 års trafiknät.
2030 RUFS
Markanvändning enligt RUFS 2030, utökade parkeringsavgifter (täthetsberoende),
trängselskatt på Essingeleden uppdelad på Essingeleden och Södra länken, 2030 års
trafiknät.
2050 RUFS exklusive styrmedel
Markanvändning enligt RUFS 2050, styrmedel enligt beslutad politik, dagens trängselskattesystem (justering för Essingeleden när Förbifarten öppnas) och beslutade parkeringsavgifter, 2050 års trafiknät.
2050 RUFS
Markanvändning enligt RUFS 2050, utökade parkeringsavgifter (täthetsberoende),
trängselskatt med flera yttre zoner förutom dagens (”blomman”), 2050 års trafiknät.

Indikatorer
För att kunna utvärdera strukturbilden används så kallade trafikindikatorer. Vid konsekvensbedömningen av trafikeffekterna i Stockholms län används följande indikatorer
för att ge en bild av strukturernas trafikkonsekvenser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24

Bilinnehav
Färdmedelsandelar
Tillgänglighet
Tillgänglighet för olika socioekonomiska grupper
Tillgänglighet till internationell trafik
Tillgänglighet till högre utbildning
Tillgänglighet till regionala kärnor
Kollektivtrafikens konkurrenskraft vid färdmedelsval
Trafikarbete
Koldioxidutsläpp från vägtrafiken

Ekonomiska styrmedel för biltrafiken påverkar tillgängligheten både i form av ändrade reskostnader och ändrade restider.
Den här rapporten redovisar i huvudsak restidsbaserade tillgänglighetsindikatorer. För att göra redovisningen överskådlig visas bara resultat för 2030 RUFS och 2050 RUFS för dessa indikatorer, inte för scenarierna med ekonomiska styrmedel enligt
den beslutade politiken: 2030 RUFS exklusive styrmedel och 2050 RUFS exklusive styrmedel.
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•
•
•
•
•
•
•

Passager över Saltsjö-Mälarsnittet – vägtrafik
Trängsel i vägtrafiken (körfältskilometer i olika trängselklasser)
Tidsförluster i vägtrafiken
Påstigande i kollektivtrafiken efter trafikslag
Passagerarbeläggning i kollektivtrafiken 2050
Reslängder
Trafikarbete per capita.

Trafikkonsekvenser av strukturbilden för utställningsförslaget i Stockholms län år
2030–2050 redovisas i följande avsnitt.

Bilinnehav
Figur 22 visar ett beräknat bilinnehav (antal bilar per 1 000 invånare) i Stockholms län,
samt uppdelat på Stockholms innerstad, kommuner i länets centrala del, kommuner i
länets inre delar och kommuner i länets yttre delar för nuläget, 2030 och 2050. Enligt
statistiken är antalet bilar för länet som helhet 398 bilar per 100 invånare år 2015.

Bilar per 1 000 invånare

Figur 22 Modellberäknat bilinnehav (bilar per 1 000 invånare) för nuläget och år
2030–2050, med respektive utan utökade ekonomiska styrmedel för biltrafiken år
2030 och 2050
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För 2030 och 2050 visas ett beräknat bilinnehav med respektive utan utökade styrmedel för biltrafiken. Fram till 2030 beräknas bilinnehavet öka måttligt i länet som
helhet. Med utökade styrmedel är bilinnehavet i princip detsamma som idag. I de
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centrala delarna, främst i innerstaden, beräknas bilinnehavet per capita minska något
medan det beräknas öka längre ut i länet. Det beror på att de utökade styrmedlen som
trängselskatter och parkeringsavgifter får störst inverkan i länets centrala delar där
trängseln i vägnätet och möjligheterna att välja kollektivtrafik, gång eller cykel är som
störst. Mellan 2030 och 2050 beräknas bilinnehavet öka något i länets alla delar, vilket
främst beror på fortsatt ökade inkomster.
Figur 23 visar antalet bilar per 1 000 personer historiskt i Stockholms län samt ett
beräknat bilinnehav för 2030 och 2050. Bilinnehavet visas endast för scenarierna med
utökade ekonomiska styrmedel. Bilinnehavets fluktuation med konjunkturen syns tydligt i det historiska bilinnehavet. Det sista statistikåret i figuren avser år 2015. För 2016
har bilinnehavet i länet ökat något ytterligare till 402 bilar per 1 000 invånare, exakt
samma värde som beräknas för år 2030. I figuren framgår det tydligt att det beräknade
bilinnehavet för 2030 och 2050 är en framskrivning av den lugnare ökningstakt som
har rått sedan ungefär år 2000 och inte den snabbare trend som dominerade dessförinnan.
Figur 23 Ett historiskt bilinnehav (bilar per 1 000 invånare) för perioden 1973–
2015 samt ett modellberäknat för nuläget och år 2030–2050, med utökade ekonomiska styrmedel för biltrafiken år 2030 och 2050
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Färdmedelsandelar 2030–2050
Figur 24 visar de beräknade färdmedelsandelarna för nuläget, samt 2030 och 2050.
De modellbaserade färdmedelsandelarna för nuläget skiljer sig åt i jämförelse med de
andelar som presenteras i Resvanor i Stockholms län 2015. Skillnaden beror på flera
faktorer. En är att trafikmodellen beräknar huvudresor medan resvaneundersökningen
redovisar delresor. En viktigare förklaringsfaktor är att trafikmodellen i sin kalibrering
utgår från färdmedelsfördelningen i länet enligt resvaneundersökningen RES 05/06
(vilken har ungefär samma färdmedelsfördelning som RVU Sverige 2011–2014). Det
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finns en skillnad i färdmedelsandelar mellan RES 05/06 och RVU Sverige 2011–2014
å den ena sidan och Resvanor i Stockholms län 2015 å den andra. Till stor del förklaras
skillnaden av olika undersökningsmetoder och tidpunkter på året. Figur 25 visar de
beräknade färdmedelsandelarna för de motoriserade resorna.
Figur 24 Modellberäknade färdmedelsandelar (alla privata personresor och färdsätt, per dygn) för nuläget och år 2030–2050, med respektive utan utökade ekonomiska styrmedel för biltrafiken
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Figur 25 Modellberäknade färdmedelsandelar (alla motoriserade privata personresor, per dygn) för nuläget och år 2030–2050, med respektive utan utökade ekonomiska styrmedel för biltrafiken
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Resultaten visar på relativt små skillnader i jämförelse med dagens situation, men det
verkar som att färdmedelsandelarna kan påverkas med trängselskatt och parkeringsavgifter. Dessa åtgärder verkar återhållande på tillväxten för vägtrafiken och ser ut att
vara gynnsamma för att öka resandet med kollektivtrafik. Effekten på kollektivtrafikandelen är plus 1–2 procent i jämförelse med idag. Utan styrmedelsåtgärder ökar eller
bibehålls bilandelen i jämförelse med idag. Den högre bilandelen år 2050 i jämförelse
med 2030 kan hänföras till ett högre bilinnehav, vilket i sin tur beror på högre inkomster och att parkeringsavgifterna index-uppskrivs (de ökar alltså inte relativt inkomsten).
Skillnaderna mellan alternativen kan tyckas små, men det bör betonas att analyserna
baseras på en i grunden transportsnål utveckling av markanvändningen. Utan en tydlig
bebyggelseutveckling som baseras på täthet, centralitet och resurseffektivitet är det
rimligt att bilandelen skulle öka istället för att minska. Orsaken till ovanstående utfall
beror alltså på en kombination av en transportsnål bebyggelsestruktur och ökade kostnader för biltrafikanterna, vilket ökar incitamenten för en överflyttning mellan transportslagen.
Det är dock värt att notera att strukturen verkar ha större effekt på bil- och kollektivtrafikandelarna än på alternativa scenarioantaganden om teknikutveckling. I samrådsförslaget prövades effekterna av en central utveckling, kombinerat med antaganden om en
hög exploatering i kärnor med storregional koppling. En sådan strukturbild verkar ge
ett bättre utfall genom att den ökar kollektivtrafik-, cykel- och gångandelarna, samt
minskar bilandelarna i jämförelse med en strukturbild där tillväxten fördelas regionalt.
Däremot kan rimligheten i en stark central utveckling fram till år 2030 ifrågasättas,
eftersom de flesta kommuner har en tydlig uppfattning om sitt planerade byggande till
år 2030.
Analyserna antyder dock att det kommer att krävas mer än en effektiv bebyggelsestruktur och kollektivtrafikinvesteringar för att begränsa bilåkandet i framtiden. Ett av delmålen anger att minst 70 procent av alla resor i Stockholms län ska ske med gång, cykel
och kollektivtrafik. Utfallet av analyserna visar att denna andel uppgår till cirka 66 procent. Analysresultaten visar alltså att det kan vara svårt att helt uppnå detta delmål.
Sannolikt krävs det ytterligare åtgärder.
Trafikanalyserna visar vidare på en i stort sett oförändrad gång- och cykelandel till
2030–2050. Det är dock svårt att uttala sig om det går att nå den regionala cykelplanens ambition om en tjugoprocentig cykelandel eftersom gång- och cykelresor inte
modelleras med tillräcklig noggrannhet för att beakta alla aspekter som är avgörande
för dessa färdmedel. I analyserna finns dock ett antagande om förbättrade cyklar och
cykelvägnät år 2030–2050 som i trafikmodellen innebär att reslängderna med cykel
upplevs som tio procent kortare än i nuläget.
Figur 26 visar den beräknade andelen av alla bilresor per dygn som är kortare än
5–10 kilometer enkel resa, samt den andel av biltrafikarbetet som dessa resor utgör.
Figuren kan därmed sägas ge en fingervisning om cykelresornas potential att minska
bilresandet.
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Figur 26 Beräknad andel bilresor som är kortare än 5 och 10 kilometer enkel väg,
samt dessa resors andel av biltrafikarbetet i nuläget och år 2030–2050
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Andelen bilresor som är kortare än tio kilometer enkel väg beräknas vara mellan 60
och 70 procent. De utgör alltså en majoritet av bilresorna och enligt figuren omkring
30 procent av biltrafikarbetet. Med en biltrafikandel som beräknas till mellan 30 och
40 procent innebär detta att cirka en femtedel av det totala antalet resor utgörs av korta
bilresor år 2050. Om hälften av dessa bilresor kunde överföras till cykel ökar färdmedelsandelen för cykel med tio procentenheter och biltrafikarbetet reduceras med ungefär lika mycket. I beräkningarna finns det därmed en stor potential i att överföra resor
från bil till cykel, även om den inte kan mätas med precision i trafikmodeller. En sådan
överflyttning skulle också innebära att ambitionen om en färdmedelsandel på 20 procent för cykel är nära att uppfyllas. En överflyttning av denna omfattning kan dock inte
förväntas uppstå av sig själv. För att uppnå målet krävs det sannolikt ett starkt planeringsfokus för att stärka cykelns konkurrenskraft, med tydliga prioriteringar och även
värderingsförändringar.

Restider och reslängder 2030–2050
Figur 27 visar en beräknad, genomsnittlig restid och reslängd för olika ärenden år
2030–2050. Investeringar och åtgärder i kollektivtrafiksystemet, tillsammans med
en bebyggelselokalisering i goda kollektivtrafiklägen, bidrar till kortare restider med
kollektivtrafik. Samtidigt ökar reslängderna i kollektivtrafiken, vilket sammantaget
indikerar högre reshastighet och att tillgängligheten med kollektivtrafik ökar till år
2030–2050. Genomsnittsresan med kollektivtrafik år 2050 förväntas vara omkring sex
minuter kortare och reslängden omkring en kilometer längre än idag. Detta motsvarar
en relativ restidsförbättring på 13 procent och en reslängdsökning på 7 procent i jämförelse med nuläget. Trängseln på vägarna bidrar å andra sidan till ökade eller bibehållna
restider med bil. För bil minskar den genomsnittliga restiden något, förutom för 2050
RUFS exklusive styrmedel som ökar. Denna ökning beror på ökad trängsel, vilken i sin
tur i huvudsak beror på frånvaron av extra styrmedel. Den genomsnittliga reslängden
för bil är ungefär densamma 2030 som i nuläget, men kortare år 2050. Detta beror på
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en kombination av tätare bebyggelsestruktur och ökad trängsel (RUFS 2050 exklusive
styrmedel) respektive trängselskatter med flera zoner (”blomman”) i RUFS 2050.
Figur 27 Beräknad genomsnittlig restid (minuter) och reslängd (kilometer) i nuläget och år 2030–2050
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Tillgänglighet 2030–2050
Tillgänglighet är en viktig lägeskvalitet som påverkar många delar av samhället. Bostädernas och lokalernas nuvarande lokalisering och fastighetspriserna kan till stor del
förklaras av tillgängligheten. Den påverkas i huvudsak av två faktorer: dels var bostäder
och lokaler är lokaliserade, dels av trafiksystemets utformning och de resmöjligheter
som det skapar. Ett område där man når många potentiella målpunkter med korta restider och till en låg kostnad har en hög tillgänglighet. Alla åtgärder som bidrar till att
antingen förkorta restiderna eller öka antalet målpunkter inom samma restid bidrar
därför till att öka tillgängligheten för en viss plats. I ett arbetsmarknadsperspektiv brukar tillgängligheten vanligtvis mätas som marknadspotential, det vill säga tillgången till
arbetsplatser eller arbetskraft.
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De trafikåtgärder som ingår i strukturanalysernas trafiknät till år 2030–2050 bidrar i
kombination med strukturbilden för utställningen till en betydande ökning av tillgängligheten i stora delar av Stockholms län. Eftersom lokaliseringen av bostäder och arbetsplatser i analyserna i huvudsak drivs av den kollektivtrafiktillgänglighet som det
framtida trafiksystemet skapar, bidrar strukturen till att öka tillgängligheten i Stockholms län, men med en något olika inomregional fördelning. Figur 28–Figur 30 visar
hur den antagna tillgängligheten med bil och kollektivtrafik förändras från idag till år
2030–2050. Figurerna visar antalet arbetsplatser som nås inom 30 minuter med bil
respektive inom 45 minuter med kollektivtrafik (dörr till dörr) från samtliga startpunkter. Orsaken till valen av reslängd med bil respektive kollektivtrafik är att färdmedelsandelarna vanligtvis är lika stora för bil och kollektivtrafik när restiden med kollektivtrafik är 1,5 gånger restiden med bil.
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Figur 28 Antalet arbetsplatser som nås inom 30 minuter med bil och inom 45 minuter med kollektivtrafik i nuläget (maxtimme)
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Figur 29 Antalet arbetsplatser som nås med bil inom 30 minuter och med kollektivtrafik inom 45 minuter år 2030 (maxtimme)
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Figur 30 Antalet arbetsplatser som nås med bil inom 30 minuter och med kollektivtrafik inom 45 minuter år 2050 (maxtimme)
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Figurerna visar att de centrala delarna av regionen idag har den högsta tillgängligheten
till arbetsplatserna och även har det år 2030–2050. De sammantagna effekterna av
trafikåtgärder och strukturernas utformning bidrar däremot till betydande tillgänglig-
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hetsförbättringar i länet som helhet i jämförelse med idag. Tillgängligheten ökar alltså,
inte bara i de centrala delarna utan på de flesta platser i länet. År 2050 har stora delar
av kommunerna i de inre delarna av länet till exempel lika hög tillgänglighet som den
centrala innerstaden har idag. Eftersom investeringarna i vägnätet till år 2050 är relativt begränsade beror tillgänglighetsförbättringen på vägsidan i huvudsak på tillväxten
av befolkning och arbetsplatser i länet och hur denna tillväxt lokaliseras.
Ett annat sätt att illustrera tillgänglighetsförbättringen på regional nivå är att studera
hur stor del av befolkningen som når arbetsplatserna inom 45 minuter med kollektivtrafik. Figur 31 och Figur 32 visar dels hur stor andel av befolkningen som når en viss
andel av arbetsplatserna år 2050, dels hur många personer det totalt handlar om.
Resultatet bekräftar ovanstående resonemang. I jämförelse med nuläget framgår den
förbättrade tillgängligheten tydligt i båda figurerna. Strukturbilden för utställningen
ger höga tillgänglighetsvinster, vilket förklaras av en tät och relativt central lokalisering
i goda kollektivtrafiklägen. Att kurvorna följer varandra i Figur 31 ska inte tolkas som
en utebliven tillgänglighetsökning mellan 2030 och 2050, utan innebär bara att tillgänglighetsökningen är proportionell mot befolkningsökningen. Om motsvarande kurvor jämförs i Figur 32 (som visar total i stället för andel) så framgår det tydligt att
strukturbilden ger en betydande tillgänglighetsökning mellan år 2030 och 2050.
Figur 31 Tillgänglighetsförbättring (arbetsplatser) mellan nuläget och år 2030–
2050 Andel av befolkningen mot andel av arbetsplatserna som nås inom 45 minuter
med kollektivtrafik (maxtimme)
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Figur 32 Tillgänglighetsförbättring (arbetsplatser) mellan nuläget och år 2030–
2050 Total befolkning mot det totala antalet arbetsplatser som nås inom 45 minuter med kollektivtrafik (maxtimme)
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Ett ytterligare sätt att illustrera tillgängligheten och hur den förbättras är att betrakta
den genomsnittlige länsinnevånarens tillgänglighet. Denna beskrivs för bil respektive
kollektivtrafik i Figur 33 för nuläget och 2050. Dessutom visar figuren hur mycket av
tillgänglighetsförbättringen som kan tillskrivas tillväxt och markanvändning, respektive ett förbättrat trafiknät.
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Figur 33 Tillgänglighet för nuläget och 2050 RUFS Förbättringen är uppdelad
i effekten av tillväxt och markanvändning, respektive ett förbättrat trafiknät

I förhållande till väginvesteringarna kan investeringarna i kollektivtrafik till år 2050
betraktas som relativt omfattande. De omfattar betydande satsningar på framför allt
ny spårbunden trafik och en samtidig kraftig ökning av trafikeringen (ökad turtäthet i
det befintliga nätet). Tillsammans med den höga befolkningstillväxten innebär detta en
kraftig tillgänglighetsförbättring år 2050 i jämförelse med nuläget. Tillgängligheten i
regionen blir högre, sprids över ett större geografiskt område längs den spårbundna
kollektivtrafiken och förbättringen är betydligt större än i vägnätet. Sammantaget får
betydligt fler platser i Stockholms län en storstadsmässig tillgänglighet med kollektivtrafik år 2030–2050. De övergripande skillnaderna i tillgänglighet mellan centrum och
mer perifera områden består dock även år 2030–2050.
25

Tillgänglighet för olika socioekonomiska grupper 2030–2050
Investeringarna i kollektivtrafik bidrar tillsammans med bebyggelsestrukturen till en
betydande tillgänglighetsökning i hela länet. Däremot är tillgänglighetsförbättringarna
inte jämnt fördelade över hela Stockholms län. Ur ett socialt rättviseperspektiv kan det
därför vara intressant att studera vilka grupper i samhället som gynnas (mer än andra)
av investeringarna i kollektivtrafik. Stockholms läns landsting har tagit fram ett socioekonomiskt index som speglar de regionala skillnaderna i socioekonomi mellan olika
områden i länet.
Om tillgänglighetsförändringarna studeras mot en bakgrund av det socioekonomiska
indexet går det att säga vilka grupper i samhället som särskilt gynnas av kollektivtrafikinvesteringarna. Nyttan mäts som ökad tillgänglighet. Figur 34 visar att gruppen med

25

Se avsnittet om trafiksystemets utformning och objektslista i bilaga 1.
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ett medelhögt socioekonomiskt index får den största tillgänglighetsförbättringen (blå
och röda staplar) och därefter följer gruppen med ett lågt socioekonomiskt index. Tillgänglighetsförsämringen som följer av de ökade kostnaderna av styrmedlen till 2030 är
dock störst för gruppen med ett högt socioekonomiskt index som tappar cirka åtta procentenheter av gruppens tillgänglighetsförbättring till 2030. Tillgänglighetsförsämringen är minst för gruppen med ett lågt socioekonomiskt index som tappar cirka fyra procentenheter av gruppens tillgänglighetsförbättring till 2030.
Sammantaget indikerar detta att strukturbilden för utställningen innebär att fördelningseffekterna av tillgänglighetsförbättringarna samt styrmedlen verkar utjämnande
mellan olika socioekonomiska grupper.
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Figur 34 Fördelning av relativa tillgänglighetsförbättringar för olika socioekonomiska grupper, samt tillgänglighetsförsämring till följd av styrmedel
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Tillgänglighet till internationell trafik 2030–2050
Hög tillgänglighet till en internationell flygplats är en viktig regional kvalitet. För
innovativa företag är det centralt att kunna nå internationella kunder och kvalificerad
arbetskraft. En förbättrad internationell tillgänglighet gör regionen mer nåbar för
utländska besökare. Det underlättar marknadsföringen av regionen och gör den mer
attraktiv. Vid etablering av huvudkontor är hög internationell tillgänglighet ofta
centralt vid valet av lokalisering.
Ett enkelt mått för att bedöma regionens internationella tillgänglighet är att mäta hur
stor andel av Stockholms läns arbetsplatser som nås från Arlanda inom 60 minuter
med kollektivtrafik. Detta visas i Figur 35.
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Figur 35 Tillgänglighet med kollektivtrafik inom 60 minuter till länets arbetsplatser
från Arlanda flygplats år 2030–2050 (maxtimme)
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Utfallet av analyserna visar att den internationella tillgängligheten förbättras i jämförelse med idag. I nuläget beräknas att det går att nå omkring 66 procent av arbetsplatserna i Stockholms län inom 60 minuter med kollektivtrafik från Arlanda. I strukturbilden för utställningen förväntas andelen öka till omkring 70–72 procent. De främsta
förklaringarna till förbättringen är att en stor del av arbetsplatserna tillkommer i centrala delar av Stockholms län, samt att pendeltågstrafikeringen till och från Arlanda
ökar betydligt.

Tillgänglighet till högre utbildning 2030–2050
Högskolor och universitet har en särskild betydelse för Stockholm som kunskapsregion.
Universiteten och högskolorna är utbildningsanordnare och forskningsproducenter,
men de har även andra roller som är betydelsefulla för regionen. Lärosätena är bland
annat viktiga för att attrahera innovativa företag och få dem att etablera sig i regionen.
Nätverk och kontakter mellan företag och lärosäten ger förutsättningar för kunskapsspridning och ett forskningsintensivt näringsliv. De högre lärosätenas nåbarhet är viktig för regionens befolkning, inte bara för studenterna, utan även för de anställda.
Ett sätt att mäta lärosätenas nåbarhet är att beräkna hur stor andel av Stockholms läns
befolkning som kan anses ha god tillgänglighet till högre utbildning. I detta fall har vi
valt ut de fyra största högskolorna och universiteten i regionen: Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Södertörns högskola och Karolinska Institutet. Figur 36
visar andelen av länets befolkning som har mindre än 45 minuters resa med kollektivtrafik till respektive lärosäte.
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Figur 36 Andel boende i länet som kan nå olika högskolor med kollektivtrafik inom
45 minuter år 2030 och 2050 (maxtimme)
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I nuläget når mellan 33–43 procent av befolkningen någon av dessa högskolor inom 45
minuter med kollektivtrafik. År 2050 beräknas andelen öka till mellan 62–71 procent.
Tillgängligheten till högre utbildning beräknas alltså öka betydligt i strukturbilden för
utställningen.

Tillgänglighet till regionala stadskärnor 2030–2050
Hög tillgänglighet är en förutsättning för att de regionala stadskärnorna ska växa.
Goda vägförbindelser liksom bra kollektivtrafikförbindelser är grundläggande faktorer
för att näringslivet ska betrakta stadskärnorna som attraktiva alternativ för sina verksamheter. En stadskärna bör därför vara tillgänglig genom järnvägsnät, regionalt vägnät, tunnelbana eller spårväg. Dessutom bör människor kunna resa kollektivt till och
från arbetet. Stadskärnor som har en station för regionaltåg blir ännu mer attraktiva i
jämförelse med övriga områden i och med en bättre storregional uppkoppling. Att
människor har tillgång till väg och järnvägssystem har därför stor betydelse för samspelet mellan de regionala stadskärnorna och städerna i östra Mellansverige. Även goda
förbindelser med den centrala regionkärnan är en viktig förutsättning för att stadskärnorna ska utvecklas. När bebyggelsen blir tätare och transportsystemen byggs ut blir de
yttre stadskärnorna mer lättillgängliga. Figur 37 visar hur stor andel av befolkningen
som når respektive regional stadskärna inom 45 minuter med kollektivtrafik i nuläget,
samt 2030 och 2050.
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Figur 37 Tillgänglighet till regionala stadskärnor – andel av boende i länet som når
en regional stadskärna inom 45 minuter med kollektivtrafik år 2030 och 2050
(maxtimme)
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Omkring 70 procent av befolkningen kan i dag nå den centrala regionkärnan inom 45
minuter med kollektivtrafik. Flemingsberg kan nås av 40 procent av befolkningen och
för övriga kärnor är motsvarande siffror mellan 10 och 30 procent. Analyserna visar att
tillgängligheten med kollektivtrafik till de regionala stadskärnorna förväntas öka betydligt fram till år 2050. Det är värt att notera att kärnor som har den lägsta tillgängligheten idag får den största relativa ökningen: Haninge centrum +100 procent, Södertälje
+125 procent och Arlanda-Märsta +40 procent.
Utöver den centrala regionkärnan är det i absoluta tal Flemingsberg, Barkarby och
Kista-Sollentuna-Häggvik som får den högsta tillgängligheten år 2050. Mellan 60–70
procent av de boende kan nå dessa kärnor år 2050, vilket är en nästan lika hög andel
som den centrala regionkärnan har i dag. Det finns därför goda skäl att anta att de
stora, relativa tillgänglighetsförbättringarna (som är en samlad effekt av en polycentrisk struktur och investeringar i kollektivtrafik) stärker de yttre kärnornas konkurrenskraft i förhållande till den centrala regionkärnan.

Restider och restidskvoter mellan kärnor 2030
För att de regionala stadskärnorna ska få förutsättningar att utvecklas krävs det flera
typer av åtgärder. Det handlar bland annat om att skapa en tillräckligt hög täthet som
i sin tur skapar förutsättningar till urbana kvaliteter, en funktionsblandning och en
levande kvällsekonomi. Men det kräver också att transportsystemet stödjer denna
utveckling. Kärnorna är från början identifierade vid strategiska knutpunkter i kollekSTRUKTURANALYSER FÖR STOCKHOLMS LÄN OCH ÖSTRA MELLANSVERIGE ÅR 2050
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tivtrafiksystemet. Men för att utbytet mellan kärnorna ska kunna stärkas behövs det
också goda kommunikationer mellan dem.
Ett av delmålen till 2030 i RUFS anger att restidskvoterna (mellan bil och kollektivtrafik) mellan de regionala stadskärnorna inte bör överstiga 1,5. Resultatet av strukturanalyserna visar att målet uppfylls till år 2030. Restidskvoterna förbättras och är i samtliga
relationer 1,5 eller lägre år 2030. Målet uppfylls eftersom åtgärder som syftar till att
minska restiden mellan kärnorna har lagts in. Utan dessa åtgärder finns det ett antal
relationer för vilka målen inte uppfylls.
Tabell 4. Restidskvoter mellan regionala stadskärnor år 2030
Centrala BarkarbyFlemingsregionkär- Jakobsberg
nan
berg

Haninge

Täby CArninge

Södertälje

ArlandaMärsta

KistaSollentunaHäggvik

Kungens
kurvaSkärholmen

0,6

0,4

0,9

1,0

0,8

0,8

0,8

0,8

0,9

0,9

1,5

1,2

1,5

0,4

1,3

1,0

1,0

0,6

1,0

0,9

1,1

1,2

1,1

0,9

1,0

1,2

1,2

1,5

1,5

1,1

1,2

1,2

1,4

1,0

1,2

Centrala
regionkärnan
BarkarbyJakobsberg

0,5

Flemingsberg

0,3

1,0

Haninge

0,9

1,0

1,3

Täby CArninge

0,8

1,4

1,0

1,1

Södertälje

0,8

1,2

0,6

1,0

1,2

ArlandaMärsta

0,7

1,4

0,9

0,9

1,4

1,3

KistaSollentunaHäggvik

0,7

0,5

1,0

0,9

1,5

1,3

1,0

Kungens
kurvaSkärholmen

0,7

1,5

1,2

1,0

1,1

1,5

1,3

1,3

1,3

Kollektivtrafikens konkurrenskraft vid färdmedelsval 2030–
2050
En central ambition för regionen är att fler ska åka kollektivt. Skälen till detta är flera
och handlar bland annat om klimatet och framkomligheten på vägarna. Det finns flera
sätt att skapa förutsättningar till ett ökat resande med kollektivtrafiken, men de viktigaste omfattar åtgärder med avseende på lokalisering, pris, kollektivtrafikutbud och kortare restider. Stockholmsregionen som helhet har idag en relativt god utbyggd kollektivtrafik, men utmaningen för regionen är att bilen trots allt är det vanligaste färdmedlet i många områden. I allmänhet beror färdmedelsvalet i dessa områden på en
kombination av ett högt bilinnehav och att bilresorna ofta tar väsentligt kortare tid
än kollektivtrafiken. I och med att kollektivtrafikens möjligheter att vara konkurrenskraftig gentemot bilen i samtliga reserelationer är små, finns det reserelationer där
bilen för många framstår som det enda praktiska alternativet. I ett regionalt planeringsperspektiv är det därför viktigt att fortsättningsvis koncentrera bebyggelsetillväxten till områden som har god kollektivtrafiktillgänglighet.

84

STRUKTURANALYSER FÖR STOCKHOLMS LÄN OCH ÖSTRA MELLANSVERIGE ÅR 2050

Ett sätt att illustrera kollektivtrafikens konkurrenskraft relativt bilens är att studera
hur stor andel av bilens regionala tillgänglighet som uppnås med kollektivtrafik i olika
områden. För att kollektivtrafiken ska kunna vara det primära färdmedlet behöver den
inte bara fungera för arbetsresor utan även för övriga ärenden. Figur 38 visar områden
med likvärdig bil- och kollektivtrafiktillgänglighet för arbetsresor och övrigtresor 26.
För att klassas som likvärdig tillgänglighet i detta sammanhang ska tillgängligheten
med kollektivtrafik uppgå till minst 95 procent av tillgängligheten med bil. Dessa
områden är rödfärgade och områden som nästan uppnår detta är ljusgröna. I nuläget
(kartan längst till vänster) finns det förhållandevis få sådana områden, medan de
beräknas bli betydligt fler år 2050. År 2050 täcker dessa områden i stort sett hela
tunnelbanans influensområde samt några tillkommande pendeltågsstationer.

26

Övrigtresor inkluderar alla privata reseärenden som inte är arbete, det vill säga skola, inköp, besök, rekreation och övrigt.
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Figur 38 Kartillustrationer över de områden där kollektivtrafiken beräknas ha förutsättningar att utgöra det primära färdmedlet för alla resor år 2030–2050
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Figur 39 visar andelen av länets befolkning som bor i områden där tillgängligheten med
kollektivtrafik uppgår till minst 95 procent av tillgängligheten med bil.
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Figur 39 Andel av befolkningen som beräknas bo i områden där kollektivtrafiken
har förutsättning att vara det primära färdmedlet, nuläge samt år 2030 och 2050
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I nuläget beräknas att cirka 20 procent av befolkningen bor i områden där tillgängligheten med kollektivtrafik är likvärdig med tillgängligheten med bil för arbetsresor.
För övrigtresor bor dock endast drygt tio procent i sådana områden. Detta tyder på att
det snarare är övrigt- än arbetsresorna som sätter begränsningen när det gäller i vilka
områden kollektivtrafiken kan vara det primära färdmedlet. Det är dock inte nödvändigtvis samma områden för arbetsresor som för övrigtresor. I nuläget beräknas knappt
sju procent av Stockholms läns befolkning bo i områden där tillgängligheten med kollektivtrafik är likvärdig med tillgängligheten med bil för både arbets- och övrigtresor.
Strukturanalyserna för utställningen visar att till år 2050 beräknas knappt hälften av
Stockholms läns befolkning bo i områden där kollektivtrafikens tillgänglighet är likvärdig med bilens. Detta är en betydande förbättring i jämförelse med idag och utfallet
speglar de samlade effekterna av en ändamålsenlig bebyggelsestruktur som i hög grad
är anpassad till trafiksystemet. Det finns därför anledning att påstå att RUFS 2050 i
hög grad skapar förutsättningar till ett hållbart resande i framtiden – givet att den
regionala planen genomförs.

Trafikarbete 2030–2050
Figur 40 visar utvecklingen av trafikarbetet, redovisat som fordonskilometer med bil
och personkilometer med kollektivtrafik 2030–2050.
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Figur 40 Trafikarbete redovisat som fordonskilometer per dygn med bil, samt personkilometer med kollektivtrafik, nuläge samt år 2030–2050
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Resultatet för 2030 RUFS visar sammantaget att trafikarbetet med bil ökar (28 procent), men i en lägre takt än befolkningsökningen (32 procent). Samma mönster
förväntas för 2050 RUFS (52 procent i jämförelse med 57 procent). Trafikarbetet med
bil ökar alltså mindre än befolkningsökningen till år 2030–2050. Antalet personkilometer med kollektivtrafik ökar däremot mer än befolkningen. Medan befolkningen
ökar med 32 procent till år 2030, ökar persontrafikarbetet med kollektivtrafik med
54 procent. Motsvarande siffror för 2050 är +57 procent, respektive +80 procent.
Slutsatsen är att bebyggelsestrukturen och trafiksystemet tillsammans kan skapa goda
förutsättningar till färre bilresor och ett ökat kollektivtrafikresande per person. Men för
att nå de indikerade nivåerna krävs det också styrmedel för att begränsa biltrafiken
(jämför 2050 RUFS exklusive styrmedel). Genom en transporteffektiv struktur går det
att åstadkomma en begränsning av ökningen av trafikarbetet, men det behövs ytterligare åtgärder om trafikarbetet ska begränsas. Ett effektivt sätt är att göra det dyrare att
åka bil så att kostnadsförhållandet mellan bil och kollektivtrafik förändras.

Koldioxidutsläpp från vägtrafiken 2030–2050
Miljömålsberedningen har föreslagit ett mål för reduktionen av utsläpp av koldioxidekvivalenter från inrikes transporter mellan 2010 och 2030: 70 procent (SOU 2016:47,
sid. 26). Sedan Miljömålsberedningen presenterade sina förslag har en politisk överenskommelse slutits mellan sex partier. Regeringen har därefter överlämnat en proposition om ett klimatpolitiskt ramverk som fastställer målet (Regeringens proposition
2016/17:146). Propositionen antogs av riksdagen den 14 juni 2017 och den nya klimatlagen träder i kraft den 1 januari 2018.
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Utgångspunkten i strukturanalyserna har varit att utsläppsreduktionen från vägtrafiken i Stockholms län också ska vara 70 procent mellan 2010 och 2030. Detta trots en
förväntad befolkningstillväxt som är klart snabbare än riksgenomsnittet, vilket innebär att reduktionen per capita i Stockholms län är större än riksgenomsnittet. För att
uppnå reduktionsmålet finns det i huvudsak två komponenter: att minska antalet fordonskilometer på vägarna i länet eller att reducera hur mycket koldioxid som släpps ut
per fordonskilometer, alternativt både och.
Trafikarbetet på vägarna i Stockholms län beräknas utifrån de antagna förutsättningarna, inklusive antaganden om näringslivets transporter . Utvecklingen av trafikarbetet
för privata resor redovisas i avsnittet ovan. Utöver antalet fordonskilometer spelar även
hastigheter och köbildning roll för utsläppen av koldioxidekvivalenter, vilket också
beaktas i beräkningarna.
27

Under de senaste åren har den genomsnittliga energiförbrukningen för fordonsflottan
i Sverige sjunkit. År 2010 var den i genomsnitt 74 kilowattimmar per 100 kilometer,
medan den år 2014 var 65 kilowattimmar per 100 kilometer (Trafikverket, 2014; 2016).
För 2040 uppskattar Trafikverket att medelbilen i Sverige förbrukar 37 kilowattimmar
per 100 kilometer (Trafikverket, 2016). Med en linjär utveckling för perioden 2014–
2040 innebär det en energiförbrukning på 48 kilowattimmar per 100 kilometer år
2030.
Siffrorna för 2010 och 2014 avser dock certifierad energiförbrukning, det vill säga att
den genomsnittliga förbrukningen under EU:s testcykel. På senare år har skillnaden
mellan certifierade koldioxidutsläpp och utsläpp från ett verkligt körbeteende ökat allt
mer i Europa (Lindberg, 2015). År 2014 var genomsnittet för de certifierade koldioxidutsläppen i EU för nya bilar 123 gram koldioxid per kilometer. År 2010 var motsvarande siffra 140 gram koldioxid per kilometer. Det innebär en minskning med tolv
procent på fyra år. Uppskattade data för utsläppen från ett verkligt körbeteende, baserat på data från Spritmonitor.de, visar att utsläppen under samma period minskade
från 169 till 168 gram koldioxid per kilometer, vilket innebär att de i stort sett var oförändrade. En fullödig förklaring till denna skillnad har inte hittats.
Andelen el och biodrivmedel har ökat från sex procent år 2010 till elva procent år 2014
(Trafikverket, 2014; 2016). År 2016 var 18,6 procent av drivmedlet som såldes i Sverige
biodrivmedel (Svebio, 2017). Till det kommer att 1,7 procent av personbilarna var elbilar, elhybrider eller laddhybrider per den sista december 2016 (Trafa, 2017). Det ger el
och biodrivmedel en andel av rikets trafikarbete på runt 19–20 procent. Utvecklingen
för andelen förnyelsebara bränslen har med andra ord gått relativt snabbt sedan 2010.
Enligt egna beräkningar efter klimatscenariot i SOU 2016:47 landar andelen förnyelsebara bränslen i Stockholms län på 40 procent år 2030.
I Figur 41 visas koldioxidutsläpp från vägtrafiken i Stockholms län som ett index där
år 2010 har värdet 100. Redovisningen för år 2010 och 2014 baseras på statistik från
Naturvårdsverket (2016). Dessutom visas de beräknade utsläppen för år 2030 för
27

För näringslivets transporter används så kallade fasta matriser som har hämtats från den nationella trafikmodellen SAMPERS
regionala SAMM-modell.
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RUFS samt RUFS exklusive styrmedel. De orangefärgade staplarna för 2030 visar att
utsläppen som baseras på en teknikutveckling medför att klimatmålen om en reduktion
på 70 procent i jämförelse med 2010 uppfylls i 2030 RUFS. För att klara detta mål
krävs det att teknikutvecklingen går så snabbt att den genomsnittliga energiförbrukningen för fordonsflottan år 2030 ligger på Trafikverkets beräknade nivå för 2040
(37 kilowattimmar per 100 kilometer), samt att andelen el och biodrivmedel är 55 procent 28. De styrmedel som föreslås i scenario 2030 RUFS syftar till trafikstyrande effekter, samt att påskynda utvecklingen av fordonsflottan så den blir mer energisnål. För
att uppnå målet om en utsläppsreduktion på 70 procent av koldioxidekvivalenter från
vägtrafiken i Stockholms län, behövs det med andra ord en mix av transportsnål planering i form av en tät och kollektivtrafikanpassad bebyggelse, ekonomiska styrmedel för
biltrafiken, samt en omställning till en mer energisnål fordonsflotta som i stor utsträckning kör på förnyelsebara bränslen.
Med ovanstående antaganden beräknas för 2030 RUFS exklusive styrmedel en reduktion på 69 procent. Med en mer trendmässig utveckling av fordonsflottan till år 2030
(en energiförbrukning på 48 kilowattimmar per 100 kilometer samt 40 procent el och
biodrivmedel), stannar reduktionen i 2030 RUFS exklusive styrmedel på 46 procent.
Figur 41 Reduktion av koldioxidutsläpp från vägtrafiken till år 2030
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Passager över Saltsjö-Mälarsnittet – vägtrafik 2030–2050
Historiskt sett har Saltsjön och Mälaren utgjort en betydande barriär för bilresor mellan den södra och norra länshalvan. Kapaciteten under rusningstid har varit lägre än
efterfrågan, vilket har manifesterats genom bilköer på framför allt Essingeleden och
Centralbron. Antalet passager över snittet idag ligger på omkring 25 000 fordon i
morgonens maxtimme. Genom byggandet av Förbifart Stockholm och en östlig förbin29

28
29

I beräkningarna antas att hela fordonsflottan (även lastbilar) har samma relativa reduktion i energiförbrukning och andelen el
och biodrivmedel.
Beräknat nuläge 2016, inklusive avgifter på Essingeleden.
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delse fördubblas kapaciteten till år 2050. Figur 42 visar ett beräknat antal bilpassager
över Saltsjö-Mälarsnittet, samt kapacitetsutnyttjandet 2030–2050.
Figur 42 Bilpassager över Saltsjö-Mälarsnittet i morgonens maxtimme år 2030–
2050 (antal fordon), samt totalt kapacitetsutnyttjande (röda punkter)
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Staplarna i figuren anger antalet bilpassager (alla fordon) över snittet under förmiddagens maxtimme för båda riktningar (skalan till vänster). Punkterna anger ett beräknat kapacitetsutnyttjande (belastning) i riktning norrut under förmiddagens maxtimme
(skalan till höger). En hög belastning betyder trängsel på vägarna och en större risk för
störningar i trafiken. Resultatet av trafikanalyserna visar på en stor ökning av passagerna över snittet i båda riktningarna. Kapacitetsutnyttjandet (i riktning norrut) minskar i RUFS 2030 och 2050 i jämförelse med nuläget, vilket innebär att trafikökningen
är mindre än kapacitetsökningen. Som väntat är belastningen över Saltsjö-Mälarsnittet
något lägre med än utan styrmedel.
Sammantaget visar trafikanalyserna att den utökade kapaciteten över SaltsjöMälarsnittet totalt sett klarar de ökade trafikvolymerna år 2030–2050, givet de investeringar och åtgärder som är förknippade med strukturbilden för utställningen. Det
kan också konstateras att strukturbilden innebär ett betydligt lägre kapacitetsutnyttjande i jämförelse med idag. Detta är särskilt påtagligt för Essingeleden där trafiken
förväntas minska med 13–15 procent. En rimlig slutsats av detta är att strukturbilden
också bidrar till en högre robusthet i trafiksystemet som helhet.

Trängsel i vägnätet år 2030–2050
Figur 43–Figur 46 visar trängselsituationen för utställningen i nuläget, samt 2030
och 2050. Trafikanalyserna utgår som redan har beskrivits från en relativt sparsam
utbyggnad av vägkapaciteten i förhållande till kollektivtrafikkapaciteten till år 2050.
De största kapacitetsökningarna i vägnätet till år 2050 sker genom byggandet av Förbifart Stockholm, samt en östlig förbindelse. Analyserna utgår från 2016 års trängselskattesystem fram till år 2030. När förbifarten har öppnat sänks dock den högsta passage-
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raravgiften på Essingeleden från 30 till 20 kronor i RUFS exklusive styrmedel, medan
den delas upp i tio kronor på Essingeleden och tio kronor på Södra länken i RUFS.
Efter 2030 antas trängselskatterna öka enligt den så kallade ”blomman” .
30

Figur 43 Trängsel i vägnätet i morgonens maxtimme, nuläge

Figur 44 Trängsel i vägnätet i morgonens maxtimme, 2030 RUFS

30

För fullständiga antaganden, se avsnittet om förutsättningar för trafiksystemet.
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Figur 45 Trängsel i vägnätet i morgonens maxtimme, 2030 RUFS
exklusive styrmedel

Figur 46 Trängsel i vägnätet i morgonens maxtimme, 2050 RUFS
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Figur 47 Trängsel i vägnätet i morgonens maxtimme, 2050 RUFS
exklusive styrmedel

En översiktlig analys visar att det går att reducera de mest problematiska trängselavsnitten som finns idag med hjälp av styrmedel (2030–2050 RUFS). Den ökade vägkapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet innebär tillsammans med kostnadsutvecklingen för
att köra bil och trängselskattens utformning bland annat att trängseln på Essingeleden
i morgonens maxtimme reduceras. Det är också noterbart att trafikefterfrågan år 2030
kan klaras utan en östlig förbindelse, men att det lokalt uppstår högre trängsel på vissa
platser, bland annat på väg 222 Värmdöleden in mot Sickla/södra länken. Analyserna
visar också att en viss utspridning av trängseln sker till platser som idag inte är belastade. Detta kan tolkas som en effekt av att trängselskattesystemets utformning klarar av
att fördela trängsel från de centrala delarna till de yttre delarna av regionen.
Utan styrmedel blir trängselsituationen mycket ansträngd, särskilt efter 2030 när flera
av infarterna får en betydande trängsel under maxtimmarna. Detta gäller bland annat
E4 och E18, Värmdöleden och Nynäsvägen. Trängsel uppstår även på väglänkar längre
ut i regionen.
Ett annat sätt att kvantitativt mäta trängseln är att summera väglängderna för trängseldrabbade vägar, vilket redovisas i kartorna ovan. Detta ger en samlad bild av trängselns omfattning i strukturbilden. Figur 48 visar den summerade längden för flaskhalsarna, uttryckt i körfältskilometer i tre trängselkategorier. Resultatet av analyserna
visar bland annat att styrmedlen kan begränsa trängseln till ungefär samma nivå som
idag. Utan styrmedel blir trängseln betydande, särskilt efter 2030, med betydande
framkomlighetsproblem som följd.
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Figur 48 Flaskhalsar i morgonens maxtimme, summerade körfältskilometer år
2030–2050
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Tidsförluster i vägnätet 2030–2050
Restidsförluster är ett annat samhällsproblem som följer av en ökad trängsel. Ett sätt
att mäta trängseln i vägsystemet är därför att studera de tidsförluster som genomsnittsbilisten upplever år 2050. Figur 49 visar de beräknade restidsförlusterna för en
genomsnittlig arbetsresa över ett år.
Figur 49 Genomsnittlig restidsförlust (timmar per år) för arbetsresor med bil år
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I dagsläget 31 bidrar trängseln i vägnätet till en restidsförlust på motsvarande en arbetsvecka per år (39 timmar). Med styrmedel kan tidsförlusterna minska något till år 2030
och hållas på ungefär samma nivå som idag år 2050. Det är värt att notera att detta kan
ske samtidigt som trafikarbetet med bil för arbetsresor beräknas öka med 45–60 procent till år 2030–2050. Detta indikerar sammantaget att trängseln på vägarna inte
koncentreras till några få stora länkar, utan fördelas mer jämnt i länet. Utan styrmedel
blir tidsförlusterna i vägnätet betydligt högre, särskilt efter 2030. I jämförelse med
dagens nivåer ökar tidsförlusterna med omkring 36 procent.

Påstigande i kollektivtrafiken 2030–2050
Som nämnts tidigare i rapporten innebär strukturbilden för utställningen omfattande
investeringar i kollektivtrafiken till år 2030–2050. Sammantaget visar trafikanalyserna
att antalet påstigande i kollektivtrafiken beräknas öka kraftigt, men ökningarna fördelas olika mellan trafikslagen. Tunnelbanan förväntas få de största passagerarökningarna och beräknas fortfarande vara det största spårtrafikslaget år 2050. Antalet påstigande i tunnelbanan förväntas öka med omkring 70 procent, medan kapaciteten ökar
med cirka 85 procent. Utbudet i tunnelbanan ökar alltså mer än efterfrågan, men efterfrågan är inte jämnt fördelad över hela tunnelbanesystemet. Resandeökningarna är en
effekt av att en stor del av befolkningen och arbetsplatserna lokaliseras till tunnelbanans upptagningsområde.
Vid sidan av tunnelbanan förväntas de relativa ökningarna på spårvägar, lokalbanor
samt bussar att vara betydande. Det bör även nämnas att ett flertal stombussar förväntas bli omvandlade till spårväg mellan 2030 och 2050.
Figur 50 Antal påstigande i morgonens maxtimme samt per dygn, år 2030–2050
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Beräknat nuläge 2016 med en utökad trängselskatt 2016 = 39 timmar. År 2015 = cirka 50 timmar.
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Passagerarbeläggning i kollektivtrafiken 2030–2050
Trafiknätet och trafikeringen för kollektivtrafiken som ligger till grund för trafikanalyserna innebär som nämnts tidigare en betydande utbudsökning av antalet vagnkilometer till år 2030–2050. Föregående avsnitt visade också på en betydande ökning av
antalet passagerare i kollektivtrafiken. Frågan som uppstår är om den totala kapaciteten i kollektivtrafiksystemet räcker till för att möta den ökade efterfrågan och vilka
linjer som i så fall blir belastade (särskilt om trafiken ska samsas med en växande fjärrtågstrafik och höghastighetståg). Detta illustreras i Figur 51–Figur 55. För beräkningarna spelar antagandet om antalet sitt- och ståplatser per fordon, samt den praktiska
kapaciteten per fordon stor roll. Dessa antaganden redovisas i bilaga 1. De redovisade
nivåerna bör tolkas försiktigt eftersom det finns många osäkerheter vid övergripande
analyser med en lång tidshorisont. Analysen tjänar främst till att peka på i vilka delar
av systemet riskerna för kapacitetsbrist är störst.
Figur 51 Beläggning i kollektivtrafikfordon, nuläge (maxtimme)
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Figur 52 Beläggning i kollektivtrafikfordon, 2030 RUFS (maxtimme)

Figur 53 Beläggning i kollektivtrafikfordon, 2030 RUFS Exklusive
styrmedel (maxtimme)
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Figur 54 Beläggning i kollektivtrafikfordon, 2050 RUFS (maxtimme)

Figur 55 Beläggning i kollektivtrafikfordon, 2050 RUFS Exklusive styrmedel (maxtimme)

Resultaten visar att passagerarkapaciteten i kollektivtrafiken generellt verkar räcka till
för att möta efterfrågan år 2030–2050. Totalt sett blir belastningen högre än idag, men
ingen av linjerna överskrider den praktiska kapaciteten i morgonens maxtimme i något
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av alternativen. Trängselsituationen på pendeltågen, spårvägarna och de övriga tunnelbanelinjerna ser överlag god ut.
Ett annat sätt att illustrera trängseln i kollektivtrafiken är att studera beläggningen i
fordonen efter trafikslag, se Figur 56.
Figur 56 Personminuter stående per påstigande 2030 –2050, maxtimme
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Det tidigare stycket visade att passagerarkapaciteten under morgonens maxtimme år
2030–2050 räcker till för att möta efterfrågan för samtliga trafikslag. Men förändringarna i beläggning fördelas något olika mellan de olika spårtrafikslagen. Den stora
ökningen av utbudet av spårväg och tunnelbana ger en minskad trängsel på fordonen.
För tunnelbanan handlar det om en halvering av den tid som tillbringas stående i vagnarna. På pendeltågen förväntas trängseln öka fram till år 2030 för att sedan kraftigt
avta till år 2050. Detta är i huvudsak en effekt av att pendeltågstrafikeringen ökas med
fyra tåg per timme (till 28) efter 2030, vilket ökar passagerarkapaciteten.
Det bör noteras att samtliga analyser utgår från en kapacitet över det centrala snittet
som möjliggör 32 tåg per timme och riktning för respektive tunnelbanelinje, samt 28
tåg per timme och riktning för pendeltåget år 2050 32. Om det i praktiken är möjligt att
nå den kapaciteten för tunnelbanan och pendeltågen är dock inte helt klarlagt. Den
framtida spårkapaciteten är därför en central fråga och det behövs hög kapacitet för att
klara efterfrågan om trängseln i vagnarna inte ska bli för omfattande. Beräkningarna
utgår vidare från de antaganden om praktisk kapacitet som redovisas ovan. En tänkbar
möjlighet för att klara trängseln ombord på vagnarna vid en lägre trafikering än den
antagna är att köra andra tågtyper som kan ta betydligt fler passagerare.

32

Se avsnittet om förutsättningar för trafikanalyserna för specifika antaganden.
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5. Modellutfall: En strukturbild för östra
Mellansverige år 2050
Följande avsnitt redovisar en framtidsbild för befolknings- och sysselsättningsstrukturen i länen och kommunerna i östra Mellansverige år 2030–2050. Generellt sett
beskriver avsnittet om konsekvenser för markanvändningen östra Mellansverige
(exklusive Stockholms län), medan avsnittet om konsekvenser för trafiken beskriver
hela östra Mellansverige. Scenarierna bygger på de övergripande beskrivningar av
strukturbilden som har redovisats tidigare i rapporten.
Strukturbilden bygger på de uppdaterade befolkningsframskrivningar som togs fram
år 2016. För länen i östra Mellansverige, exklusive Stockholms län, innebär detta ett
tillskott på cirka 400 000 invånare och omkring 165 000 sysselsatta till år 2050 (se
Tabell 1 i tidigare avsnitt). Ramarna för länens utveckling som helhet är alltså givna:
strukturbilden visar en ändamålsenlig lokalisering för bebyggelsetillskottet inom länen.
Det finns anledning att påminna om syftet med strukturanalyserna. Syftet är inte att
försöka förutspå en sannolik utveckling, utan att studera vilka rumsliga strukturer och
planeringsstrategier som är ändamålsenliga med tanke på de uppställda regionala
målen.

Markanvändning för länen i östra Mellansverige –
rumsligt utfall år 2050
Följande kartbilder illustrerar det rumsliga utfallet av strukturbilden för östra
Mellansverige år 2050. Kartbilderna visar befolkningens fördelning, summerad per
kommun enligt de beskrivningar av strukturbilden som presenterades tidigare i denna
rapport. I bilaga 1 finns motsvarande tabeller med befolknings- och sysselsättningssiffror för åren 2030–2050.
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Figur 57 Befolkningsutveckling per kommun 1990–2015
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Figur 58 Befolkningsutveckling per kommun 2015–2050
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Figur 59 Sysselsättningsutveckling per kommun 1993–2015 2050
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Figur 60 Sysselsättningsutveckling per kommun 2013–2050

Utfallet av fördelningen ansluter väl till de rumsliga intentionerna i systemanalysen för
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ring av satsningar i de större transportstråken mellan nodstäderna, framför allt in mot
Stockholm. Strukturbilden för östra Mellansverige representerar det rumsliga avtrycket
av en sådan planeringsstrategi i östra Mellansverige. Strukturbilden innebär en koncentration till de största nodstäderna i östra Mellansverige. Det är dessa städer som har
– och kommer att ha – den bästa storregionala tillgängligheten och de bästa förutsättningarna till en storregional integration. Här finns de bästa förutsättningarna till att få
utväxling på de omfattande trafikåtgärder som pekas ut i EBS-processen. Men de nya
framskrivningarna (2016) för östra Mellansverige innebär också en betydligt högre befolknings- och sysselsättningsutveckling i jämförelse med de tidigare framskrivningarna (från 2012). Därför skapar de större tillskotten också bättre förutsättningar för tillväxten att spridas även utanför de större nodstäderna, eller att bromsa en negativ
utveckling.
Det rumsliga utfallet som illustreras ovan kan även utvärderas kvantitativt med avseende på markanvändnings- och trafikkonsekvenser. Därigenom kan strukturerna jämföras med dels varandra, dels eventuella mål som ställs upp för regionernas utveckling.
Följande avsnitt redovisar de markanvändnings- och trafikkonsekvenser som de två
strukturerna kan förväntas innebära.

Markanvändning – konsekvenser
Strukturbilden för östra Mellansverige leder till olika markanvändningskonsekvenser.
Storleken på konsekvenserna avgörs av en rad olika faktorer. Bebyggelsens totala markanspråk avgörs bland annat av vilken typ av bostäder som förväntas byggas. En person
som bor i ett flerbostadshus gör i allmänhet av med mindre markyta än en person som
bor i småhus. Dagens markanvändning och bebyggelsetäthet har också betydelse för
hur mycket ny bebyggelse som får plats genom förtätning i befintlig bebyggelse. Möjligheterna till förtätning och nyexploatering varierar i olika lägen och avgörs av förtätningspotentialen i dessa lägen. Eftersom lägena också varierar beroende på lokaliseringsprinciperna i respektive strukturbild, innebär detta att olika strukturbilder ger
olika förutsättningar till ett effektivt markutnyttjande.
För att kunna utvärdera strukturbilden används så kallade indikatorer. Till skillnad
från den detaljerade markanvändningsmodell som används för Stockholms län (IPM),
är möjligheten att utvärdera markanvändningen i östra Mellansverige inte lika stor
eftersom den genomförs med en mer generaliserad modell (LuSIM). Antalet markanvändningsindikatorer för östra Mellansverige är därför färre än för Stockholms län.
Vid konsekvensbedömningen av markanvändningen för östra Mellansverige används
följande indikatorer för att ge en bild av de olika strukturernas lokaliseringseffekter:
• Bebyggelsens genomsnittliga täthet och koncentration
• Lokaliseringseffektivitet (lokalisering i förhållande till tillgänglighet).
Markanvändningskonsekvenser för strukturbilden för östra Mellansverige år 2050
redovisas i följande avsnitt.
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Befolkningstäthet och koncentration
Figur 61 illustrerar ett översiktligt mått på den genomsnittliga befolknings- och sysselsättningstätheten i östra Mellansverige (exklusive Stockholms län). Måttet utgår från
befolkning och arbetsplatser per kvadratkilometer för respektive trafikzon. Därefter
beräknas ett viktat medelvärde för trafikzonernas täthet, där varje zon har getts en vikt
som motsvaras av summan av befolkningen och antalet arbetsplatser i zonen. Detta
innebär att ju fler som bor och arbetar i en zon, desto högre vikt har zonen fått. Måttet
blir med andra ord ett slags koncentrationsmått som beskriver den genomsnittliga tätheten i östra Mellansverige. I och med viktningen blir medelvärdet avsevärt högre än
det oviktade medelvärdet som i nuläget är strax under 50 personer och arbetsplatser
per kvadratkilometer.
Figur 61 Genomsnittlig befolknings- och sysselsättningstäthet 2050 i östra Mellansverige, viktat medelvärde
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Av Figur 61 framgår det tydligt att strukturbilden för östra Mellansverige bidrar till en
ökad täthet och större koncentration. Den genomsnittliga tätheten beräknas öka med
omkring 50 procent. Det kan jämföras med att summan av folkmängd och arbetsplatser
i östra Mellansverige, exklusive Stockholms län, beräknas öka med cirka 20 procent till
år 2050. Strukturbilden för östra Mellansverige bidrar alltså till att skapa fler täta, koncentrerade och blandade stadsmiljöer än idag, och dessutom i lägen som främjar ett
ökat kollektivtrafikresande.

Lokaliseringseffektivitet 2050
Figur 62 visar bebyggelsens lokalisering i förhållande till (den framtida) kollektivtrafiktillgängligheten för strukturbilden för östra Mellansverige 2050. Tillgängligheten är här
indelad i tio klasser, där värdet ett motsvarar de tio procent bästa lägena, medan värdet
tio innebär de tio procent sämsta lägena. Värdet på linjerna motsvarar hur stor andel av
tillskotten som är lokaliserade i de olika tillgänglighetspercentilerna. Redovisningen
ger en uppfattning om hur väl bebyggelsen är anpassad till den framtida kollektivtrafiktillgängligheten.

STRUKTURANALYSER FÖR STOCKHOLMS LÄN OCH ÖSTRA MELLANSVERIGE ÅR 2050

109

Figur 62 Befolkningens och sysselsättningens lokalisering efter tillgänglighetsklasser i östra Mellansverige år 2050
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Den första observationen som kan göras är att utfallet tydligt speglar att lokaliseringen
i strukturbilden i huvudsak drivs av den kollektivtrafiktillgänglighet som det framtida
kollektivtrafiksystemet enligt EBS skapar. De största tillskotten lokaliseras därför i
huvudsak i de bästa kollektivtrafiklägena som oftast återfinns i de större nodstäderna.
Detta innebär också att strukturbilden för östra Mellansverige kan sägas skapa goda
förutsättningar till ett ökat kollektivtrafikresande och en bättre storregional integration. Eftersom strukturbilden bygger på en koncentration av bebyggelsetillväxten i syfte
att öka den storregionala sammankopplingen i östra Mellansverige, har den inomregionala fördelningen och sammankopplingen inte getts någon större prioritet i strukturbilden.
Den andra observationen som kan göras är att strukturbilden innebär en effektivare
lokalisering i jämförelse med den befintliga bebyggelsestrukturen. I strukturbilden
lokaliseras nästan 60 procent av befolkningstillskottet till de 30 procent bästa lägena,
medan cirka 65 procent av sysselsättningstillskottet lokaliseras till de 30 procent bästa
lägena. Orsaken till utfallet är framför allt att centrumkommunen/-erna även i framtiden är de tillgängligaste delarna av länen. Stora tillskott i dessa lägen gynnar därför
lokaliseringseffektiviteten i förhållande till kollektivtrafiktillgängligheten och därigenom också den storregionala sammankopplingen. Centrumkommunernas dominerande ställning i regionerna rubbas därför inte väsentligt i strukturbilden, trots relativt
omfattande satsningar på ny och utökad infrastruktur i hela östra Mellansverige.
Strukturbilden innebär att regionala stadskärnor och nodstäder med en god storregional koppling förväntas få en särskilt hög bebyggelsetillväxt. Detta betyder att nodstäderna Uppsala, Gävle, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Norrköping och Linköping förväntas utvecklas starkare än övriga städer i regionerna. Dessa städer har den högsta
storregionala tillgängligheten idag och kommer även att ha det år 2050. Om syftet är
att utöka de storregionala arbetsmarknaderna innebär detta att ju större andel av läns-
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tillskottet som lokaliseras i dessa lägen, desto större blir förutsättningarna för en storregional integrering av arbetsmarknaderna. Frågan om detta är önskvärt eller realistiskt diskuteras dock inte här.

Trafik
En av de viktigaste aspekterna i strukturanalyserna är de trafikeffekter som strukturbilden kan förväntas innebära i framtiden. Bebyggelsens och trafiksystemets sammansättning och lokalisering har stor betydelse för hur resandet i östra Mellansverige blir i
framtiden. Nedanstående avsnitt redovisar därför de förväntade trafikeffekterna av den
struktur som har beskrivits i föregående avsnitt, i kombination med de paket av trafikåtgärder och antaganden som har beskrivits tidigare i rapporten. Trafikeffekterna beskrivs fortsättningsvis med utgångspunkten att de framtida investeringarna och trafikåtgärderna genomförs och att dagens effektsamband mellan trafikutbud, tillgänglighet,
kostnader, bil- och körkortsinnehav, samt resebeteenden fortsatt gäller.

Indikatorer
För att kunna utvärdera strukturbilden används så kallade trafikindikatorer. Vid konsekvensbedömningen av trafikeffekterna i östra Mellansverige används följande indikatorer för att ge en bild av strukturbildens förväntade trafikkonsekvenser år 2050:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Färdmedelsandelar
Trafikarbete
Storregionalt resande
Tillgänglighet till arbetsplatser
Marknadspotential
Tillgänglighet till storregionala noder
Tillgänglighet till internationell flygplats
Beläggningsgrad i kollektivtrafiken
Potentiell regionförstoring

Trafikkonsekvenserna av strukturbilden i östra Mellansverige år 2050 redovisas i
följande avsnitt.

Färdmedelsandelar i östra Mellansverige 2030–2050
Figur 63 visar utvecklingen av färdmedelsandelar för strukturbilden i länen i östra
Mellansverige i nuläget, samt år 2030 och 2050.
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Figur 63 Beräknade färdmedelsandelar i östra Mellansverige för nuläget samt år
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Den första observationen som kan göras är att kollektivtrafikens marknadsandel
beräknas öka i de flesta länen i jämförelse med idag. Ökningarna ligger i storleksordningen 1–2 procentenheter, beroende på län. Skillnaderna mellan alternativen kan
tyckas små, men det bör betonas att några procentenheter inte ska betraktas som obetydliga i sammanhanget. Ökningen kan förklaras av en kombination av olika samspelande faktorer. Dels gynnar både lokaliseringen och strukturbilden i sig själv kollektivtrafikresandet, dels är regionaltågstrafiken förbättrad.
Generellt ger strukturbilden något högre bilandelar år 2050 i jämförelse med idag. Den
främsta förklaringen är att inkomsterna förväntas öka, samt ett ökande bilinnehav till
följd av en relativt stark inkomstutveckling. Ökningen av bilandelen i de flesta län kan
dock begränsas, eller till och med vara i princip oförändrad. Viktiga förklaringar till
detta är lokaliseringen av tillkommande befolkning och sysselsättning samt det förbätt-
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rade kollektivtrafiksystemet. Utan dessa investeringar skulle ökningarna av bilandelen
vara större.
Figur 64 Antal bilar per 1 000 invånare, tidsserie 2000–2050
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Den beräknade utvecklingstakten för bilinnehavet fram till 2030 och 2050 är för de
flesta länen i östra Mellansverige något långsammare än den historiska takten sedan
sekelskiftet (se Figur 64). Från den historiska utvecklingen syns också nedgången i
bilinnehavet som följde av finanskrisen tydligt.
Figur 65 visar färdmedelsandelar för de motoriserade resorna. För samtliga län är
kollektivtrafikandelen oförändrad eller större år 2050 i jämförelse med nuläget. De
största ökningarna beräknas för Södermanland och Västmanland.
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Figur 65 Färdmedelsandelar i östra Mellansverige för motoriserade resor år 2030–
2050
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Det bör nämnas att antagandena om teknikutvecklingen 33 gör att bilen inte utgör en
klimatpåverkan i framtiden eftersom tekniken antas lösa utsläppen från vägtrafiken till
år 2050. Bilens negativa samhällsinverkningar begränsas då istället till eventuell trängselproblematik, men trängseln i vägsystemet förväntas i allmänhet vara liten utanför
Stockholms län. Ovanstående innebär att bilen och kollektivtrafiken samtidigt behåller
eller stärker sina marknadsandelar i de flesta län.
Den sammantagna tolkningen av ovanstående är att de relativt goda valmöjligheterna
för kollektivtrafik som finns i Stockholm inte är lika gynnsamma i övriga östra Mellansverige. Dessa kvaliteter finns i huvudsak i de täta nodstäderna i östra Mellansverige,
medan andra delar av länen är sämre försörjda med kollektivtrafik. I dessa områden

33

Se tidigare kapitel om förutsättningarna för trafikanalyserna.
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är bilen fortfarande ett attraktivt alternativ, även med ökade kostnader för att köra
och äga bil. Visserligen ökar trafikutbudet i kollektivtrafiken totalt sett i östra
Mellansverige, men antalet helt nya platser som investeringarna täcker in, och som
därigenom får betydande tillgänglighetsförbättringar, är förhållandevis få. Utbudseffekten består i huvudsak av ökad trafikering på befintliga linjer. De tillgänglighetsförbättrande åtgärder som genomförs i kollektivtrafiken räcker alltså inte till för att förändra bilens dominerande ställning som färdmedel i stora delar av östra Mellansverige.
Utbudstillskotten måste också ses i ljuset av den trafik- och bebyggelsestruktur som
finns idag och som antas finnas kvar år 2050 som en förhållandevis stor bas. Analyserna antyder också att det kommer att krävas mer än en effektiv bebyggelsestruktur
och kollektivtrafikinvesteringar för att begränsa bilåkandet i framtiden.

Trafikarbete för bil i östra Mellansverige 2030–2050
Figur 66 visar den förväntade utvecklingen av biltrafikarbetet och biltrafikarbetet per
capita i länen för nuläget och år 2030–2050.
Figur 66 Trafikarbete med bil, indexerad samt per capita, för nuläget och år 2030–
2050 Index 100 = nuläge

Trafikarbete med bil, index där
nuläge = 100
120

180
160

100

140

80

120
100

60

80
60
40
20
0

Trafikarbete med bil per capita,
index där nuläge = 100

Nuläge

2030

2050

40

Nuläge

2030

2050

20
0

Resultaten visar inledningsvis att strukturbilden generellt ger ett högre trafikarbete
i alla län i östra Mellansverige till år 2050. Ökningarna är i storleksordningen 20–40
procent i jämförelse med idag. Räknat per capita stannar ökningarna på minus fyra
till plus sex procent och i allmänhet ökar trafiktillväxten i takt med befolkningsutvecklingen, men det finns vissa undantag. I Östergötland, Örebro och Västmanland ökar
trafikarbetet mer än befolkningen, medan trafiktillväxten i Gävleborg minskar mer än
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befolkningen. Förutom i Stockholms län förväntas trafiktillväxten inte innebära några
större trängselproblem i länen i östra Mellansverige år 2030–2050.

Koldioxidutsläpp från vägtrafiken 2030–2050
Miljömålsberedningen har föreslagit ett mål för reduktionen av utsläpp av koldioxidekvivalenter från inrikes transporter mellan 2010 och 2030: 70 procent (SOU 2016:47,
sid. 26). Sedan Miljömålsberedningen presenterade sina förslag har en politisk överenskommelse slutits mellan sex partier. Regeringen har därefter överlämnat en proposition om ett klimatpolitiskt ramverk som fastställer målet (Regeringens proposition
2016/17:146). Propositionen antogs av riksdagen den 14 juni 2017 och den nya klimatlagen träder i kraft den 1 januari 2018.
Utgångspunkten i strukturanalyserna har varit att utsläppsreduktionen från vägtrafiken i östra Mellansverige också ska vara 70 procent mellan 2010 och 2030. Detta
trots en förväntad befolkningstillväxt som är klart snabbare än riksgenomsnittet, vilket
innebär att reduktionen per capita i Stockholms län är större än riksgenomsnittet. För
att uppnå reduktionsmålet finns det i huvudsak två komponenter: att minska antalet
fordonskilometer på vägarna i länet och att reducera hur mycket koldioxid som släpps
ut per fordonskilometer.
Trafikarbetet på vägarna i storregionen beräknas utifrån de antagna förutsättningarna,
inklusive antaganden om näringslivets transporter 34. Utvecklingen för trafikarbetet för
privata resor redovisas i avsnittet ovan. Utöver antalet fordonskilometer spelar även
hastigheter och köbildning roll för utsläppen av koldioxidekvivalenter, vilket också
beaktas i beräkningarna.
Under de senaste åren har den genomsnittliga energiförbrukningen för fordonsflottan
i Sverige sjunkit. År 2010 var energiförbrukningen i genomsnitt 74 kilowattimmar per
100 kilometer, medan den år 2014 var 65 kilowattimmar per 100 kilometer (Trafikverket, 2014; 2016). År 2040 uppskattar Trafikverket att medelbilen i Sverige förbrukar 37
kilowattimmar per 100 kilometer (Trafikverket, 2016). Med en linjär utveckling för
perioden 2014–2040 innebär det en energiförbrukning på 48 kilowattimmar per 100
kilometer år 2030.
Siffrorna för 2010 och 2014 gäller dock en certifierad energiförbrukning, på senare år
har skillnaden mellan certifierade koldioxidutsläpp och utsläpp från ett verkligt körbeteende ökat allt mer i Europa (Lindberg, 2015). År 2014 var genomsnittet för de certifierade koldioxidutsläppen i EU för nya bilar 123 gram koldioxid per kilometer. År 2010
var motsvarande siffra 140 gram koldioxid per kilometer. Det innebär en minskning
med tolv procent på fyra år. Uppskattade data för utsläppen från ett verkligt körbeteende utifrån data från Spritmonitor.de minskade under samma period från 169 till 168
gram koldioxid per kilometer, det vill säga: siffrorna var i stort sett förändrade. En
fullödig förklaring till denna skillnad har inte hittats.

34

För näringslivets transporter används så kallade fasta matriser som hämtats från den nationella trafikmodellen SAMPERS
regionala SAMM-modell.

116

STRUKTURANALYSER FÖR STOCKHOLMS LÄN OCH ÖSTRA MELLANSVERIGE ÅR 2050

Andelen el och biodrivmedel har ökat från sex procent år 2010 till elva procent år 2014
(Trafikverket, 2014; 2016). År 2016 var 18,6 procent av drivmedlen som såldes i Sverige
biodrivmedel (Svebio, 2017). Till det kommer att 1,7 procent av personbilarna var
elbilar, elhybrider eller laddhybrider per den sista december 2016 (Trafa, 2017). El och
biodrivmedlens andel av rikets trafikarbete uppgår därmed till omkring 19–20 procent.
Utvecklingen för andelen förnyelsebara bränslen har med andra ord gått relativt snabbt
sedan 2010. Egna beräkningar baserat på klimatscenariot i SOU 2016:47 ger en andel
förnyelsebara bränslen på cirka 40 procent år 2030.
Figur 67 visar koldioxidutsläppen från vägtrafiken per län i östra Mellansverige år
2010 och de beräknade utsläppen år 2030. Båda visas som index där år 2010 har värdet
100. De blåfärgade staplarna i figuren baseras på en teknikutveckling som medför att
klimatmålen om en reduktion på 70 procent i jämförelse med 2010 uppfylls i samtliga
län år 2030. För att klara detta mål krävs det att teknikutvecklingen går så snabbt att
den genomsnittliga energiförbrukningen för fordonsflottan år 2030 ligger på Trafikverkets beräknade nivå för 2040, det vill säga 37 kilowattimmar per 100 kilometer, samt
att andelen el och biodrivmedel är 55 procent 35. De styrmedel som föreslås i analyserna
syftar till trafikstyrande effekter, samt till att påskynda utvecklingen av fordonsflottan
så den blir mer energisnål. För att uppnå målet om en utsläppsreduktion på 70 procent
koldioxidekvivalenter från vägtrafiken i alla län, behövs det med andra ord en transportsnål planering som är en mix av en tät och kollektivtrafikanpassad bebyggelse,
ekonomiska styrmedel för biltrafiken, samt en omställning till en mer energisnål
fordonsflotta som i stor utsträckning kör på förnyelsebara bränslen.

35

I beräkningarna antas att hela fordonsflottan (även lastbilar) har samma relativa reduktion i energiförbrukning och andel el
och biodrivmedel.
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Figur 67 Utsläpp av koldioxidekvivalenter från vägtrafiken i länen i östra Mellansverige år 2010–2030
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Den procentuella reduktionen är något olika i länen, vilket främst beror på att befolkningstillväxten är olika stor. Störst är den procentuella befolkningstillväxten i Stockholms län, följt av Uppsala län. Det är också dessa län som har den minsta procentuella
reduktionen i utsläpp av koldioxidekvivalenter. Om utsläppsreduktionen beräknas per
capita blir resultatet ett annat.

Resor över länsgränser och inom länen i östra Mellansverige
2030–2050
Resor över länsgränserna är en indikator på omfattningen av det framtida regionala
utbytet mellan länen i östra Mellansverige. Figur 68 visar ett beräknat antal resor över
länsgränser och inom länen, i nuläget och år 2030–2050.
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Figur 68 Resor mellan och inom länen, nuläget och år 2030–2050, utifrån resans
startpunkt Index där nuläget = 100
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Resor inom länen (alla färdmedel), index där nuläge = 100
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Resultaten från trafikanalyserna visar att strukturbilden tydligt bidrar till en ökad
storregional integration. Kollektivtrafikresorna mellan länen utanför Stockholms län
beräknas mer än fördubblas i jämförelse med idag, vilket får betraktas som en stor
ökning med tanke på att befolkning och sysselsättning i övriga östra Mellansverige ökar
med omkring 20 procent. Utvecklingen av det storregionala resandet är framför allt ett
resultat av det ökade utbudet i kollektivtrafiken som förbättrar möjligheterna till långväga resor och kan tolkas som att de regionala arbetsmarknaderna utökas geografiskt
till år 2050. Men det är också en effekt av den fortsatta koncentrationen av bebyggelsetillväxten till nodstäderna i östra Mellansverige. Eftersom dessa städer i allmänhet
också har en hög storregional tillgänglighet leder detta sammantaget till ett ökat regionalt resande.
Tidigare analyser från samrådet till RUFS visade att också taxeåtgärder har stor potential för att öka det storregionala resandet. Med en halverad kollektivtrafiktaxa skulle
antalet kollektivtrafikresor över länsgränserna fördubblas år 2050, vilket innebär upp
till en femdubbling av resorna i jämförelse med nuläget.
Resorna inom länen i östra Mellansverige, exklusive Stockholms län, beräknas också
öka till år 2050 (med cirka 23 procent), men inte lika mycket som de mellanregionala
resorna. Detta stärker slutsatsen att strukturbilden, i kombination med trafiknätet
2050, tillsammans verkar för ytterligare en storregional integration. Inomregionala
resor utgör dock fortfarande huvuddelen av alla motoriserade resor år 2050.

Tillgänglighet 2030–2050
Tillgänglighet är en viktig lägeskvalitet som påverkar många delar av samhället. Bostädernas och lokalernas nuvarande lokalisering och fastighetspriserna kan till stor del
förklaras av tillgängligheten. Den påverkas i sin tur av i huvudsak två faktorer: dels
var bostäder och verksamheter är lokaliserade, dels av trafiksystemets utformning. Ett
område varifrån det går att nå många potentiella målpunkter med en kort restid har en
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hög tillgänglighet. Alla åtgärder som antingen förkortar restiderna eller ökar antalet
målpunkter inom samma restid, bidrar därför till att öka tillgängligheten för en viss
plats. I ett arbetsmarknadsperspektiv brukar tillgängligheten vanligtvis mätas som
marknadspotential, det vill säga som tillgången till arbetsplatser eller arbetskraft.
De trafikåtgärder som ingår i strukturanalysernas trafiknät till år 2030–2050 bidrar
i kombination med den framtida bebyggelsestrukturen till en betydande ökning av
tillgängligheten i stora delar av hela östra Mellansverige. Eftersom lokaliseringen av
bostäder och arbetsplatser i analyserna i huvudsak drivs av den kollektivtrafiktillgänglighet som det framtida trafiksystemet skapar, bidrar strukturbilden till att öka tillgängligheten i länen. Figur 69 och Figur 70 visar en beräknad förändring av tillgängligheten
till arbetsplatser med kollektivtrafik och bil från idag till år 2050.
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Figur 69 Tillgänglighet till arbetsplatser inom 60 minuter med kollektivtrafik, nuläge samt år 2050
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Figur 70 Tillgänglighet till arbetsplatser inom 60 minuter med bil, nuläge samt år
2050
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Figur 69 och Figur 70 visar att biltillgängligheten har en betydligt högre geografisk
täckningsgrad i jämförelse med kollektivtrafiken. Det är egentligen bara de största
städerna som har en kollektivtrafiktillgänglighet som är i nivå med bilens. Men
eftersom en stor del av regionernas befolkning återfinns i de större städerna så är den
totala täckningsgraden för kollektivtrafiken relativt god. Figurerna visar också att de
centrala delarna av regionerna idag har den högsta tillgängligheten till arbetsplatser
och även har det år 2050. De sammantagna effekterna av trafikåtgärderna och strukturbildens utformning bidrar däremot till betydande tillgänglighetsförbättringar i länen
som helhet i jämförelse med idag. Tillgängligheten ökar alltså inte bara i de centrala
delarna utan även på de flesta platser i länen. Till exempel har fler platser i framtiden
lika hög tillgänglighet som de större städerna har idag. Det bör dock nämnas att de
relativa tillgänglighetsskillnaderna mellan centrum och periferi består. De centrala
delarna har alltså en relativt högre tillgänglighet i jämförelse med övriga delar, även
om tillgängligheten generellt ökar i hela östra Mellansverige. Eftersom investeringarna
i vägnätet till år 2050 är relativt begränsade, drivs tillgänglighetsförbättringen på vägsidan i huvudsak av sysselsättningstillväxten i länen och endast i mindre grad av en
förbättrad väginfrastruktur.
I förhållande till väginvesteringarna kan kollektivtrafikinvesteringarna till år 2050
betraktas som relativt omfattande 36. De innehåller betydande satsningar på ny spårbunden trafik och en samtidig kraftig ökning av trafikeringen (ökad turtäthet i det
befintliga nätet). Tillsammans med den höga befolkningstillväxten innebär detta en
kraftig tillgänglighetsförbättring i östra Mellansverige år 2050 i jämförelse med nuläget. Tillgängligheten blir högre, sprids över ett större geografiskt område längs den
spårbundna kollektivtrafiken, och förbättringen är betydligt större än i vägnätet.
Sammantaget har fler platser i länen en storstadsmässig tillgänglighet med kollektivtrafik år 2050 än idag.
Ett annat sätt att belysa tillgänglighetsförbättringarna i östra Mellansverige som helhet
är att studera marknadspotentialen vid olika tidpunkter. Figur 69 visar hur stor andel
av befolkningen i östra Mellansverige som når olika andelar av arbetsplatserna i östra
Mellansverige inom 60 minuter med kollektivtrafik år 2050.

36

Se avsnittet om trafiksystemets utformning samt objektlistan i bilaga 1.
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Figur 71 Tillgänglighet till arbetsplatser 2030–2050
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Figuren visar tydligt att tillgängligheten förbättras betydligt till år 2050. Idag når 40
procent av befolkningen omkring 25 procent av alla arbetsplatser i östra Mellansverige.
År 2050 beräknas de däremot nå omkring hälften av arbetsplatserna, vilket alltså innebär en fördubbling av andelen. Kurvornas branta avtagande förklaras av att de flesta
större städer ligger i den övre delen av kurvan, sedan avtar tillgängligheten brant. Koncentrationen av arbetsplatserna i Stockholm förklarar också mönstret. Även om kurvornas avslutning (60–100 procent av befolkningen) är flackare så bör man notera att
den relativa tillgänglighetsförbättringen i dessa områden är högre än de 40 procent av
befolkningen som har störst marknadspotential.
Ett tredje sätt att belysa tillgänglighetsförbättringarna i östra Mellansverige är att
studera befolkningens ökade möjligheter att nå de storregionala noderna 37. Eftersom
strukturbilden bygger på att utvecklingen koncentreras till större nodstäder innebär
detta att nodstäderna utgör viktiga tyngdpunkter i framtiden. Restiderna till och mellan
dessa städer har därför en central betydelse för att stärka deras funktion som regionala
kärnor. För att detta ska realiseras behöver det bli möjligt att utan större restidsuppoffring nå nodstäderna inom rimliga pendlingstider. Figur 70 visar andelen av befolkningen i respektive län som når sin närmaste nodstad eller bytespunkt inom 30 minuter med kollektivtrafik.

37

Nodstäder: Arlanda, Stockholm, Uppsala, Nyköping, Skavsta, Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Örebro, Västerås, Gävle,
Karlstad, Falun/Borlänge, Jönköping och Sundsvall.
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Figur 72 Tillgänglighet till storregionala nodstäder i östra Mellansverige 2030–2050
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Figur 72 visar att tillgängligheten till nodstäderna beräknas öka betydligt till år 2050.
I dagsläget når cirka 48 procent av befolkningen i östra Mellansverige en regional
nodstad inom 30 minuter med kollektivtrafik. Om den strukturbild som beskrivs här
får fullt genomslag beräknas andelen öka till nästan 60 procent, vilket innebär en
betydande tillgänglighetsökning för östra Mellansverige som helhet. Målet för östra
Mellansverige 38 är att minst 60 procent av befolkningen i länen ska nå sin närmaste
regionala nodstad inom 30 minuter år 2050. Resultaten indikerar därmed att målet i
princip kan nås år 2050.
Alla län utom Gävleborg får en markant förbättrad tillgänglighet år 2050. Orsaken till
att Gävleborg inte ökar sin tillgänglighet till närmaste nodstad är en effekt av att det
analyserade tidsavståndet (30 minuter) sannolikt är för litet med tanke på Gävleborgs
relativt glesa struktur och långa inomregionala avstånd.
Resultaten från analyserna av utvecklingen av transportsystemet – i kombination med
bebyggelsestrukturen i strukturbilden – visar också att restiderna till och mellan
nodstäderna minskar och att tillgängligheten ökar. I östra Mellansverige som helhet
innebär strukturbilden en genomsnittlig relativ restidsminskning med 41 procent, vilket helt kan tillskrivas investeringarna i kollektivtrafiksystemet 39. Det är rimligt att anta
att de förhållandevis stora restidsminskningarna i kollektivtrafiken till år 2050 bidrar
till att skapa nya möjligheter för arbetspendling och därigenom en fortsatt regionförstoring i östra Mellansverige.

38
39

Se avsnittet om mål för östra Mellansverige.
Relativa restidsminskningar redovisas som matriser i bilaga 1 till denna rapport.
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Tillgänglighet till en internationell flygplats i östra
Mellansverige 2030–2050
Hög tillgänglighet till en internationell flygplats är en viktig storregional lägeskvalitet.
För innovativa företag är möjligheten att kunna nå internationella kunder och kvalificerad arbetskraft central. En förbättrad internationell tillgänglighet gör regionen mer
nåbar för utländska besökare, underlättar marknadsföringen av regionerna och gör
dem mer attraktiva. Vid etableringen av huvudkontor är en hög internationell tillgänglighet ofta en viktig parameter vid valet av lokaliseringsort.
Ett enkelt mått för att bedöma regionernas internationella tillgänglighet är att mäta hur
stor andel av länens befolkning och arbetsplatser som når Arlanda eller Skavsta inom
60 minuter. Detta visas i Figur 73.
Figur 73 Andel av befolkning och sysselsatta i östra Mellansverige som når Arlanda
eller Skavsta inom 60 minuter med kollektivtrafik år 2050 (i restiden ingår gångtid,
åktid och eventuell bytestid)

Andel av befolkning och sysselsatta som når Arlanda eller Skavsta inom 60
min med kollektivtrafik
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I östra Mellansverige som helhet når idag drygt 40 procent av befolkningen och de
sysselsatta Arlanda eller Skavsta inom 60 minuter med kollektivtrafik. Utfallet av analyserna visar att den internationella tillgängligheten år 2050 beräknas öka till omkring
66 procent. Tillgängligheten varierar dock mellan länen. De största relativa tillgänglighetsförbättringarna erhålls i länen utanför Stockholm. Ostlänken innebär bland annat
att Östergötland får kortare restid till båda flygplatserna, men särskilt till Skavsta.
Andra län, såsom Västmanland och Örebro, når i stort sett inte upp till 60-minutersgränsen (inräknat gångtid, restid och bytestid), men ligger sannolikt strax över denna
restidsgräns. Detta är primärt en effekt av långa avstånd i kombination med en trafikeringseffekt som påverkar väntetiderna.
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Tillgänglighet till högre utbildning 2030–2050
Högskolor och universitet har en särskild betydelse för östra Mellansverige som kunskapsregion. Universiteten och högskolorna är utbildningsanordnare och forskningsproducenter, men de har även andra roller som är betydelsefulla för regionerna. Lärosätena är bland annat viktiga för att attrahera innovativa företag och få dem att etablera
sig i regionen. Nätverk och kontakter mellan företag och lärosäten ger förutsättningar
för kunskapsspridning och ett forskningsintensivt näringsliv. För befolkningen i regionerna är tillgängligheten till de högre lärosätena viktig. Det gäller inte bara för studenterna, utan även för de anställda.
Figur 74 Andel av länens befolkning som når närmaste lärosäte för högre utbildning inom 60 minuter med kollektivtrafik år 2030–2050

Andel av befolkningen med mindre än 60 minuters restid
med kollektivtrafik till närmsta universitet/högskola
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Ett sätt att mäta tillgängligheten till lärosätena är att beräkna hur stor andel av länens
befolkning som kan anses ha god tillgänglighet till högre utbildning. I detta fall valdes
alla större högskolor och universitet i östra Mellansverige och även Mittuniversitet i
Sundsvall ut 40. Se Figur 74 för andel av länens befolkning som har mindre än 60 minuters restid med kollektivtrafik till närmaste lärosäte. I östra Mellansverige som helhet
når i nuläget omkring 66 procent av befolkningen ett lärosäte för högre utbildning
inom 60 minuter med kollektivtrafik. År 2050 beräknas denna andel ha ökat till omkring 82 procent. Tillgängligheten till högre utbildning beräknas alltså öka betydligt i
strukturbilden för utställningen för alla län i östra Mellansverige, men det finns nivåskillnader mellan länen. I Gävleborg (som är ett stort län geografiskt) når idag cirka
fyra av tio innevånare en högskola inom 60 minuter, medan tre av fyra innevånare i
Uppsala gör det. Den största, relativa tillgänglighetsförbättringen till år 2050 sker i
Södermanland och i Gävleborg. För Södermanlands del är det primärt en effekt av
Ostlänkens färdigställande, medan det för Gävleborg handlar om förbättrade möjligheter att nå Mittuniversitetet i Sundsvall.

40

Enligt specifikation från ÖMS arbetsgrupp valdes följande ut: Stockholms universitet, KTH, Karolinska Institutet, Handelshögskolan i Stockholm, Södertörns högskola, Uppsala universitet, Linköpings universitet (både Linköping och Norrköping), Mälardalens högskola (både Västerås och Eskilstuna), Örebro universitet, Högskolan i Gävle och Mittuniversitet i Sundsvall.
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Passagerarbeläggning i spårtrafiken 2030–2050
Det trafiknät och den trafikering för spårtrafiken som ligger till grund för trafikanalyserna innebär som tidigare beskrivits en betydande utbudsökning av antalet vagnkilometer till år 2030 i strukturbilden. I strukturbilden ingår dessutom ytterligare investeringar fram till 2050 (se tidigare avsnitt om trafikförutsättningar). Tidigare avsnitt
visade också på en betydande ökning av antalet kollektivtrafikresor över länsgränserna
(vilka främst görs med tåg) som verkar i riktning mot en alltmer integrerad arbetsmarknad i östra Mellansverige. Frågan som uppstår är om den totala kapaciteten i
spårsystemet räcker till för att möta den ökade efterfrågan och vilka sträckor som i så
fall blir belastade (särskilt om trafiken ska samsas med en växande fjärrtågstrafik och
eventuella höghastighetståg). Se Figur 75–Figur 78 för en beräknad passagerarbeläggning på regionaltågen under morgonens maxtimme för nuläget och för 2050.
Observera att kapacitetsberäkningarna bygger på både den antagna trafikeringen och
på en uppskattning av antalet sittplatser per tåg. I beräkningarna för 2050 antas att
varje regionaltåg och regionalexpresståg har 680 sittplatser (motsvarande två ihopkopplade nya Mälab-tåg, 210 meter långa, som levereras från 2018).
Figur 75 Passagerarbeläggning på regionaltågen nuläge, maxtimme
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Figur 76 Passagerarbeläggning på regionaltågen 2030, maxtimme
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Figur 77 Passagerarbeläggning på regionaltågen 2050, maxtimme
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Figur 78 Känslighetsanalys – passagerarbeläggning på regionaltågen 2050, men
med 2030 års trafiknät (maxtimme)

Beläggningen i morgonens maxtimme beräknas idag vara under 120 procent av sittplatserna 41 på de flesta sträckor, men är oftast betydligt mindre. Den högsta passagerarträngseln finns på delar av Svealandsbanan, Ostkustbanan och Mälarbanan
nära Stockholm. Resultaten av analyserna visar att trängseln i dessa stråk är ännu
mer ansträngd i de större stråken in mot de centrala delarna av Stockholms län år
2030. På flera sträckor överstiger efterfrågan den praktiska passagerarkapaciteten i
morgonens maxtimme. Trängseln blir särskilt hög i de större stråken, vilket indikerar
att den regionaltågstrafikering som har antagits enligt 2030-nätet inte räcker till för
att klara efterfrågan år 2030. Kapaciteten på övriga sträckor i östra Mellansverige
verkar dock räcka till för att möta efterfrågan år 2050. De kritiska avsnitten för 2030
sammanfattas nedan.
• För Svealandsbanan från Eskilstuna mot Stockholm beräknas beläggningen ombord
på tågen vara något högre än idag, trots en ökad trafikering. Resultaten pekar på
kapacitetsproblem och att den trafikering som har lagts upp i trafiknätet behöver
utökas för att klara efterfrågan.
• Även på Mälarbanan från Västerås-Enköping mot Stockholm beräknas beläggningen
ombord på tågen vara något högre än idag eftersom antalet resenärer ökar snabbare
än trafikeringen. Resultaten pekar även här på kapacitetsproblem. Som tidigare har

41

Observera att detta är ett genomsnitt för maxtimmen på morgonen. Enskilda avgångar kan ha både högre och lägre beläggning.
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beskrivits är förklaringen de stora tillskotten i de centrala nodstäderna, i kombination med en trafikering som inte helt svarar mot efterfrågan. Befolkningstillväxten i
nodstäderna förväntas driva resandet, framför allt in mot Stockholm.
• Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm beräknas få stora resenärsströmmar
år 2050. Förutom delsträckan Uppsala-Märsta beräknas kapaciteten i stort sett
räcka till, men den ligger på gränsen till vad systemet klarar av. Här bör möjligheterna till ökad trafikering till 2030 utredas.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att behovet av kapacitetsförstärkningar verkar
vara högst på spåren i de största stråken år 2030. Ytterligare kapacitetsförstärkningar
som bör utredas är om det är möjligt att utöka passagerarkapaciteten genom längre tåg
eller andra typer av vagnar med fler sittplatser, eller om det finns ledig spårkapacitet
för att kunna köra fler tåg.
Mellan 2030 och 2050 har det i analyserna antagits ytterligare investeringar som höjer
kapaciteten i spårsystemet (se bilaga 1 för en lista på investeringar). Det ger utrymme
till att köra en utökad trafik år 2050 i jämförelse med 2030. År 2050 beräknas därför
att trängselsituationen på regionaltågen har förbättrats, trots en ytterligare ökad reseefterfrågan och samma passagerarkapacitet i vagnarna. År 2050 förväntas ingen av
sträckorna passera den praktiska kapaciteten (120 procent av sittplatserna). Däremot
är det tydligt att en fortsatt trafikering enligt 2030-nätet inte räcker till för att möta
efterfrågan år 2050. Det krävs att trafikeringen byggs ut i takt med, eller till och med
mer än, en förväntad efterfrågeökning.

Potentiell regionförstoring
SCB beräknar årligen så kallade lokala arbetsmarknadsregioner (LA). Syftet är att
identifiera kopplingen mellan olika kommuner på arbetsmarknaden. LA-regionerna
baseras på pendlingsströmmar mellan kommunerna och är alltså funktionella till sin
karaktär. I takt med ökad urbanisering och investeringar i ny infrastruktur har arbetsmarknaderna i Sverige successivt vuxit samman över tid. År 1970 fanns det cirka 170
lokala arbetsmarknader i Sverige. Idag beräknas antalet till cirka 60 stycken. LAregionerna har alltså blivit färre men större. Vidare har regionförstoringstakten varit
högre i södra Sverige än i norra Sverige, men takten förefaller idag vara avstannande.
SCB beräknar LA-regionerna genom att mäta pendlingsströmmarnas riktning och
storlek. Kommunerna delas in i två huvudgrupper: lokala centrum och osjälvständiga
kommuner. Den senare kategorin delas vidare in i tre olika typklasser. Lokala centrum
utgörs vanligen av centralkommuner i länen, medan osjälvständiga kommuner kopplas
till lokala centrum i ett eller flera steg.
Eftersom trafikmodellerna kan beräkna förväntade resmönster går det att uppskatta
strukturbildens potential till regionförstoring genom att beräkna pendlingsutbytet
mellan olika kommuner på ett liknande sätt som med SCB:s metod. Genom att kalibrera
trafikmodellens beräknade arbetsresor (i jämförelse med SCB:s registerbaserade pendling) kan nulägets arbetsmarknader återskapas på ett korrekt sätt. Dessa samband kan
sedan användas för att få en uppfattning om strukturbildens potential till en framtida
regionförstoring. Resultaten bör dock tolkas som indikativa eftersom osäkerheterna är
relativt stora.
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Figur 79 och Figur 80 visar de lokala arbetsmarknadernas utbredning i nuläget, samt
den förväntade regionförstoringen till år 2030–2050. Idag finns det 15 LA-regioner i
östra Mellansverige som helhet. Utfallet av analyserna visar på en stor potential till
integrering av de lokala arbetsmarknaderna i östra Mellansverige. Antalet arbetsmarknader beräknas minska från 15 till tio stycken. De största förändringarna som kan observeras är att kommunerna i Södermanlands län (primärt eller sekundärt) upptas i
Stockholms läns LA-område, samt att kommunerna inom flera län kopplas samman
bättre än idag (exempelvis Örebro och Gävleborg). Östergötland är dock ett undantag.
År 2030–2050 beräknas Linköping och Norrköping fortfarande ingå i två olika LAregioner. Förklaringen är att trots att utbytet mellan dessa båda kommuner förväntas
öka betydligt till år 2050 så beräknas även utbytet med Stockholm öka stort i och med
Ostlänken. Det medför att ingen pendlingsström i beräkningarna blir tillräckligt stor
för att de två LA-områdena ska kopplas ihop.
I ett hypotetiskt exempel har också regionförstoringseffekterna av en halverad kollektivtrafiktaxa i östra Mellansverige studerats. Resultaten visar att lägre biljettpriser har
en mycket stor potential till att öka det storregionala resandet och har därmed också en
stor potential till ökad storregional integration i östra Mellansverige.
De samlade resultaten kan tolkas som att strukturbildens utformning förväntas skapa
goda möjligheter till en fortsatt regionförstoring och ytterligare integrering av arbetsmarknaderna i östra Mellansverige. Förbättringarna i trafiknäten till år 2030 (EBS-nät)
skapar goda förutsättningar till regionförstoring, men de ytterligare förbättringar som
sker till 2050 har inte lika stor potential till att driva regionförstoringen vidare.
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Figur 79 Lokala arbetsmarknadsregioner, nuläge och 2030
LA-områden nuläge

LA-områden 2030
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Figur 80 Lokala arbetsmarknadsregioner 2050, samt med halverad kollektivtrafiktaxa 2050
LA-områden 2050
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LA-områden 2050 halverad kolltaxa
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6. Jämförelsealternativ AB län
Den strukturbild för Stockholms län till år 2030–2050 som har tecknats i tidigare
avsnitt förutsätter att en rad åtgärder och planeringsprinciper genomförs. Det handlar
bland annat om att kommunerna aktivt behöver verka för en tät och sammanhållen
bebyggelse i de bästa kollektivtrafiklägena – lägen som den framtida kollektivtrafiken
skapar. Men det handlar också om att faktiskt genomföra de planerade trafikinvesteringarna, samt att erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga alternativ till biltrafiken.
I detta sammanhang är det därför intressant att ställa frågan om vilka effekter som
kan förväntas om utvecklingen inte går helt i linje med de intentioner och planeringsprinciper som ställs upp i RUFS 2050.
För att belysa detta har ett jämförelsealternativ skapats som beskriver de markanvändnings- och trafikeffekter som kan förväntas om åtaganden och förhållningssätt i planen
inte genomförs. Alternativet baseras på samma befolknings- och sysselsättningstillväxt
som i utställningsförslaget, men med vissa avgörande skillnader när det gäller lokaliseringen av ny bebyggelse, samt trafikinvesteringarnas omfattning och åtgärderna för
att begränsa biltrafiken som är kopplade till detta. I korthet baseras jämförelsealternativet på följande antaganden:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Samma befolknings- och sysselsättningstillskott på länsnivå som i 2050 RUFS.
Samma ekonomiska utveckling som i 2050 RUFS.
Samma kommunala bostads- och sysselsättningstillskott som i 2050 RUFS…
…men med olika antaganden om bostadstillskottets sammansättning mellan småhus
och lägenheter. I 2050 RUFS antas att cirka 10 procent av bostadstillskottet på länsnivå är småhus (vilket speglar den korta trenden i Stockholms län), medan motsvarande andel för jämförelsealternativet är cirka 30 procent (vilket speglar den långa
trenden).
Förtätnings- och tillgänglighetsdriven, dvs bebyggelselokaliseringen antas drivas av
tillgängligheten, och bebyggelsen antas huvudsakligen tillkomma som förtätning i
befintlig bebyggelse, men inte i lika stor utsträckning som 2050 RUFS.
Lägre förtätningsgrad och lägre täthet för tillkommande bebyggelse.
De regionala stadskärnorna antas inte utvecklas lika starkt som i 2050 RUFS.
De gröna kilarna utgör inte en begränsning för den tillkommande bebyggelsen, men
de gröna värdekärnorna utgör fortfarande en restriktion.
Trafiksystem 2030 och 2050 enligt planförslagets trafiksystem 2030.
Inga utvecklade styrmedel för att begränsa biltrafiken som i 2050 RUFS, men med
styrmedel enligt den nu beslutade politiken, det vill säga dagens (2030 års) trängselskattesystem med indexuppskrivna nivåer och dagens parkeringsavgifter (indexuppskrivna).
Samma antaganden om teknikutveckling som i 2050 RUFS.

Konsekvenser av jämförelsealternativ 2050
Följande avsnitt sammanfattar utfallet av analyserna samt de förväntade konsekvenserna om planens intentioner inte genomförs.
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Figur 81 - Figur 83 visar bebyggelsetätheten i de centrala delarna av Stockholms län för
nuläget samt det rumsliga utfallet 2050 för jämförelsealternativet och RUFS 2050 42.
Om kartorna studeras närmare framgår det att de antaganden som görs om lägre täthet
och högre småhusandel innebär en tydlig utspridning av bebyggelsen. Mellanrummen i
bebyggelsen täpps till, bebyggelsens utbredning är högre och tätheten är lägre i utställningsalternativet i jämförelse med i planalternativet RUFS 2050. Av kartorna framgår
det också att de regionala stadskärnorna inte utvecklas lika starkt i jämförelsealternativet och de uppnår inte heller samma täthet som i RUFS 2050.
Figur 81 Bebyggelsetäthet i de centrala delarna av Stockholms län, nuläge

42

Kartbilder för hela länet finns i bilaga 1 till denna rapport.
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Figur 82 Bebyggelsetäthet i de centrala delarna av Stockholms län, jämförelsealternativ 2050

Figur 83 Bebyggelsetäthet i de centrala delarna av Stockholms län, RUFS 2050
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Konsekvenserna av den rumsliga strukturen för jämförelsealternativet 2050 kan
också illustreras genom markanvändnings- och trafikeffekter. Dessa sammanfattas
i Tabell 6 och Tabell 7.
Tabell 6 Markanvändningseffekter för jämförelsealternativ 2050
Markanvändning

Nuläge

2050 RUFS

2050 Jämförelse

Markanspråk
Markanspråk totalt (index)

100

118

130

-

100

160

Bebyggelsetäthet totalt (index)

100

125

119

Täthet centrala regionkärnan (index)

100

141

120

Täthet övriga stadskärnor (index)

100

151

104

Lokaliseringseffektivitet (andel BTA i de 30 procent
bästa lägena)

-

64 %

56 %

Andel lokaliserad (BTA) till de regionala stadskärnorna 2050

-

53 %

27 %

Andel lokaliserad (BTA) till spårstationer, bussterminaler eller stomnät (700 m)

-

75 %

53 %

Andel lokaliserad (BTA) i grön kil

-

0%

6%

26 %

25 %

28 %

100

218

192

Nuläge

2050 RUFS

2050 Jämförelse

Andel av befolkningen som når 50 % av länets
arbetsplatser inom 45 minuter med kollektivtrafik

36 %

58 %

49 %

Andel av befolkningen som når 50 % av länets
arbetsplatser inom 30 minuter med bil

51 %

50 %

41 %

7%

46 %

31 %

66 %

72 %

64 %

43 %

42 %

37 %

Markanspråk för bebyggelsetillskott (index)
Täthet

Lokalisering

Andel av befolkningen som har god tillgång till
gröna kilar
Urbana kvaliteter
Områden med potential för urbana kvaliteter (index)

Tabell 7 Trafikeffekter för jämförelsealternativ 2050
Trafik
Tillgänglighet

Andel boende där kollektivtrafiken har potential att
vara det primära färdmedlet
Andel av länets arbetsplatser som finns inom 60
minuter med kollektivtrafik från Arlanda
Färdmedelsandelar
Andel kollektivtrafikresor av alla motoriserade
resor
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Transportarbete
Transportarbete med bil (index)

100

152

185

Transportarbete per capita med bil (index)

100

97

118

Personkilometer med kollektivtrafik (privata resor,
dygn)

100

179

157

Personkilometer per capita med kollektivtrafik
(privata resor, dygn)

100

114

100

Restider kollektivtrafik (index)

100

87

91

Restider bil (index)

100

97

99

Reslängder kollektivtrafik (index)

100

107

108

Reslängder bil (index)

100

92

93

Nuläge

2050 RUFS

2050
Jämförelse

Bilpassager över Saltsjö-Mälarsnittet, maxtimme
(index)

100

146

156

Tidsförluster för bil (index)

100

101

146

Påstigande i kollektivtrafiken

100

169

151

Trängsel i vagnarna i kollektivtrafiken (personminuter stående), maxtimme

100

65

76

100

158

152

Restider och reslängder

Trängsel och påstigande i kollektivtrafiken

Kollektivtrafikutbud
Kollektivtrafikutbud (index)

Utfallet av analyserna belyser tydligt fördelarna med en tät, sammanhållen och polycentrisk struktur där biltrafiken kan begränsas med hjälp av styrmedel. Trots att jämförelsealternativet och planalternativet i stort sett baseras på likartade grundantaganden,
så förväntas de få olika konsekvenser. De huvudsakliga skillnaderna mellan jämförelseoch planalternativet består av olika täthetsantaganden, styrmedel för att begränsa biltrafiken och olikheter i hur bostadstillskottet fördelas mellan småhus och lägenheter.
Skillnaderna mellan alternativen kan därför i huvudsak tillskrivas skillnaderna i dessa
antaganden. Jämförelsealternativet ger en fingervisning om vilka konsekvenser som
kan förväntas om utvecklingen i Stockholms län inte samordnas. En viktig del i detta
handlar om bebyggelsens lokalisering och utformning. Utan en tät och resurseffektiv
bebyggelse i goda kollektivtrafiklägen blir det svårt att nå flera av de trafikrelaterade
målen för regionen. Men eftersom kommunerna har planmonopol har de också stora
möjligheter att påverka var och hur den nya bebyggelsen tillkommer. Det är avgörande
att de nya lägen som det framtida kollektivtrafiksystemet skapar används på ett effektivt sätt och att de i sin tur skapar goda förutsättningar för kollektivtrafikresande. Det
innebär att marken i stationslägen företrädesvis bör reserveras för en ytsnål bebyggelse
med hög täthet.
Jämförelsealternativet visar också att trängselpåverkande åtgärder är nödvändiga för
att regionen ska fungera i framtiden. Utan styrmedel fortsätter biltrafiken att öka med
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en försämrad tillgänglighet som följd, vilket i sin tur har tillväxthämmande effekter.
I planalternativet förväntas biltrafikarbetet öka med cirka 52 procent till år 2050
(ungefär i takt med befolkningen), medan det ökar med cirka 85 procent i jämförelsealternativet. Tidsförlusterna till följd av ökad trängsel på vägarna kan hållas oförändrade i RUFS 2050 (trots betydligt fler människor), men i jämförelsealternativet ökar
de med knappt 50 procent.
Resultaten för jämförelsealternativet speglar också behovet av en utbyggd kollektivtrafik efter 2030. Kollektivtrafikutbudet (sittplatskilometer) förväntas öka med 52 procent till år 2050, medan utbudsökningen i planalternativet är 58 procent. Detta bidrar
till högre trängsel i vagnarna – trots färre påstigande.
Sammanfattningsvis visar jämförelsealternativet på ett betydligt sämre utfall än planalternativet. Orsakerna beror på den samlade effekten av skillnaderna i bebyggelsestruktur (lokalisering, hustyp och täthet), styrmedel för att begränsa biltrafiken (trängselskatter och parkeringsavgifter) och investeringsnivåer i kollektivtrafiken. Om inte
alla dessa faktorer kan realiseras blir det mycket svårt för regionen att nå de regionala
målen.
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Bilaga 1 Tabeller och kartor
Befolkning per län 2015-2030-2050-2060 enligt Scenario Bas
Län

2015

2020

2030

2040

2050

2060

2 231 000

2 488 000

2 850 000

3 132 000

3 388 000

3 635 000

Uppsala län

354 000

386 000

428 000

457 000

477 000

489 000

Södermanlands län

284 000

307 000

331 000

344 000

361 000

379 000

Östergötlands län

446 000

473 000

504 000

519 000

540 000

559 000

Örebro län

291 000

307 000

323 000

331 000

340 000

349 000

Västmanlands län

264 000

282 000

300 000

308 000

318 000

327 000

Gävleborgs län

282 000

290 000

293 000

288 000

288 000

290 000

4 533 000

5 029 000

5 379 000

5 712 000

6 028 000

Stockholms län

Östra Mellansverige

4 152 000

Riket

9 851 000

10 590 000 11 480 000 12 040 000 12 550 000 13 032 000

Sysselsatt dagbefolkning per län 2013-2030-2050-2060 enligt scenario Bas
Län

2013

2030

2040

2050

2060

1 153 000

1 494 000

1 637 000

1 743 000

1 854 000

Uppsala län

148 000

179 000

192 000

196 000

198 000

Södermanlands län

114 000

131 000

139 000

146 000

151 000

Östergötlands län

199 000

223 000

233 000

238 000

241 000

Örebro län

132 000

145 000

150 000

154 000

156 000

Västmanlands län

116 000

130 000

136 000

139 000

140 000

Gävleborgs län

126 000

127 000

127 000

127 000

124 000

Östra Mellansverige

1 987 000

2 428 000

2 614 000

2 742 000

2 862 000

Riket

4 609 000

5 368 000

5 683 000

5 849 000

5 984 000

Stockholms län
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Tillskott av bostäder och arbetsplatser per kommun AB län 2015-2030-2050
Tillskott bostäder
2015-2030

2030-2050

Tillskott arbetsplatser
2015-2030

2030-2050

Upplands Väsby

5 250

3 000

5 400

3 200

Vallentuna

6 000

3 000

4 300

2 600

Österåker

5 250

4 000

4 500

3 100

Värmdö

8 250

4 000

4 700

3 000

Järfälla

15 000

11 000

11 700

7 400

3 000

2 000

3 200

2 200

Huddinge

10 500

10 000

9 600

6 900

Botkyrka

9 750

6 000

7 800

4 900

Ekerö

Salem

1 500

1 000

1 300

800

10 500

10 000

9 600

7 300

Tyresö

4 500

4 000

4 000

2 800

Upplands-Bro

4 500

3 000

4 200

2 500

Nykvarn

1 500

1 000

1 400

800

14 250

16 000

10 800

8 700

Haninge

Täby
Danderyd

4 500

4 000

5 600

3 700

Sollentuna

9 750

8 000

8 800

5 900

Stockholm

112 500

130 000

161 500

125 000

Södertälje

12 000

8 000

11 400

7 200

Nacka

16 500

20 000

15 500

12 300

Sundbyberg

15 000

16 000

12 200

8 900

Solna

16 500

20 000

19 600

14 900

Lidingö

4 500

4 000

3 400

2 400

Vaxholm

1 500

1 000

1 100

600

Norrtälje

9 000

5 000

7 000

4 400

Sigtuna

6 000

4 000

10 000

5 900

Nynäshamn

3 000

2 000

2 400

1 600

310 500

300 000

341 000

249 000

Stockholms län
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Utveckling av fordonskilometer 2030-2050

Vagnskilometer per dygn

2030 RUFS
Nuläge EXKL STYRMEDEL

Tunnelbana

33 605

57 409

57 409

62 312

62 312

Pendeltåg

31 986

48 364

48 364

49 028

49 028

Lokalbanor/spårväg

21 555

38 685

38 685

59 067

59 067

Stombuss (1-6, E-O)

46 249

152 729

152 729

131 891

131 891

271 187

331 981

331 981

323 462

323 462

Tunnelbana

71 %

71 %

85 %

85 %

Pendeltåg

51 %

51 %

53 %

53 %

Lokalbanor/spårväg

79 %

79 %

174 %

174 %

230 %

230 %

185 %

185 %

22 %

22 %

19 %

19 %

Buss

2050 RUFS
2030 RUFS EXKL STYRMEDEL

2050 RUFS

Relativ ökning jmf nuläge

Stombuss (1-6, E-O)
Buss

Praktisk kapacitet per trafikslag i kollektivtrafiken
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1212
748

1290

1182

841

706
378

840

702

480

300

Sittplatser

720

552

360

Sitt + ståplatser

432

436
264
150

5511567

165
61 82

Praktisk kapacitet

Restidsmatriser, relativ skillnad i restid i jämförelse med nuläget för 2030 (%)
2030

Jönk. Sundsv. Arl. Sto. Upps. Nyk. Skav.

Jönk.

-24

Sundsv. -25

ELink. Norrk. Öreb. V-ås Karls. Fal./Bor. Gäv.
tuna

-20

-17

-18

-11

-21

-16

-1

0

-14

-11

-36

-17

-24

-37

-34

-35

-28

-32

-27

-31

-30

-21

-25

-26

-32

-30

Arl.

-27

-33

Sto.

-22

-32

-43

-57

-42

-37

-45

-27

-38

-38

-25

-18

-12

-44

-29

-30

-26

-40

-4

-33

-31

-20

-10

-3

-42

-26

Upps.

-24

-32

-40

-37

-29

-38

-18

-33

-32

-3

0

-13

-44

-24

Nyk.

-14

-28

-24

-16

-21

Skav.

-24

-32

-38

-36

-34

-61

E-tuna

-39

-8

-33

-27

-18

-22

-8

-34

-28

-30

-52

-56

-31

-25

-20

-39

-38

-24

-38

-27

-30

-41

-20

-13

-37

-30

-15

-33

-37

0

-31

-3

-42

-36

-3

-17

-22

-16

-17

-26

-15

-1

-16

-10

-34

Link.

0

-31

-33

-31

-31

-32

-51

-31

-34

Norrk.

-8

-31

-33

-30

-30

-30

-58

-30

-56

Öreb.

-10

-23

-12

-8

-5

-7

-20

-24

-19

0
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V-ås

-18

-24

-17

-11

0

-19

-40

0

-32

-25

-23

Karls.

-39

-24

-2

-2

-9

-13

-19

-23

-12

0

-8

-6

Fal./Bor -12

-35

-42

-41

-42

-36

-41

-21

-19

-18

-29

-21

-19

Gäv.

-30

-33

-25

-27

-27

-35

-17

-33

-32

-15

-12

-24

-24

-21

-46

-12

-20

-21
-41

-36

Restidsmatriser, relativ skillnad i restid i jämförelse med nuläget för 2050 (%)
2050

Jönk. Sundsv. Arl. Sto. Upps. Nyk. Skav.

Jönk.

-37

Sundsv. -38

-35
-48

Arl.

-39

-45

-28

-33

-16

-25

ELink. Norrk. Öreb. V-ås Karls. Fal./Bor. Gäv.
tuna
-43

-1

0

-37

-31

-48

-29

-33

-46

-47

-41

-45

-44

-46

-43

-35

-46

-41

-44

-42

-63

-55

-50

-62

-49

-58

-58

-50

-47

-47

-54

-43

-51

Sto.

-35

-44

-54

Upps.

-38

-45

-50

-56

Nyk.

-20

-43

-44

-31

-40

-53

-26

-55

-46

-48

-33

-42

-52

-41

-42

-56

-43

-53

-53

-40

-42

-47

-54

-38

-40

-16

-45

-39

-30

-27

-27

-46

-41

-46

-27

-62

-65

-32

-34

-30

-51

-50

-46

-37

-51

-42

-56

-46

-40

-45

-47

-43

-30

-45

-48

-1

-42

-3

-52

-48

-25

-59

-34

-29

Skav.

-29

-48

-60

-50

-57

-63

E-tuna

-33

-44

-46

-23

-42

-21

-41

Link.

-2

-47

-55

-53

-53

-45

-61

-43

Norrk.

-11

-47

-55

-54

-53

-43

-67

-42

-66

Öreb.

-30

-37

-41

-40

-30

-22

-29

-40

-35

-10

V-ås

-36

-44

-43

-34

-40

-34

-47

-41

-44

-37

-40

Karls.

-49

-42

-42

-41

-45

-27

-31

-54

-30

-2

-56

-49

Fal./Bor -33

-46

-53

-52

-52

-48

-52

-31

-36

-34

-39

-46

-46

-43

-46

-40

-38

-41

-48

-36

-48

-45

-28

-41

-40

Gäv.

-36

-55

-45

-39

-44

-40
-51

-46

Trafikinvesteringar till år 2030, Stockholms län
Tunnelbana (infrastruktur)
•
•
•
•

Ny gren Odenplan-Arenastaden (Solna station)
Förlängning Kungsträdgården-Nacka
Förlängning Akalla-Barkarby
Ny gren Kungsträdgården-Hagsätra

Spårväg och Lokalbanor (infrastruktur)
• Tvärbanan Kista grenen
• Roslagsbanan, utbyggnad etapp 2, dragning via Arninge
• Spårväg City, Ropsten – Djurgårdsbron och Kungsträdgården – T-centralen
Pendeltåg (infrastruktur)
• Citybanan etapp 1
• Pendeltågstation Vega
Övriga järnvägsobjekt (infrastruktur)
• Fyra spår på Mälarbanan - Tomteboda - Kallhäll
• Nynäsbanan, godsanpassning och nytt godsspår Berga-Norvik
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Buss (infrastruktur)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slussen, ny bussterminal
Vägar (infrastruktur)
Förbifart Stockholm, Skärholmen-Häggvik
E4/259 Tvärförbindelse Södertörn
E4 Häggvik-Arlanda, ytterligare körfält
E4/E20 Hallunda-Vårby
E4/E20 Bro över Södertälje kanal
E18 Jakobsberg-Hjulsta, breddning och ombyggnad, trafikplats Barkarby
Lv 222 ny Skurubro
Lv 226 Pålamalms vägen – Högskolan
Lv 226 Högskolans tpl anslutning Alfred Nobels allé
Lv 261 Nockeby-Tappström, breddning
Lv 267 Rotebro-Stäket
Lv 268 E4-Grana
Rv 57 Gnesta - E4
Rv 77 Länsgränsen-Rimbo-Rösa, förbättringar inkl. förbifart Rimbo
Rv 73 Vega, trafikplats
Lv 222 Mölnvik-Ålstäket

Trafikinvesteringar 2030-2050, Stockholms län
Förhandlingsobjekt
•
•
•
•
•

Spårväg Syd
Tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan, med trafikering till Skärholmen
Roslagsbanan till T-centralen via Odenplan
Station Hagalund
Östlig förbindelse

Övriga investeringar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Station Kymlinge, i samband med utveckling av området
Station Solvalla, i samband med utveckling av området
Åtgärder som möjliggör 32 tåg per timme och riktning för tunnelbanan
Åtgärder som möjliggör 28 tåg per timme och riktning för pendeltågen
Omvandling av stombussar till spårväg i takt med att resenärsflöden ökar
Regionaltågsstopp antagna i analyserna är enligt En Bättre Sits 2050: Barkarby,
Sundbyberg, Arlanda, Solna, Älvsjö, Flemingsberg, Södertälje syd.
Förstärkt förbindelse v73 –Södra länken –Östlig förbindelse (kopplat till byggande
av Östlig förbindelse)
Förstärkning E4/E18 Järva krog –Berghamraleden –Norra länken (kopplat till
byggande av Östlig förbindelse)
Stadsgator i centrala regionkärnan ändras till 30 km/h (inte genomfartsleder)
Infartsleder sänkt hastighet centralt
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Trafikinvesteringar till år 2030 och 2050, östra Mellansverige (Källa: EBS och eget
tillägg)

Behov 31 ingår inte i EBS-redovisningen, utan har lagts till i strukturanalyserna för
ÖMS.
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Regional tågtrafikering i östra Mellansverige 2030 (Källa: EBS)
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Regional tågtrafikering i östra Mellansverige 2050 (Källa: EBS, skiss)
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Bebyggelsetäthet, genomsnitt (kvadratmeter BTA/ha), nuläge

STRUKTURANALYSER FÖR STOCKHOLMS LÄN OCH ÖSTRA MELLANSVERIGE ÅR 2050

153

Bebyggelsetäthet, genomsnitt (kvadratmeter BTA/ha), 2030
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Bebyggelsetäthet, genomsnitt (kvadratmeter BTA/ha), 2050
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Bebyggelsetäthet, genomsnitt (kvadratmeter BTA/ha), jämförelsealternativ 2050
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Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Box 22550, 104 22 Stockholm
Besök: Norra stationsgatan 69
Tfn växel: 08-123 130 00
Epost: trf@sll.se
www.sll.se

