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Denna rapport utgör den samlade dokumentationen av de strukturanalyser 
som bedrivits under hösten 2015 inför samrådsförslaget till ny RUFS.  
Rapporten i sig utgår från en inledande förstudie som presenterar de  
samlade effekterna av tre olika teststrukturer för Stockholms län och östra  
Mellansverige. Dessa tre alternativ har utvärderats och utgör grund till en 
samlad bedömning för två stycken strukturbilder inför samrådet till ny 
Regional Utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS). Föreliggande rapport 
är avsedd utgöra ett brett kunskapsunderlag inför vägval och ställnings
taganden om vilka långsiktiga strukturbilder som är ändamålsenliga för 
Stockholms län och östra Mellansverige. Utvärderingsresultaten från de två 
strukturbilderna ska ses som indikativa och är inte automatiskt synonyma 
med strukturbilderna såsom de beskrivs i samrådsunderlaget.

Arbetet med strukturanalyserna har gemensamt letts av Tillväxt och region planeförvaltningen (TRF) 
och Trafikförvaltningen (TF) inom Stockholms läns landsting (SLL). Arbetsgruppen för strukturanaly
serna har bestått av Helena Näsström, Hans Brattström och Börje Wredén (TRF), Ola Karlsson och 
Carl Silfverhielm (TF). AnnCharlotte Alvehag (Ramböll) har bistått TF under arbetets gång. Lars Wogel 
(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:
För en översikt om förutsättningar och resultat rekommenderas att läsa den inledande sammanfattningen. 
För en utförlig detaljredovisning av analysresultaten hänvisas till respektive avsnitt i rapporten. 

Inledning
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Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar de konsekvenser som 
kan förväntas av två alternativa utvecklingar i 
Stockholms län och övriga östra Mellansverige till 
år 2030 och 2050. Arbetet har bedrivits i form av 
s.k. strukturanalyser, där bebyggelse och trafikut
veckling studeras integrerat. Framtida bebyggelse
struktur och trafikstruktur bildar tillsammans en 
s.k. strukturbild. Syftet med strukturanalyserna 
har varit att ta fram ett systematiskt underlag om 
effekter och konsekvenser av principiella regionala 
strukturbilder i Stockholms län och i övriga östra 
Mellansverige. Strukturanalyserna ska ge vägled
ning om vilka strukturbilder som är ändamålsen
liga med tanke på de mål som ställs upp för regio
nen. Syftet är inte att försöka förutspå ut en 
sannolik utveckling, utan istället att studera vilka 
rumsliga strukturer som är eftersträvansvärda med 
tanke på uppställda regionala mål. Analyserna blir 
på så sätt ett verktyg för att ta välgrundade beslut 
inför utformningen av ett kommande planalterna
tiv. Föreliggande analysresultat utgör inte samråds
förslaget, utan fungerar som stöd vid utformandet 
av samrådsunderlaget till ny RUFS. Resultaten är 
således inte nödvändigtvis synonyma med de ställ
ningstaganden som senare görs i samrådsunderlaget. 

Nedanstående stycke beskriver två alternativskil
jande och principiella strukturbilder (här kallade 
”A” och ”B”) för Stockholms län och östra Mellan
sverige år 2050, samt de sammanfattande konse
kvenser som kan förväntas av dessa. 

Mot bakgrund av den regionala acceptans som finns 
för gällande regionplan1 har bedömningen varit att 
det finns anledning till att en av strukturbilderna 
bör ansluta till den polycentriska strukturen i enlig
het med gällande RUFS (2010). Men eftersom tidi
gare analyser också visat på betydande nyttor alter
nativa polycentriska strukturer (en central struktur 

och en struktur där regionala stadskärnor med stor
regional koppling utvecklas starkt), så finns det 
också motiv till att gå vidare med en variant av dessa 
strukturer. 

Båda strukturbilderna utgår från en grundlogik för 
lokalisering av ny bebyggelse som bygger på täthet, 
tillgänglighet, flerkärnighet och spårburen kollek
tivtrafik. Gemensamt är också att lokaliseringen 
huvudsakligen drivs av den tillgänglighet som det 
framtida trafiksystemet skapar. Denna princip är 
inte bara ändamålsenlig ur ett regionalt planerings
perspektiv, utan speglar också i stora drag efterfrå
gan och betalningsvilja för bostäder och lokaler  
idag 2. 

Strukturbilderna utgår vidare från samma länstill
skott av befolkning och sysselsatta till år 2050. För 
Stockholms län innebär detta ett befolkningstillskott 
om 1,1 miljoner invånare och 0,6 miljoner syssel
satta till år 2050. Motsvarande siffor för östra Mellan
sverige som helhet är 1,4 respektive 0,7 miljoner. 
Det som skiljer strukturbilderna åt är hur dessa till
skott fördelas mellan olika delar i regionen. Ett annat 
bärande element har också varit att bättre integrera 
de storregionala marknaderna i östra Mellansve
rige. Ett ändamålsenligt sätt att göra detta, oaktat 
andra bevekelsegrunder, är att verka för en koncen
trerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa 
kollektivtrafiklägena. På detta sätt maximeras 
också nyttan av kostsamma trafikinvesteringar.

I korthet bygger strukturbild A vidare på den rums
liga struktur för flerkärnighet som anges i gällande 
RUFS (2010). Denna struktur innebär att bebyggel
seutvecklingen i Stockholms län koncentreras till de 
regionala stadskärnorna i enlighet med det rums
liga förhållningssättet som beskrivs i RUFS 2010. 
Strukturbild B är också flerkärnig där regioncen

1 Se aktualitetsförklaring av RUFS 2010 (TRF/SLL 2015).
2 Se ”Värdering av stadskvaliteter” TRF/SLL rapportserie 2011:3, 2012:3, 2014;1.
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trum och regionala stadskärnor med god storregio
nal koppling antas få särskilt goda förutsättningar 
för bebyggelsetillväxt. 

Strukturbilderna för övriga östra Mellansverige föl
jer samma logik som för Stockholms län. Förstudien 
till strukturanalyserna visade att det finns anled
ning att diskutera olika grad av koncentration till de 
storregionala noderna samt deras sammankopp
ling. I korthet bygger strukturbild A till stor del 
vidare på det storregionala förhållningssätt som 
beskrivs i den gällande regionala utvecklingsplanen 
för Stockholms län. Det innebär en precisering av 
den storregionala målbilden med prioritering av 
nodstäder och regionala stadskärnor. Strukturbild 
B innebär att de storregionala nodstäderna och 
deras utbyte med Stockholmsregionens stadskärnor 
stärks ytterligare jämfört med strukturbild A. 

I strukturanalyserna är bebyggelsestruktur och tra
fiknät nära sammankopplade. Trafiknät och trafike
ring skapar förutsättningar för markanvändningen, 
och markanvändningen har i sin tur betydelse för 
hur resandet utvecklas. Framtida bebyggelsestruk
tur och trafikstruktur bildar tillsammans en struk
turbild. Till ovanstående bebyggelsestrukturer har 
därför två alternativa trafiknät kopplats. Trafik
näten gör inte anspråk på att utgöra en optimal 
dimensionering till de framtida behoven, utan 
representerar en ansats till att anpassa trafiknäten 
till respektive bebyggelsestruktur. Fram till år 2030 
innehåller näten i huvudsak objekt som ligger i gäl
lande planer. På längre sikt (efter 2030) innehåller 
näten objekt och idéer som diskuterats i olika sam
manhang, men som ännu inte finns med i några pla
ner eller investeringsbeslut. Dessa behöver givetvis 
diskuteras vidare. Det storregionala trafiksystemet 
har också samordnats med En Bättre Sitsprocessen 
(EBS) och den inriktning för den storregional kol
lektivtrafik 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 strukturbilderna är att visa 
olika sätt för regionen att nå klimatmålen. Eftersom 
trafikens klimatpåverkan är en viktig del i detta 
innebär det att åtgärder för att minska trafikens kli
matpåverkan är centrala för att nå utsläppsmålen. 
Tre huvudsakliga åtgärder kan identifieras. Det för
sta handlar om att skapa ett transportsnålt sam
hälle, vilket delvis hanteras genom en ändamålsen

lig lokalisering i strukturanalyserna. Det andra 
handlar om olika typer av ekonomiska styrmedel 
som syftar till att begränsa bilresandet. Det tredje 
handlar om teknikutvecklingens möjligheter. Hur 
snabbt som den klimatreducerande tekniken kom
mer att utvecklas på lång sikt är dock osäkert. 

Trafikanalyserna utgår därför från två olika vägar 
för regionen att nå klimatmålen. I ett teknikopti
mistiskt alternativ antas att teknikutvecklingen går 
framåt så att det kommer vara möjligt att köra bil till 
ungefär samma upplevda kostnad som dagens. 
Detta alternativ ställs mot ett mer teknikpessimis
tiskt alternativ där teknikutvecklingen inte håller 
samma takt som trafikutvecklingen. I detta scena
rio medför bristen på energi höga bränslepriser som 
sammantaget innebär att kostnader för en bilresa 
ökar med sextio procent jämfört med nuvarande 
upplevda kostnader för att köra bil.

Med utgångspunkt från ovanstående visar struktu
ranalyserna översiktligt på följande konsekvenser3: 

Tillkommande bebyggelse kräver utrymme,  

men marken kan utnyttjas effektivt

Båda strukturbilderna är yteffektiva, och kan där
för sägas leda mot uppställda mål om resurseffekti
vitet. Medan befolkning och sysselsättning ökar 
med +55 % respektive +60 % till år 2050, så ökar 
bebyggelsens markanspråk endast med 1020 %.  
Bebyggelsens markanspråk är högst i strukturbild 
A, och lägst i strukturbild B. Den relativt låga ytåt
gången (trots den höga bebyggelsetillväxten) har sin 
förklaring i att båda strukturbilderna bygger på kol
lektivtrafiktillgänglighet, koncentrering och förtät
ning som huvudsakliga lokaliseringsprinciper. Att 
strukturbilderna ändå skiljer sig åt inbördes beror 
på tre faktorer. Den första har med antaganden om 
hur bostadstillskottet antas tillkomma. A har en 
högre småhusandel jämfört med B, vilket bidrar till 
högre markåtgång. Den andra förklaringen är att B 
innebär att bebyggelsetillskottet huvudsakligen 
lokaliseras i centrala och redan bebyggda lägen. 
Markåtgången blir därför lägst i detta alternativ. 
Den tredje, och kanske viktigaste faktorn, är att det i 
allmänhet finns mer obebyggd mark i de nya lägen 
som uppstår (till följd av trafikinvesteringar) i de 
yttre delarna av regionen. Eftersom A innebär en 
mer regionalt fördelad utveckling, och därmed 
högre tillskott i de yttre delarna av länet, så kommer 
markåtgången vara högre där jämfört med B. 

3 För detaljerade redovisningar hänvisas till respektive tematiskt avsnitt i rapporten.
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Ökad bebyggelsetäthet

En tät och koncentrerad bebyggelsestruktur är 
eftersträvansvärt av flera skäl. Det innebär bland 
annat att markåtgången kan begränsas, att utgles
ning minimeras och att bättre förutsättningar till 
kollektivtrafikförsörjning kan skapas. Båda struk
turbilderna innebär en betydande ökning av täthe
ten och en stor del av ytbehovet bedöms kunna rym
mas inom befintlig bebyggelse. Den genomsnittliga 
bebyggelsetätheten ökar med omkring +30 % i 
strukturbilderna. Detta bör betraktas som en bety
dande förtätningsgrad, eftersom siffrorna represen
terar ett genomsnitt för all bebyggelse i länet. Struk
turbild B förefaller skapa bättre förutsättningar till 
hög täthet jämfört med strukturbild A. Detta förkla
ras dels av de större tillskotten i den centrala region
kärnan (där högre täthet kan accepteras), och dels 
av att förtätningspotentialen i de bästa lägena inom 
kärnorna är högre i detta alternativ.
Båda strukturbilderna representerar polycentriska 
bebyggelsestrukturer. En av huvudprinciperna i en 
polycentrisk struktur är att kärnorna utvecklas till 
täta och attraktiva stadsmiljöer i goda kollektivtra
fiklägen. Analyserna visar att det finns stor poten
tial att öka tätheten i de regionala stadskärnorna 
jämfört med idag (ca +80 %). Bebyggelsetätheten i 
kärnorna ökar alltså betydligt mer jämfört med 
bebyggelsen i länet som helhet (+30 %). Detta indi
kerar sammantaget att det finns gott om utrymme 
för ny och tät bebyggelse i kärnorna, och att förut
sättningarna till att skapa täta kärnor med stads
mässiga kvaliteter är goda. 

Marktillgången i goda kollektiv- 

trafiklägen är god

En tydlig slutsats från strukturanalyserna är att 
bebyggelsepotentialen i goda kollektivtrafiklägen är 
god. Markbrist är således inget skäl till alternativ 
lokalisering i sämre lägen om målet är att skapa en 
resurseffektiv bebyggelsestruktur där bebyggelse 
och trafiksystem samverkar. 
Båda strukturbilderna innebär en resurseffektiv 
lokalisering i förhållande till den kollektivtrafiktill
gänglighet som trafiksystemet skapar, men i något 
olika grad. Strukturbild B innebär en mer effektiv 
lokalisering jämfört med A. I A lokaliseras ca 70 % 
av tillskottet till de 30 % bästa lägena, medan B 
innebär att ca 90 % av tillskottet lokaliseras till de 
30 % bästa lägena. Orsaken är framför allt att de 
centrala delarna av regionen även i framtiden kom
mer att utgöra de mest tillgängliga delarna av regio
nen. Stora tillskott i dessa lägen kommer därför att 
gynna lokaliseringseffektiviteten i förhållande till 
kollektivtrafiktillgänglighet.

Strukturbilderna stöder utvecklingen  

av de regionala stadskärnorna

En polycentrisk bebyggelsestruktur innebär en 
stark utveckling av yttre regionala stadskärnor och 
är en viktig lokaliseringsprincip i båda struktu
rerna. Resultatet av analyserna visar att båda 
bebyggelsestrukturerna innebär en tydlig koncen
tration av tillskotten till de regionala stadskär
norna, men med något olika fördelning mellan dem. 
I strukturbild A lokaliseras hälften av länets yttill
skottet till någon av de regionala kärnorna. Motsva
rande siffra för strukturbild B är drygt 60 %. Kärn
tillskotten är alltså betydande, och det finns 
anledning till att påstå att båda strukturbilderna 
stärker kärnutvecklingen och verkar i enlighet med 
det rumsliga förhållningssättet om en flerkärnig 
region.

Fler täta och attraktiva stadsmiljöer  

med urbana kvaliteter

Hög täthet är viktigt för att skapa förutsättningar 
för stort utbud av urbana tjänster. Genom hög tät
het, hög tillgänglighet och en ändamålsenlig 
utformning av gaturum och kvarter skapas förbätt
rade möjligheter till variationsrikedom i bebyggel
sen. Det finns idag ett mycket starkt samband mel
lan täthet och variation av stadskvaliteter. 
Analysresultaten visar att båda strukturbilderna 
innebär att betydligt fler områden med hög täthet 
kan skapas år 2050. Dessa områden begränsas inte 
som idag till den centrala regionkärnan, utan upp
står på fler platser i regionen. Resultaten visar också 
att alla regionala stadskärnor uppnår en kritisk tät
het i båda strukturbilderna och kan därför sägas 
skapa förbättrade förutsättningar till urbana kvali
teter i kärnorna. Analyserna indikerar alltså att 
båda strukturbilderna starkt bidrar till att skapa 
täta områden som i sin tur skapar goda möjligheter 
till fler områden av stadsmässig karaktär. Förutsätt
ningarna till detta förefaller vara något bättre i 
strukturbild B.

Intrång i grönområden kan begränsas

Resultaten av analyserna visar tydligt att det rela
tivt omfattande bebyggelsetillskottet kan rymmas i 
goda lägen utan att grönstrukturen behöver tas i 
anspråk. Tillskotten i gröna kilar är i princip obe
tydligt i båda strukturbilderna. De små anspråk 
som finns ligger dessutom huvudsakligen på obe
byggd mark. Eftersom all nyexploatering antas 
genomföras med relativt hög täthet innebär detta 
att själva markåtgången i gröna kilar kan anses vara 
försumbar i båda strukturbilderna.
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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 förutsätt
ningar till upplevelser och rekreation för länets 
invånare. Ur detta perspektiv är tillgång till grönst
rukturen en viktig planeringsparameter för främ
jande av befolkningens hälsa och välbefinnande. 
Båda strukturbilder innebär ett relativt 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 förut
sättningar till 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 m)4 till grönstrukturen år 
2050. Räknat som andelar kan befolkningens till
gång till regional grönstruktur i stort sett kan 
behållas, trots ett rumsligt förhållningssätt om för
tätning och lokalisering i goda kollektivtrafiklägen. 
På detta sätt uppfylls alltså två centrala planerings
mål 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 år 2050. Resultaten visar att 
antalet personer inom 500 meter från grönstruktu
ren ökar med i storleksordningen 
4050 % jämfört med idag. Betydligt fler länsinvå
nare kan alltså anses ha god tillgång till grönstruk
turen än idag. Skillnaden mellan strukturbilderna 
är marginella.

Bebyggelselokaliseringen och trafiksystemets 

utformning bidrar tillsammans till att stärka  

kollektivtrafikens konkurrenskraft vid  

färdmedelsval

En central ambition för regionen är att fler ska åka 
kollektivt. Skälen till detta är flera, och handlar 
bland annat klimatet och framkomlighet på väg
arna. Det finns flera sätt att skapa förutsättningar 
till ökat resande med kollektivtrafiken, men de vik
tigaste sätten omfattar åtgärder med avseende på 
lokalisering, pris, kollektivtrafikutbud och kortare 
restider. Stockholmsregionen som helhet har idag 
en relativt god utbyggd kollektivtrafik, men utma
ningen för regionen är att bilen trots allt är det van
ligaste färdmedlet i många områden. I allmänhet 
beror färdmedelsvalet i dessa områden på en kom
bination av kollektivtrafikutbudet, att man har till

gång till bil och att bilresorna i många reserelationer 
tar kortare tid än kollektivtrafiken. I och med att 
kollektivtrafikens möjligheter att förse alla områ
den i regionen med hög turtäthet är begränsade, så 
kommer det att finnas områden där bilen egentligen 
utgör det enda praktiska alternativet. I ett regionalt 
planeringsperspektiv är det därför viktigt att fort
sättningsvis koncentrera bebyggelsetillväxten till 
områden som har god kollektivtrafiktillgänglighet.
Båda strukturbilderna – tillsammans med trafikin
vesteringar – bidrar till att skapa fler områden där 
kollektivtrafiken är ett konkurrenskraftigt alterna
tiv. Förutsättningarna till detta förefaller vara något 
högre i strukturbild B än i A.

Ökade kostnader för biltrafiken kan  

bli nödvändigt för att klara mål om klimat  

och tillgänglighet…

Hur snabbt drivmedel och fordon utvecklas är avgö
rande för om målsättningen om inga nettoutsläpp 
av klimatpåverkande gaser år 2050 ska kunna nås. 
För att gå i den riktningen behövs starka styrmedel 
som driver på teknikutveckling mot energieffektiva 
fordon som drivs av förnyelsebar energi. Styrmedel 
som driver på teknikomställningen bedöms vara ett 
väsentligt mer effektivt sätt att styra mot klimatmål 
än att enbart bygga ut kollektivtrafik. Tillgången på 
koldioxidneutral energi till rimliga priser är av stor 
betydelse för den framtida inriktningen på länets 
bebyggelse och transportinfrastruktur. Men det 
råder stor osäkerhet om den långsiktiga tillgången 
och därmed priset på sådan energi. På grund av osä
kerheten i hastigheten i den tekniska utvecklingen 
av fordon och bränslen har analyserna av struktur
bilderna utgått från två skilda scenarier som syftar 
till att spegla osäkerheterna. Dels ett scenario (”pes
simism”) där den tekniska utveckling drivit fram 
fordon som är klimatneutrala men till höga kostna
der och där bristen på energi medför höga bränsle
priser som sammantaget innebär att kostnader för 
en bilresa ökar med sextio procent jämfört med 
nuvarande upplevda kostnader för att köra bil. Dels 
ett scenario (”optimism”) med en mer optimistisk 
inställning där tekniken löser problemet och inne
bär att det kommer att vara möjligt att köra bil till 
ungefär samma upplevda kostnad som dagens. I det 
senare fallet (optimism) utgör trafikarbetet inte en 
klimatbegränsning, utan är främst en fråga om till
gänglighet och framkomlighet. Båda strukturerna 
utgår alltså från att vägtrafiken uppnår klimatneu
tralitet från år 2050, men på olika sätt. 
De olika antagandena om teknikutvecklingen kom

4 I samrådet har gränsen ändrats till 1 000 m.
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mer ge tydligt åtskilda effekter. En teknikpessimis
tisk utveckling ger generellt lägre bilandel och lägre 
trafikarbete medan en teknikoptimistisk utveckling 
ger större framkomlighetsproblem och större tids
förluster, dock lägre än 2010 års nivåer.

…men innebär också ökad belastning  

för kollektivtrafiken…

Båda strukturbilderna utgår från samma investe
ringar till år 2030, men är alternativskiljande efter 
2030. Strukturbilderna innebär också omfattande 
investeringar i kollektivtrafik i förhållande till väg
investeringar till år 2050. Utbudsökningarna består 
huvudsakligen av förstärkningar av befintliga linjer, 
och i lägre utsträckning av nya linjer som skapar 
helt nya kollektivtrafiklägen.

Sammantaget visar trafikanalyserna att antalet 
påstigande i kollektivtrafiken beräknas öka kraftigt 
i båda strukturbilder, men ökningarna är något 
olika fördelade mellan trafikslag och scenario. Det 
övergripande mönstret är att spårväg och tunnel
bana utgör de vanligaste färdmedlen i strukturbild 
B, medan buss och pendeltåg är vanligast i struktur
bild A. Detta är primärt en effekt av de olika anta
gandena om var bebyggelsetillväxten förväntas ske i 
regionen. Strukturbild B innebär att en stor del av 
befolkning och arbetsplatser lokaliseras till tunnel
banans och spårvägarnas upptagningsområde i de 
centrala delarna av regionen. Dessa trafikslag blir 
attraktiva alternativ för kollektivtrafikresenärerna. 
Som en konsekvens av detta används också pendel
tågen i lägre utsträckning i detta alternativ jämfört 
med strukturbild A. I motsats till detta innebär 
strukturbild A att pendeltåg och buss används i 
högre utsträckning än i B. Detta förklaras huvud
sakligen av högre befolkningstillskott i de yttre 
delarna av regionen, där pendeltåg ofta utgör det 
mest attraktiva alternativet. Tunnelbanan beräknas 
dock fortfarande vara det största spårtrafikslaget år 
2050, oavsett strukturbild. Analyserna visar också 
att de olika bebyggelsestrukturerna har större 
inverkan på färdmedelsval mellan olika trafikslag i 
kollektivtrafiken än olika antaganden om teknikut
veckling av fordonen.

Strukturbilderna skapar förutsättningar  

till ökat cykelresande

Andelen cykelresor beräknas öka något till 2050 
jämfört 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 målet om en färdmedelsandel på 20 %. 

Trafikanalyserna visar att cirka en femtedel av det 
totala antalet resor är korta bilresor. Om hälften av 
alla bilresor som är kortare än 10 km enkel väg 
kunde överföras till cykel skulle det innebära en tre
dubbling av färdmedelsandelen för cykel. Struktur
bilderna bidrar därför till att skapa en stor potential 
i överföringen av resor från bil till cykel. En sådan 
överflyttning skulle också innebära att målet om en 
20procentig färdmedelsandel för cykel kan uppfyl
las. 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 priori
teringar och även värderingsförändringar.

Kapaciteten verkar räcka till i Stockholms län…

Det trafiknät och trafikering för kollektivtrafiken 
som ligger till grund för trafikanalyserna innebär en 
betydande utbudsökning av antalet vagnkilometer 
till år 2050. Föregående avsnitt visade också på en 
betydande ökning av antalet passagerare i kollektiv
trafiken. Frågan som uppstår är om den totala kapa
citeten i kollektivtrafiksystemet räcker till för att 
möta den ökade efterfrågan, och vilka linjer som i så 
fall blir hårt belastade (särskilt om trafiken ska sam
sas med en växande fjärrtågstrafik och höghastig
hetståg). 

Resultaten visar att passagerarkapaciteten i kollek
tivtrafiken generellt verkar räcka till för att möta 
efterfrågan år 2050. Totalt sett erhålls högre belägg
ning i strukturbild B, vilket är en naturlig följd av 
högre kollektivtrafikandel jämfört med A. Ingen av 
linjerna överskrider dock den praktiska kapaciteten 
i morgonens maxtimme i något av alternativen, men 
vissa högt belastade avsnitt förekommer likväl.
Analyserna visar också att passagerarkapaciteten 
för samtliga trafikslag i kollektivtrafiken under 
morgonens maxtimme år 2050 räcker till för att 
möta efterfrågan. Beläggningen är genomgående 
lägre än idag. För tunnelbana och pendeltåg handlar 
det om en halvering av trängseln. Skillnaderna mel
lan strukturbilderna är relativt små, men generellt 
har tunnelbana och spårväg högre trängsel i B, 
medan pendeltåg och lokalbanorna har högre träng
sel i A. 

Det bör noteras att samtliga analyser utgår från en 
spårkapacitet över centrala snittet om 36 tåg per 
timme i tunnelbanan och 30 tåg per timme för pen
deltågen. Citybanan etapp två kan vara ett alterna
tiv till att öka spårkapaciteten efter 2030. Huruvida 
denna kapacitet i tunnelbana och pendeltåg är möj
lig att uppnå i praktiken är dock inte helt klarlagd. 
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Ett alternativ är en något lägre trafikering med 30 
tunnelbane respektive 24 pendeltåg per timme och 
riktning, som med säkerhet kommer kunna realise
ras, men med plats för något fler personer på varje 
fordon. Den framtida spårkapaciteten är en viktig 
fråga eftersom det kommer att behövas en hög kapa
citet för att klara efterfrågan om trängseln i vag
narna inte ska bli för omfattande.

…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 i båda strukturbilderna. I strukturbild B 
ingår dessutom ytterligare investeringar fram till 
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 fjärrtågstrafik och hög
hastighetståg?

Resultaten av analyserna visar att trängseln på regi
onatågen år 2050 kommer att vara ansträngd i de 
större stråken in mot de centrala delarna av Stock
holms län. På flera sträckor överstiger efterfrågan 
den praktiska passagerarkapaciteten i morgonens 
maxtimme. Trängseln kommer att vara särskilt hög 
i strukturbild A, vilket indikerar att regionaltågs
trafikeringen enligt 2030nätet inte kommer att 
räcka till för att klara efterfrågan år 2050. Proble
men är något mindre i strukturbild B, men träng
seln är fortfarande ansträngd in mot Stockholm. 
Kapaciteten på övriga sträckor i östra Mellansverige 
verkar dock räcka till för att möta efterfrågan år 
2050. Sammanfattningsvis förefaller behovet av 
kapacitetsförstärkningar vara högst för spåren i de 
mest trafikerade stråken. Innan behovet av ytterli
gare spårkapacitet utreds bör åtgärder som handlar 
om att öka passagerarkapaciteten genom längre tåg 
eller andra typer av vagnar mer fler sittplatser eller 
om det finns ledig spårkapacitet för att kunna köra 
fler tåg utredas först.

Högre regional tillgänglighet… 

Tillgänglighet är en viktig lägeskvalitet som påver
kar många delar av samhället. Tillgängligheten 
påverkas av i huvudsak två faktorer; dels var bostä
der och lokaler är lokaliserade, och dels av trafiksys
temets utformning och de resmöjligheter som det 
skapar. Ett område där man når många potentiella 

målpunkter inom korta restider och till en låg kost
nad har en hög tillgänglighet. Alla åtgärder som 
bidrar till att antingen förkorta restiderna eller att 
öka antalet målpunkter inom samma restid kommer 
därför att bidra till att öka tillgängligheten för en 
viss plats. I ett arbetsmarknadsperspektiv brukar 
tillgängligheten vanligtvis mätas som marknadspo
tential, d.v.s. tillgång till arbetsplatser eller arbets
kraft inom en given restid.
De trafikåtgärder som ingår i strukturanalysernas 
trafiknät till år 2050 kommer i kombination med de 
olika bebyggelsestrukturerna att bidra till en bety
dande ökning av tillgängligheten i stora delar av 
Stockholms län och östra Mellansverige. Eftersom 
lokaliseringen av bostäder och arbetsplatser i analy
serna huvudsakligen drivs av den kollektivtrafiktill
gänglighet som det framtida trafiksystemet skapar, 
så bidrar båda strukturbilder till att öka tillgänglig
heten i länet, men med något olika fördelning. 
Strukturbild B visar sig ge de högsta tillgänglighets
vinsterna, vilket förklaras av den relativt centrala 
och koncentrerade bebyggelselokaliseringen. Till
gängligheten kommer att öka, inte bara i de centrala 
delarna utan i de flesta platser i länen. Eftersom 
investeringarna i vägnätet till år 2050 är relativt 
begränsade till några få stora investeringar kommer 
tillgänglighetsförbättringen på vägsidan huvudsak
ligen bestå mer av en markanvändningseffekt än en 
trafikinvesteringseffekt. Tillsammans med den 
höga befolkningstillväxten kommer detta att inne
bära en kraftig tillgänglighetsförbättring år 2050 
jämfört med nuläget i båda strukturbilderna. Till
gängligheten i regionen blir högre, den sprids över 
ett större geografiskt område längs kollektivtrafi
kens stomnät, och förbättringen är betydligt större 
för kollektivtrafiken än för biltrafiken. Fler platser i 
länet får en kollektivtrafiktillgänglighet som är lik
värdig med tillgängligheten med bil, för både 
arbets och övrigtresor. Sammantaget kommer 
betydligt fler platser i östra Mellansverige att 
erhålla en ökad tillgänglighet till de större nodstä
derna år 2050. Detta gäller båda strukturbilderna, 
men den mer koncentrerade bebyggelsetillväxten 
som finns i strukturbild B förefaller ge en högre nivå 
på tillgängligheten jämfört med A.

…och bättre integrering av de storregionala 

arbetsmarknaderna

I takt med ökad urbanisering och investeringar i ny 
infrastruktur har arbetsmarknaderna i Sverige suc
cesivt vuxit samman över tid. År 1970 fanns ca 170 
lokala arbetsmarknader i Sverige. Idag beräknas 
antalet till ca 60 stycken. LAregionerna har således 
blivit allt färre, men större. 
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För att få en uppfattning om strukturbildernas 
potential till framtida regionförstoring har det 
beräknade pendlingsmönstret analyserats. Idag 
finns 15 LAregioner i östra Mellansverige som hel
het. Utfallet av analyserna visar på en stor potential 
till integrering av de lokala arbetsmarknaderna i 
östra Mellansverige. Antalet arbetsmarknader 
beräknas minska från femton till tio stycken. De 
samlade resultaten kan tolkas så att strukturbilder
nas utformning förväntas skapa goda möjligheter 
till fortsatt regionförstoring och ytterligare integre
ring av arbetsmarknaderna i östra Mellansverige. 
Scenariernas egenskaper ökar möjligheterna till 
matchning på den storregionala arbetsmarknaden 
och får dessa att fungera bättre som helhet. Resulta
ten visar dock på relativt små skillnader mellan A 
och B år 2050. Detta indikerar att förbättringarna i 
trafiknäten till år 2030 (EBSnät) skapar goda för
utsättningar till regionförstoring, men att de ytterli
gare förbättringarna till 2050 (i B) inte har lika stor 
potential till att driva regionförstoringen vidare.

En tätare och polycentrisk bebyggelsestruktur 

är effektivt ur ett systemperspektiv

En jämförelse mellan de två polycentriska bebyggel
sestrukturerna visar att bebyggelsens lokalisering 
har stor betydelse för hur regionen fungerar. Trafik
systemet påverkar naturligtvis också regionens 
funktion, men inte i samma grad som bebyggelse
strukturen. Båda strukturbilderna har gynnsamma 
egenskaper som är eftersträvansvärda ur ett regio
nalt planeringsperspektiv. De sammantagna resul
taten pekar på att en bebyggelsestruktur som verkar 
för ökad koncentration till den centrala regiondelen, 
tillsammans med stark utveckling av regionala 
stadskärnor med storregional koppling (B), i flera 
avseenden har något gynnsammare effekter än A. 
Strukturbild B innebär generellt högre gång cykel 
och kollektivtrafikresande på bekostnad av bilre
sande, skapar högre tillgänglighet, ökar förutsätt
ningarna till storregional integration av arbets
marknaderna, skapar bättre förutsättningar till 
ökade stadskvaliteter, har lägre risk för intrångsef
fekter mm. Ur ett strikt effektivitetsperspektiv före
faller därför B i dessa avseenden därför vara mer 
ändamålsenlig än strukturbild A. Men en sådan 
strukturbild kan också vara problematisk ur andra 
perspektiv. Det är vanligtvis dyrare att bygga i 
redan täta miljöer vilket innebär att det finns risk 
att en sådan struktur inte möter olika människors 
behov och betalningsförmåga. Ur ett hälsoperspek
tiv finns det också en risk för hälsorelaterade pro
blem som vanligtvis följer en tät och central bebyg
gelsestruktur, bland annat ökat buller och sämre 

luftkvalitet, men den exakta omfattningen är svår 
att bedöma i detta sammanhang eftersom inga 
detaljerade analyser gjorts. Men resultaten visar 
också att en tät bebyggelsestruktur ger ökat gång 
och cykelresande, vilket å andra sidan gynnar folk
hälsan. 

Strukturbilderna leder mot uppställda mål

Resultaten från strukturanalyserna indikerar sam
mantaget att båda strukturbilderbilderna verkar i 
riktning mot uppställda mål för regionen, men i 
olika grad. Alla mål har naturligtvis inte bäring på 
den fysiska strukturen, men de övergripande målen 
om god livsmiljö, tillgänglighet, arbetsmarknadens 
funktionssätt och attraktivitet, och resurseffektivi
tet är de i detta perspektiv de mest centrala. 

För det första innebär strukturbilderna en bety
dande ökning av tillgängligheten i stora delar av 
Stockholms län och östra Mellansverige. Tillgäng
ligheten kommer att öka, inte bara i de centrala 
delarna utan i de flesta platser i länen. En del av till
gänglighetsökningen kan tillskrivas själva befolk
ningstillväxten, en del lokaliseringen och en del tra
fiksystemets utformning. För det andra är båda 
strukturbilderna resurseffektiva. Det rumsliga för
hållningssättet om förtätning, polycentrism, lokali
sering i goda kollektivtrafiklägen bidrar till hushåll
ning med markresurser och minskar risken för 
oönskade intrångseffekter. För det tredje visar 
strukturbilderna att det går att bygga tätt och samti
digt öka befolkningens tillgång till hälsofrämjande 
rekreations och grönområden. För det fjärde bidrar 
båda strukturbilderna till att förbättra arbetsmark
nadens funktionssätt genom att skapa förbättrade 
möjligheter till matchning och ökad storregional 
integration i hela östra Mellansverige.

Är strukturbilderna robusta?

Denna fråga är svår att svara entydigt på. Men det 
finns vissa indikationer som pekar i den riktningen. 
Båda strukturbilderna kan anses vara robusta i den 
meningen att de bibehåller en viss grad av hand
lingsfrihet vad gäller markanvändningen. I och med 
att en av de bärande principerna i båda strukturbil
derna handlar om förtätning i redan bebyggda 
områden och resurseffektiv hushållning med mar
ken, så reduceras markbehovet. På detta sätt kan 
viss mark sparas för framtida behov och ett visst 
mått av handlingsfrihet kan bibehållas. Ny bebyg
gelse och nya trafikobjekt verkar strukturerande 
och kommer att ha inverkan på den framtida bebyg
gelseutvecklingen. Med en yteffektiv planering 
minskar därför risken att man bygger fast sig i 
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strukturer som kan vara svåra att ändra på och som 
eventuellt inte är ändamålsenliga på längre sikt. 

För att få en uppfattning om strukturbildernas 
robusthet mot en lägre befolknings och ekonomisk 
tillväxt har analyser med en lägre befolkningsut
veckling studerats. Resultaten visar att de analyse
rade trafikpaketen eventuellt kan reduceras till följd 
av en lägre efterfrågan. Analyserna med en lägre 
befolkningstillväxt visar att flera av de kritiska 
punkterna i trafiksystemet som påvisats vid en hög 
tillväxt kan klaras. Pendeltågen kan då klara sig 
med en spårtrafikering om 24 tåg per timme över 
det centrala snittet, vilket indikerar att Citybanan 
etapp 2 kanske inte behövs ur ett kapacitetsper
spektiv. Efterfrågan i tunnelbanan kan klaras med 
30 tåg per timme. 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 belastning uppstår på 
vissa kortare vägavsnitt. Den ökade kapaciteten 
över SaltsjöMälarsnittet skapar också en ökad 
robusthet mot störningar i och med att fler alterna
tiv till passager skapas. Sammanfattningsvis kan 
konstateras att eftersom trafiknäten ursprungligen 
är dimensionerade för ett högalternativ så är struk

turbilderna och trafiknäten robusta för en lägre 
befolknings utveckling, bland annat genom att en 
viss överkapacitet skapar fler resalternativ och  
därmed en lägre känslighet för kritiska trafik
störningar.

Bebyggelsestruktur och trafiksystem samverkar

Gjorda strukturanalyser visar att man genom att på 
ett klokt sätt optimera var tillkommande bostäder 
och arbetsplatser lokaliseras kan minska behovet av 
infrastrukturinvesteringar. Detta betyder att lokali
seringen av tillkommande bebyggelse har stor bety
delse för i vilken grad mål om tillgänglighet kan nås. 
En bebyggelsestruktur med stora transportbehov 
innebär en välfärdsförlust i form av sämre tillgäng
lighet samt generellt sett sämre förutsättningar för 
den regionala utvecklingen. 

Avgörande för en effektiv regional bebyggelsestruk
tur i enlighet med båda de analyserade strukturbil
derna A och B är att en så stor del av tillkommande 
bebyggelse lokaliseras i de bästa kollektivtrafik
lägena. Analyserna visar att det inte bara är bebyg
gelsens täthet som är viktig utan även graden av 
centralitet, där en högre andel tillkommande  
bebyggelse centralt i regionen ger en högre total  
tillgänglighet.
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Bakgrund

Denna rapport utgör dokumentationen av de struk
turanalyser som genomförts under hösten 2015. 
Rapporten i sig utgår från en inledande förstudie 
som presenterar de samlade effekterna av tre olika 
teststrukturer för Stockholms län och östra Mellan
sverige. Syftet med dessa teststrukturer har varit att 
skapa ett brett kunskapsunderlag inför framtagan
det av två framtidsbilder inför samrådet till ny 
RUFS. I föreliggande rapport redovisas konsekven
ser av dessa två samrådsstrukturbilder för  
Stockholms län och östra Mellansverige år 2050. 

De grundläggande förutsättningarna för regionens 
utveckling som helhet är dock desamma som tidi
gare. Det som skiljer strukturbilderna åt är hur 
bebyggelsetillväxten förväntas fördelas inom regio
nen, dvs. hur den regionala bebyggelsestrukturen 
kan se ut år 2050, samt trafiksystemens sammasätt
ning. De två strukturbilderna speglar två olika 
bebyggelsestrukturer och trafiksystem i Stock
holms län och östra Mellansverige år 2050. Bebyg
gelsestrukturerna har sedan kombinerats med två 
alternativskiljande trafiknät som innehåller beslu
tade och planerade väg och kollektivtrafikinveste
ringar till år 2030, kompletterat med åtgärder och 
investeringar på längre sikt (2050). Bebyggelse
struktur och trafikstrukturbildar tillsammans en 
strukturbild. Genom systematiska modellbaserade 
analyser har sedan effekter och konsekvenser av två 
olika regionala planeringsinriktningar studerats. 
De två strukturbilder som analyseras benämns fort
sättningsvis ”A” och ”B”.

A bygger vidare på det rumsliga förhållningssätt om 
flerkärnighet som anges i RUFS 2010. Strukturbil
den innebär att åtta yttre stadskärnor utvecklas och 
kompletterar den centrala regionkärnan. Kollektiv
trafiken utformas så att det understödjer utveck
lingen av kärnorna och övrig bebyggelse.

B är också en flerkärnig variant som utgör en kom
bination av tidigare studerade strukturbilder5 Cen
tralt fokus (där centrala delarna av regionen antas få 
en stark utveckling) och Storregionalt fokus (där 
regionala stadskärnor med god storregional kopp
ling antas få särskilt goda förutsättningar för bebyg
gelsetillväxt). Kollektivtrafiken utformas så att det 
understödjer utvecklingen av kärnorna och övrig 
bebyggelse.

Gemensamt för båda alternativen är fortfarande att 
lokaliseringen huvudsakligen drivs av den tillgäng
lighet som det framtida trafiksystemet skapar, till
sammans med en generell planeringsprincip om att 
tillkommande bebyggelse huvudsakligen sker 
genom förtätning. De regionala skillnaderna mellan 
alternativen består i huvudsak av olika grad av 
kärnutveckling, och representerar därför alterna
tivskiljande tyngdpunktsförskjutningar till olika 
områden i regionen där utvecklingen kan förväntas 
ske.

Ett viktigt mål med strukturbilderna är att visa 
olika sätt för regionen att nå klimatmålet om inga 
nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser år 2050. 
Eftersom trafikens klimatpåverkan är en viktig del i 
detta innebär det att åtgärder för att minska trafi
kens klimatpåverkan är centrala för att nå utsläpps
målen. Tre huvudsakliga åtgärder kan identifieras. 
Det första handlar om att skapa ett transportsnålt 
samhälle vilket hanteras genom en ändamålsenlig 
lokalisering av ny bebyggelse. Det andra handlar om 
olika typer av ekonomiska styrmedel som syftar till 
att begränsa bilresandet. Det tredje handlar om tek
nikutvecklingens möjligheter. Hur snabbt som den 
klimatreducerande tekniken kommer att utvecklas 
på lång sikt är dock osäkert. Det är även osäkert i 
vilken omfattning klimatneutral energi kommer 
vara tillgängligt. Trafikanalyserna utgår därför från 

5 För beskrivning av tidigare strukturer, se förstudie till denna rapport.
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två olika vägar för regionen att nå klimatmålet. I ett 
teknikoptimistiskt alternativ antas att teknikut
vecklingen går framåt så att det kommer vara möj
ligt att köra bil till ungefär samma upplevda kostnad 
som dagens. Detta alternativ ställs mot ett mer tek
nikpessimistiskt alternativ där teknikutvecklingen 
inte håller samma takt som trafikutvecklingen. I 
detta scenario medför bristen på energi höga bräns
lepriser som sammantaget innebär att kostnader för 
en bilresa ökar med sextio procent jämfört med 
nuvarande upplevda kostnader för att köra bil. 
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Förutsättningar

Syfte, mål och frågeställningar
Syftet med strukturanalyserna är att ta fram ett 
systematiskt underlag om effekter och konsekven
ser av olika regionala strukturbilder i Stockholms 
län och i östra Mellansverige. Målet är att struktu
ranalyserna ske ge vägledning om vilka strukturbil
der som är ändamålsenliga med tanke på de mål 
som ställs upp för regionen. Syftet är inte att försöka 
förutspå ut en sannolik utveckling, utan istället att 
studera vilka rumsliga strukturbilder som är ända
målsenliga med tanke på uppställda regionala mål. 
Analyserna blir på så sätt ett verktyg för att ta 
välgrundade beslut inför utformningen av ett 
planalternativ. Föreliggande analysresultat ska 
fungera som stöd vid utformandet av samrådsun
derlaget till ny RUFS. Resultaten är således inte 
automatiskt synonyma med de ställningtaganden 
som senare görs i samrådsunderlaget. 

Analyserna ska särskilt ge underlag till förhåll
ningssätt i vissa strategiskt viktiga frågor6. 

Exempel på frågor som analyseras i strukturanalys
arbetet är: 
• Vilken/vilka strukturbilder medverkar bäst till 

att uppnå regionala mål om begränsad klimatpå
verkan? 

• Vad utmärker en transport och tillgänglighets
effektiv struktur? 

• Vad utmärker en strukturbild som bidrar till posi
tiva effekter av en ökad integration i Östra Mel
lansverige? 

• Vilka för och nackdelar finns med en flerkärnig 
bebyggelsestruktur jämfört med monocentrisk?

• Vilka skillnader finns mellan olika ortsstrukturer 
i ett Östra Mellansverigeperspektiv?

• 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 omvärldsförutsätt
ningar, som till exempel ekonomisk tillväxt?

Ambitionen för det länsöverskridande samarbetet 
inför RUFS 2050 är att skapa samsyn och ett 
gemensamt underlag för planeringsprocessen, lik
som möjlighet att samordna planerings och 
utvecklingsprocesser mellan länen. Denna ambi
tion förutsätter också att man i ett gemensamt 
modellarbete belyser effekter av alternativa rums
liga strukturbilder i ett storregionalt perspektiv.

Tidsperspektiv och geografisk avgränsning
Både RUFS 2001 och RUFS 2010 har ett målår till 
2030. När ny RUFS antas (2018) kommer endast 12 
år återstå till målåret. Det finns därför anledning att 
flytta fram målåret för kommande plan. Inför arbe
tet med samrådsförslaget har fyra tidsperspektiv 
identifierats: Ett kort, ett medellångt och ett långt, 
samt en utblick mot framtiden. Ur ett strukturana
lysperspektiv är framför allt det medellånga (2030) 
och det långa perspektiven (2050) intressanta. 
Dessa tidpunkter utgör strukturanalysernas 
tidshorisonter.

Strukturanalyserna genomförs också med utgångs
punkt från två geografier: Stockholms län och östra 
Mellansverige. För Stockholms län finns anledning 
till mer detaljerade analyser av markanvändningen 
för att kunna studera effekter för markanspråk, tät
het och eventuella intrångseffekter. För övriga östra 
Mellansverige handlar det mer om att studera 
potentiella konsekvenser av olika regionala orts
strukturer. Gemensamt för båda geografierna är att 
analysera de regionala och storregionala trafikef
fekter som de olika strukturerna kan förväntas leda 
till.

6 Ur program för ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.
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Mål och målstruktur för Stockholm  
2030–2050
För att kunna styra och utvärdera modellerna krävs 
mål för hur regionen ska utvecklas till på lång sikt. I 
programmet till ny RUFS 2050 identifieras sex 
utmaningar som regionen står inför, och en övergri
pande målstruktur presenteras.

Mot bakgrund av observerade megatrender identi
fieras sex stycken utmaningar i programmet till ny 
RUFS 2050. Utmaningarna har mer eller mindre 
bäring på strukturanalyserna. Utmaning 1, 4 och 5 
bedöms ha särskild bäring på strukturanalyserna.

• Utmaning 1: Att möjliggöra befolkningstillväxt 
och samtidigt förbättra regionens miljö och 
invånarnas hälsa

• Utmaning 2: Att vara en liten storstadsregion och 
samtidigt internationellt ledande

• Utmaning 3: Att öka tryggheten i regionen samti
digt som världen upplevs som mer osäker

• Utmaning 4: Att minska klimatpåverkan och 
samtidigt möjliggöra ökad rörlighet och ekono
misk tillväxt

• Utmaning 5: Att åtgärda kapacitetsbrister samti
digt som behoven fortsätter att växa

• Utmaning 6: Att ha en fortsatt öppen region och 
samtidigt stärka inkluderingen

I programmet för ny RUFS 2050 har dessutom fyra 
övergripande mål preciserats:

• En tillgänglig region med god livsmiljö 
• En öppen, jämställd och inkluderande region 
• En ledande tillväxt och kunskapsregion 
• En resurseffektiv och resilient region

Dessa mål brutits ned till delmål. Syftet är att del
målen ska konkretisera de övergripande målen och 
signalera regionens ambitioner. Vissa delmål har 
särskild koppling till strukturanalyserna, medan 
andra delmål hanteras på annat sätt. Delmål för 
Stockholmsregionen 2030 (med bäring på struktu
ranalyserna) anges nedan.

En tillgänglig region med god livsmiljö
• Minst hälften av regionens invånare når minst 55 

procent av länets arbetsmarknad inom 45 minu
ter med kollektivtrafik

• Cykelandelen ska öka till 20 procent av samtliga 
resor i enlighet med Regional cykelplan för Stock
holms län.

• Kollektivtrafikandelen (andel av motoriserade 
resor med kollektivtrafik i länet) ska öka med 5 
procentenheter jämfört med idag.

• 70 procent av nya bostäder ska tillkomma inom 
gångavstånd till kollektivtrafikens stomnät.

• Hälften av regionens invånare har högst 1000 
meter till tätortsnära natur i grön kil.

En öppen, jämställd och inkluderande 
region
• Delmålen kan inte utvärderas i struktur

analyserna

En ledande tillväxt- och kunskapsregion
• Delmålen kan inte utvärderas i strukturanalyserna.

En resurseffektiv och resilient region
• De genomsnittliga resorna per person och dygn 

med bil ska vara högst 6,5 km.

Inom Stockholmsregionen finns ett uppdrag att ta 
fram en regional klimatfärdplan för hur regionen 
kan vara utan nettoutsläpp av växthusgaser år 
2050. I praktiken innebär det att det finns en mål
sättning om att vara utan klimatpåverkande utsläpp 
vid RUFS 2050:s horisontår.

Med utgångspunkt från målen har ett antal priorite
rade åtgärder för planens genomförande identifie
rats i samrådshandlingen. Mål och prioriterade 
åtgärder har varit vägledande i arbetet med struktu
ranalyserna. För strukturanalyserna handlar det 
om att testa vilka fysiska strukturer som är ända
målsenliga med tanke på uppställda mål, delmål 
och prioriterade åtgärder. För att få en uppfattning 
om detta studeras olika tänkbara strukturbilder 
som baseras på olika planeringsstrategier. Utfallet 
av strukturbilderna utvärderas med stöd av indika
torer, som illustrerar i vilken grad som strategierna 
bidrar till måluppfyllelse, och utgör grund för 
vidare vägval och prioriteringar.

Mål och målstruktur för östra  
Mellansverige 2030–2050
Det övergripande målet för det storregionala sam
arbetet och utvecklingen i östra Mellansverige kan 
sammanfattas på följande sätt: ”Stärkt hållbar kon
kurrenskraft genom effektiv resursanvändning och 
samverkan i en storregional struktur som främjar 
den funktionella sammankopplingen i östra  
Mellansverige”

För att möjliggöra en tydlig styrning behövs även 
mer konkreta prioriteringar och delmål, vilka ger de 
nödvändiga förutsättningarna för en utveckling av 
östra Mellansverige i linje med den övergripande 
ambitionen. Följande är riktgivande för det stor
regionala samarbetet, med sikte på 2030 och 2050.
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Prioriterade noder: För en flerkärnig och försto
rad arbetsmarknad genom det storregionala (kol
lektiv) trafiksystemet prioriteras Stockholms cen
trala regionkärna (inkluderar delar av Solna, 
Sundbyberg och Nacka), SollentunaKistaHäggvik, 
Barkarby Jakobsberg, Arlanda Märsta, Flemings
berg, Södertälje, Uppsala, Gävle, Västerås, Örebro, 
Eskilstuna, NyköpingSkavsta, Norrköping och Lin
köping.

Storregional tillgänglighet: Tåget skall ha kor
tare restid än bilen i alla storregionala stråk. Ambi
tionen är en minskning av restiderna med tåg om 
30–50 % beroende av sträcka och tidsperspektiv.

Inomregional tillgänglighet: Minst 55 % (2030) 
resp. 60 % (2050) av boende i varje ÖMSlän ska nå 
närmaste storregionala nodstad inom 30 minuters 
restid (inkl. gång, åk och bytestid) med kollektiv
trafik.

Internationell tillgänglighet: År 2030 ska 
minst 60 % och år 2050 minst 70 % av arbetsplatser 

och boende i ÖMS nå Arlanda eller Skavsta inom 60 
minuters restid (inkl. gång, åk och bytestid) med 
kollektivtrafik (nuläge=43%). Högst 60 minuters 
restid skall gälla med snabb kollektivtrafik mellan 
Arlanda och Skavsta senast 2030.

Marknadspotential: År 2030 ska minst 50 % och 
2050 minst 60 % av regionens befolkning nå minst 
40 % av regionens arbetstillfällen inom 60 minuters 
restid med kollektivtrafik.

Grundantaganden: Framskrivningar av 
befolknings- och sysselsättningstillväxt i  
Östra Mellansverige
Strukturanalyserna tar sin utgångspunkt i de fram
skrivningar av befolknings och sysselsättningsut
veckling i Stockholms län och östra Mellansverige 
som beskrivs i förstudien till strukturanalyserna.

Länstillskotten för befolkning och sysselsättning i 
östra Mellansverige beskrivs i Tabell 1.

Befolknings-
tillskott per län

Hög
2010–2030

Hög
2030–2050

Sysselsättnings-
tillskott per län

Hög
2010–2030

Hög
2030–2050

Stockholm 566 000 549 000 Stockholm 336 000 300 000

Uppsala 61 000 36 000 Uppsala 21 000 15 000

Södermanland 29 000 22 000 Södermanland 8 000 11 000

Örebro 26 000 9 000 Örebro 3 000 5 000

Västmanland 15 000 6 000 Västmanland -2 000 4 000

Östergötland 47 000 27 000 Östergötland 11 000 13 000

Gävleborg -3 000 -12 000 Gävleborg -15 000 -3 000

Totalt ÖMS 741 000 637 000 Totalt ÖMS 362 000 345 000

Tabell 1. Befolknings- och sysselsättningstillskott per län för perioderna 
2010–2030 och 2030–2050 enligt alternativ Hög
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Två strukturbilder för Stockholms län  
och östra Mellansverige år 2050

Från tre till två strukturbilder för Stockholms 
län och östra Mellansverige
För att undersöka vilka rumsliga strukturer och 
fysiska planeringsstrategier som leder mot upp
ställda mål har inledningsvis tre strukturbilder för 
Stockholms län och östra Mellansverige studerats. 
Dessa presenteras i förstudien till denna rapport. 
Strukturbilderna bygger huvudsakligen på alterna
tiva antaganden om lokalisering och trafiksystem. 
Syftet är att ta fram tre alternativa stukturer som 
sedan kan konsekvensbedömas och jämföras med 
varandra. Konsekvensanalysen av de tre struktur
bilderna syftar till att utgöra grunden till två 
stycken samrådsalternativ. 

Konsekvensbedömningen av de tre strukturbil
derna visar bland annat att det ur ett regionalt per
spektiv finns många fördelar med en tät bebyggelse
struktur, där den centrala regionkärnan utvecklas 
starkt. Resultaten visar bland annat att markåt
gången för ny bebyggelse kan begränsas, att nyttan 
av ny (och befintlig) kollektivtrafik är hög och att en 
tät och central utveckling skapar goda förutsätt
ningar till ökade stadskvaliteter. Samtidigt visade 
aktualitetsförklaringen av gällande RUFS att det 
finns en hög regional acceptans bland länets kom
muner för en mer regional och polycentrisk fördel
ning av bebyggelsetillväxten i enlighet med den gäl
lande regionplanen (RUFS 2010). Resultaten av 
analyserna visar också att integreringen av den stor
regionala arbetsmarknaden i östra Mellansverige 
gynnas av att kärnor med god storregional koppling 
utvecklas starkt. 

Konsekvenserna av de tre strukturbilderna har lett 
till en samlad bedömning där strukturernas nyttor 
och brister har ställts mot varandra, vilket sedan 
resulterat i två stycken samrådsstrukturer. Mot 

bakgrund av den regionala acceptans som finns för 
gällande regionplan har bedömningen varit att det 
finns anledning till att en av strukturbilderna bör 
ansluta till den polycentriska strukturen i enlighet 
med gällande RUFS (2010). Men eftersom tidigare 
analyser också visat på betydande nyttor med en 
central struktur och en struktur där regionala 
stadskärnor med storregional koppling utvecklas 
starkt, så finns det också motiv till att gå vidare med 
en variant 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. 

Den samlade bedömningen har inneburit att två 
samrådsstrukturbilder skapats. Båda strukturbil
derna utgår från en grundlogik som bygger på tät
het, tillgänglighet, flerkärnighet och spårburen kol
lektivtrafik. Den ena strukturbilden ansluter till det 
rumsliga förhållningssättet om polycentrism och 
täthet enligt gällande RUFS och benämns fortsätt
ningsvis ”A”. I den andra strukturbilden vidareut
vecklas en flerkärnig struktur från två tidigare stu
derade strukturer7 (centralt fokus och storregionalt 
fokus). I denna strukturbild antas kärnor som har 
god storregional uppkoppling utvecklas särskilt 
starkt. Strukturbilden benämns fortsättningsvis B.

Båda strukturbilderna utgår från samma länstill
skott av befolkning och sysselsatta till år 2050. Det 
som skiljer strukturbilderna åt är hur tillskotten 
fördelas mellan olika delar i regionen. Tabell 23 
visar hur tillskottet fördelas mellan tre olika zoner i 
Stockholmsregionen. 

• Regioncentrum (RC) innehåller tre kommuner; 
Stockholm, Solna och Sundbyberg

7 Se beskrivningar av tidigare studerade strukturer i förstudie till denna rapport.
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• Inre kommuner (IK) innehåller åtta kommuner; 
Järfälla, Sollentuna, Täby, Danderyd, Lidingö, 
Nacka, Tyresö och Huddinge

• Yttre kommuner (YK) innehåller 15 kommuner; 
Ekerö, UpplandsBro, Sigtuna, Upplands Väsby, 
Vallentuna, Norrtälje, Österåker, Vaxholm, 
Värmdö, Haninge, Nynäshamn, Botkyrka, Salem, 
Södertälje och Nykvarn

Förstudien till strukturanalyserna visar att det 
finns anledning att diskutera olika grad av koncen
tration till de storregionala noderna samt deras 
sammankoppling. I rumsligt koncentrerade struk
turbilder kan det uppstå effektivitetsvinster i kom

bination med regionförstoring. Ett bärande element 
för strukturbilderna har därför varit att bättre inte
grera de storregionala marknaderna. Det bästa sät
tet att göra detta, oaktat andra bevekelsegrunder, är 
att verka för en koncentrerad, tät och sammanhål
len bebyggelse i de bästa kollektivtrafiklägena. På 
detta sätt maximeras också nyttan av kostsamma 
trafikinvesteringar. I ett Östra Mellansverigeper
spektiv bygger strukturbild A till stor del vidare på 
de rumsliga förhållningssätt som beskrivs i den gäl
lande regionala utvecklingsplanen för Stockholms 
län. Det innebär en precisering av den storregionala 
målbilden med prioritering av nodstäder och regio
nala stadskärnor. Strukturbild B innebär att de 

 A B

Regioncentrum 40 % 60 %

Inre kommuner 25 % 30 %

Yttre kommuner 35 % 10 %

 A B

Regioncentrum 45 % 60 %

Inre kommuner 30 % 30 %

Yttre kommuner 25 % 10 %

Tabell 2. Fördelning av befolkningstillskott till år 2050 i Stockholms län

Tabell 3. Fördelning av sysselsättningstillskott till år 2050 i Stockholms län
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storregionala sambanden och utbytet mellan länen i 
östra Mellansverige stärks ytterligare jämfört med 
strukturbild A. Detta åstadkoms genom omfattande 
investeringar i regionaltågtrafik och regionex
presstrafik. Framtidsbilderna har samordnats med 
En Bättre Sitsprocessen (EBS) och den inriktning 
för den storregional kollektivtrafik som skisseras 
för östra Mellansverige med sikte på 2030. Trafik
nät och trafikering följer också EBS indikation för 
utvecklingen fram till 2050. Kollektivtrafiksats
ningarna möjliggör en bättre sammankoppling av 
de idag separata bostadsmarknaderna Stockholm 
Uppsala, LinköpingNorrköping samt Västerås 
Eskilstuna.

Nära kopplat till detta antas befolkning och syssel
sättning, och därmed bebyggelse, i högre grad kon
centreras till de storregionala noderna i B än i A. 
Båda alternativen utgår från en fortsatt urbanise
ring och tillgänglighetsdriven koncentration av 
befolkning, sysselsättning och bebyggelse. Men, 
utvecklingen blir mer uttalad i alternativ B till följd 
av större förbättringar i den storregionala kollektiv
trafiken, vilket antas stärka de storregionala 
noderna ytterligare.

Principer för de rumsliga strukturbilderna
Den rumsliga strukturen beskrivs med ett antal 
bärande element och grundtankar som utgår från 
förhållningssätten i RUFS 2010 och fortsatt gäller 
även för RUFS 2050. De fysiska strukturerna i regi
onen ska utvecklas så att bebyggelsestruktur, trans
portinfrastruktur, gröna kilar och vattenstruktur 
samverkar på ett effektivt sätt, och berikar och kom
pletterar varandra. De övergripande rumsliga för
hållningssätten är:

Stadsutveckling genom förtätning i  

kollektivtrafiknära lägen

Genom att förtäta i kollektivtrafiknära lägen ökas 
möjligheten till god hushållning med mark, bättre 
tillgänglighet och energieffektivitet, högre kollek
tivtrafikandel och goda förutsättningar för effektiva 
och robusta tekniska försörjningssystem. Genom 
bra utformad stadsmiljö med en blandning av 
arbetsplatser, service och olika bostadstyper och 
upplåtelseformer, skapas förutsättningar för en god 
livsmiljö och ökad välfärd för regionens invånare. 

Sammanlänkade regionala stadskärnor 

Regionen har åtta yttre regionala stadskärnorna 
och en central regionkärna. De yttre regionala 
stadskärnorna är en förutsättning för att en snabb 
och hållbar tillväxt med bostäder, arbetsplatser, 

högre utbildning samt kommersiell såväl som sam
hällelig service kan ske utanför den centrala region
kärnan utan att bebyggelsen glesas ut och eftersom 
den funktionella staden har blivit för stor för att 
vara monocentrisk. De yttre regionala stadskär
norna är prioriterade både för kapacitetsstark kol
lektivtrafik och för lokalisering av särskilda funk
tioner med regional eller delregional täckning. De 
yttre regionala stadskärnorna spelar också en roll i 
samspelet med den omgivande delregionen, där de 
kan utgöra centralort och servicecentrum för ett 
större omland och minska behovet av längre resor 
in mot den centrala regionkärnan.

Starkare kopplingar mellan stad och landsbygd

Stockholmsregionen behöver en region som håller 
ihop rumsligt. Förutsättningarna för boende också 
på den storstadsnära landsbygden och i länets min
dre tätorter är ytterligare en dimension av den 
rumsliga strukturen som behöver utvecklas. Uti
från ett förtätningsperspektiv så kan även glesa 
strukturer förtätas genom att ny bebyggelse, sam
hällsservice och kollektivtrafiknoder samplaneras i 
strategiska lägen som kan öka tillgängligheten, livs
kvaliteten och förutsättningarna för att minska det 
totala transportarbetet.

Effektiva transportsystem för en region  

utan klimatutsläpp

Stockholmsregionen behöver en kollektivtrafik som 
är attraktiv och tillgänglig för alla. Den måste 
utvecklas för att kunna hantera stora resandeflöden 
och ta marknadsandelar från bilresor, så att träng
seln minskar i vägtrafiken och klimatmålsättningar 
nås. Det behövs fler förbindelser i tvärled, särskilt 
mellan de yttre regionala stadskärnorna. Det 
behövs också möjligheter att samordna kollektiv
trafik med andra transportslag, till exempel gång, 
cykel och bil, så att hela resan blir så effektiv som 
möjligt, både i tid och totala utsläpp. Även alterna
tiva transportlösningar, som bilpooler, samåkning 
och efterfrågestyrd kollektivtrafik behöver utveck
las och skapas förutsättningar för.

Regionalekonomisk struktur som  

skapar hållbar tillväxt

En sammanhållen bostads och arbetsmarknad 
ökar den funktionella arbetsmarknadens storlek. 
En sammanhållen och vidgad region tar bättre till
vara hela regionens och regionens invånares poten
tial, vilket ger ökad tillväxt och välstånd.

En sammanhängande grönstruktur och en 

robust vattenmiljö
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Den regionala grönstrukturen med tio gröna 
kilarna i RUFS 2010 skapar en unika sammanhäng
ande struktur av grönområden i anslutning till tät
orten. Regionens blåstruktur är ett sammanhäng
ande nätverk av sjöar, vattendrag, hav och 
grundvatten.  Både grön och blå strukturen är vik
tiga för regionens attraktivitet och ska fylla många 
funktioner – ekonomiska, ekologiska, sociala och 
estetiska. 

Social sammanhållning i hela regionen

Sammanhållningen ska stärkas bland annat genom 
attraktiva och varierande boendemiljöer inom regi
onens delmarknader, höja attraktiviteten på befint
liga mötesplatser och skapa förutsättningar för regi
onens invånare, oavsett kön, ålder, utbildningsnivå, 
födelseland och funktionsvariation, att frigöra sina 
livschanser.  
 

Trafiknät och trafikering
Översikt

I strukturanalyserna är markanvändning och tra
fiknät nära sammankopplade. Trafiknätet och trafi
kering skapar förutsättningar för markanvändning, 
och markanvändningen har i sin tur betydelse för 
hur resandet utvecklas. Scenarierna som beskrevs i 
föregående avsnitt representerar två alternativa 
rumsliga strukturbilder i Stockholms län år 2050. 

Till dessa strukturbilder har två alternativa tra
fiknät kopplats. Trafiknäten gör inte anspråk på att 
utgöra en optimal dimensionering till de framtida 
behoven, utan representerar en ansats till att 
anpassa trafiknäten till respektive bebyggelsestruk
tur. Fram till år 2030 innehåller näten i huvudsak 
objekt som ligger i gällande planer. På längre sikt 
(efter 2030) innehåller näten objekt och idéer som 
diskuteras i olika sammanhang, men som ännu inte 
finns med i några planer eller investeringsbeslut. 
Dessa behöver givetvis diskuteras vidare. Trafiknä
ten som studeras i denna studie ska alltså inte ses 
som definitiva förslag, utan syftet är att få en bättre 
uppfattning om kommande behov. De objekt som 
ingår i trafiknäten till år 2030 och 2050 redovisas i 
bilaga i slutet av denna rapport. 

Ett viktigt mål med strukturbilderna är att visa 
olika sätt för regionen att nå klimatmålet om inga 
nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser år 2050. 
Eftersom trafikens klimatpåverkan är en viktig del i 
detta innebär det att åtgärder för att minska trafi
kens klimatpåverkan är centrala för att nå utsläpps
målen. Tre huvudsakliga åtgärder kan identifieras. 

Det första handlar om att skapa ett transportsnålt 
samhälle, vilket delvis hanteras genom en ändamåls
enlig lokalisering i strukturanalyserna. Det andra 
handlar om olika typer av ekonomiska styrmedel som 
syftar till att begränsa bilresandet. Det tredje hand
lar om teknikutvecklingens möjligheter. Hur snabbt 
som den klimatreducerande tekniken kommer att 
utvecklas på lång sikt är dock osäkert. Det är även 
osäkert i vilken omfattning klimatneutral energi 
kommer vara tillgängligt. Trafikanalyserna utgår 
därför från två olika vägar för regionen att nå kli
matmålet. I ett teknikoptimistiskt alternativ antas 
att teknikutvecklingen går framåt så att det kommer 
vara möjligt att köra bil till ungefär samma upplevda 
kostnad som dagens. Detta alternativ ställs mot ett 
mer teknikpessimistiskt alternativ där teknikutveck
lingen inte håller samma takt som trafikutvecklingen. 
I detta scenario medför bristen på energi höga 
bränslepriser som sammantaget innebär att kostna
der för en bilresa ökar med sextio procent jämfört 
med nuvarande upplevda kostnader för att köra bil.

Trafiknät

Transportsystemet fram till 2030 är gemensamt för 
de båda strukturbilderna och baseras på redan fat
tade politiska beslut, d v s att pågående och beslutade 
transportinfrastrukturinvesteringar som ligger i 
gällande investeringsplaner genomförs, se bilaga för 
fullständig objektslista för Stockholms län respek
tive östra Mellansverige. I bilagan redovisas perio
den 20162030 respektive 2030–2050 för sig. 

Utbyggnaderna till 2030 medför att kapaciteten 
över SaltsjöMälarsnittet förstärks för både spår 
och väg. Utbyggnad av Citybanan, nya signalsystem 
på tunnelbanans röda linje, utbyggnad av tunnelba
nenätet enligt Stockholmsöverenskommelsen, väg
utbyggnader som Förbifart Stockholm och Tvärför
bindelse Södertörn är några av de viktigaste 
tillskotten i transportsystemet. Se bilaga för en lista 
över investeringar.

Efter år 2030 finns inga beslut att utgå ifrån gäl
lande infrastrukturprojekt. För utbyggnader efter 
2030 av transportnätet har heller inga analyser 
gjorts för att säkerställa att de analyserade åtgär
derna är de mest optimala. Istället har med utgång
punkt från de åtgärder som diskuterats i bland 
annat Sverigeförhandlingen ett antal investerings
objekt hänförts till den strukturbild som de 
bedömts passa bäst i beroende på skillnaderna i 
bebyggelsestruktur. Till utställningsförslaget kom
mer transportnätet att analyseras vidare utifrån vil
ken bebyggelsestruktur som eftersträvas.
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Vissa principiella skillnader i utbyggnaden av kol
lektivtrafik finns mellan de båda strukturbilderna: 
• I strukturbild B behövs en mer kraftfull utveck

ling av tunnelbanan och spårvägar centralt jäm
fört med A, detta föranlett av den högre koncen
trationen av resor centralt i B. B innehåller bland 
annat en ny tunnelbaneförbindelse över Salt
sjöMälarsnittet. I strukturbild A byggs kollektiv
trafiken över SaltsjöMälarsnittet istället ut med 
en spårförbindelse samförlagd med en östlig väg
förbindelse. 

• I strukturbild B utformas ytnätet i regionens cen
trala delar delvis som ett spårnät för att klara en 
större resandeefterfrågan. I A där resande inte 
förväntats öka så att det av kapacitetsskäl motive
rar spår ligger stombussnätet kvar. 

• I både strukturbild A och B kopplas nordost till 
City med spårtrafik. 

• I båda strukturbilderna förväntas ett ökat tvärre
sande mellan de regionala stadskärnorna, vilka 
knyts ihop med snabba och turtäta förbindelser 
bland annat på Yttre Tvärleden. Detta är mer 
accentuerat i A än i B. 

Strukturbild B innehåller inga ytterligare utbyggna
der av vägnätet efter 2030. I strukturbild A byggs 
vissa delar av vägnätet ut för att klara av den ökade 
efterfrågan på bilresor. Vägnätet förutsätts bland 
annat byggas ut med en förbindelse över Saltsjö 
Mälarsnittet öster om de centrala delarna av inner
staden samt därutöver ytterligare ett antal kapaci
tetshöjande åtgärder i det halvcentrala bandet både 
norr och söder om regioncentrum.

I Strukturbild B antas vägarna i Regioncentrum år 
2050 få sänkta hastigheter jämfört med idag. Detta 
gäller dock inte de största lederna som Essingele
den, Södra länken, Nynäsvägen osv. Dessa hastig
hetssänkningar är en anpassning av vägssystemet 
till den betydligt tätare och mer innerstadsliknande 
bebyggelse som växer i anslutning till innerstaden i 
Strukturbild B.

I båda strukturbilderna antas ett visst genomslag 
för självkörande bilar vilket i analyserna bedöms ge 
en ökning av kapaciteten på motorvägar och andra 
stora trafikseparerade leder.

Transportbehovet i de båda strukturbilderna 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 man i ett fortsatt 
utredningsarbete bör prioritera att utreda. Vilka 
åtgärder och investeringar som är mest effektiva för 
att lösa kapacitetsbrister i transportsystemet men 
även vilka övriga åtgärder som medverkar till en 
önskvärd regional utveckling behöver alltså analy
seras vidare fram till utställningsförslaget.

Järnvägsnätet i östra Mellansverige har samordnats 
med En Bättre Sitsprocessen 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 tra
fiknätet fram till 2030 återfinns i bilaga. Investe
ringar efter 2050 i strukturbild B omfattar bland 
annat järnvägsförbindelser MälarbananOstkust
banan och ÖrebroKarlskogaKarlstad samt vissa 
kapacitetshöjande åtgärder.

Trafikering

Grunden för trafikeringen för kollektivtrafiken i 
Stockholms län bygger på trafikeringen i stomnäts
planen. Justeringar har gjorts för skillnader i tra
fiknät. Bland annat innebär det en utvecklad stom
busstrafikering. Ett antal centrala stombusslinjer är 
2050 tänkta att istället vara spårväg, detta är mer 
uttalat i strukturbild B än i A.

Tunnelbanans trafikering är i sin struktur lik 
dagens med genomgående linjer, dock med tätare 
turer och kompletterat med en trafikering för de 
utbyggnader som är inkluderade i respektive tra
fiknät. Planerade förändringar som exempelvis att 
Hagsätragrenen går från Grön till Blå linje finns så 
klart med i trafikeringen.

Järnvägstrafikeringen består i analyserna av pen
deltåg och pendelexpress samt regionaltåg och regi
onexpresståg. Som framgår av namnet innebär 
expressvarianterna ett något snabbare upplägg på 
regionaltåg och pendeltåg. Pendelexpress har ett så 
kallat skipstopupplägg med färre stopp jämfört 
med pendeltågen. För regionexpress är det både 
färre stopp och något högre hastighet jämfört med 
regionaltågen. Trafikeringen på den regionala tåg
trafiken i östra Mellansverige har samordnats med 
En Bättre Sitsprocessen och den inriktning för den 
storregional kollektivtrafik som skisseras för östra 
Mellansverige med sikte på 2030 samt EBS indika
tion för utvecklingen fram till 20508. 

8 Se bilaga för illustration av tågtrafikering i östra Mellansverige 2030 och 2050.
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Ett antagande för trafikeringen 2050 är att det är 
möjligt att köra 30 tåg per timme och riktning för 
pendeltågen genom Citybanan och möjligt att köra 
36 tåg per timme och riktning i tunnelbanan. För en 
mer detaljerad beskrivning av antagen trafikering, 
tag kontakt med rapportförfattarna.

Trängselskattesystem

Trafikkörningarna utgår från ett nuläge 2016, vilket 
innebär att 2016 års trängselskatteförändring finns 
med i nuläget och fram till år 2030. Efter förbifar
tens öppnande sänks dock den högsta passageavgif
ten på Essingeleden från 30 till 20 kr. Efter 2030 
används ett utökat trängselskattesystem vad gäller 
avgifter och zoner. Se Figur 1 för en illustration av 
trängselskattesnitten. 

Förutom dagens tullsnitt kring innerstaden och 
passageavgift på Essingeleden läggs en passageav
gift på Norra länken och i strukturbild A vid en tra
fikplats för en östlig förbindelse vid Gärdet. Dess
utom tillkommer fem yttre trängselskattesnitt. Den 
streckade linjen i Nacka utanför kartbilden illustre
rar att även Saltsjöbaden ligger inom trängselskat
tezonen. 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 också 
inte 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 genomförts av Tra
fikverket. Dock skiljer sig utformningen åt något 
jämfört med det system som använts i dessa analy
ser. Det finns i dagsläget inte något skarpt förslag på 
hur ett system med flera zoner ska utformas. 

Avgiftsnivåerna skiljer sig åt mellan de olika snitten 
och även mellan de två strukturbilderna. Det är 
också olika avgiftsnivåer i det teknikoptimistiskta 
scenariot jämfört med det mer teknikpessimistiska 
scenariot. Passageavgifterna för högtrafik redovisas 
i tabellen nedan. Samtliga avgifter i tabellen är i 
kronor per passage och anges så som de skulle upp
levas kosta idag.

Figur 1. Illustration av de olika trängselskattesnitten i ”Blomman”. 
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Kostnader

Kostnader och kostnadsutveckling för bil och kol
lektivtrafik antas enligt följande

I de teknikpessimistiska scenarierna antas den upp
levda milkostnaden för att köra bil öka med 60 % 
jämfört med idag. Detta kommer som en följd av att 
tillgången till klimatneutral energi och bränslen 
antas vara begränsad.

Övriga styrmedel

I båda strukturbilderna antas parkeringsavgifterna 
höjas jämfört med idag. Höjningen antas samman
hänga med tätheten hos bebyggelsen i området som 
är resans destination. Ju högre täthet, desto högre 
parkeringskostnad. För områden med låg täthet 
antas ingen höjning av parkeringsavgiften. För 
samtliga områden i den centrala regionkärnan och 
andra områden med än täthet på minst 50 boende 
och sysselsatta per hektar antas en avgiftshöjning 
jämfört med idag på 10 kronor per resa. Därefter 
ökar denna avgiftshöjning kvadratiskt med stigande 
täthet till en maximal nivå på 60 kronor per resa för 
tätheter på 330 boende och sysselsatta per hektar 
och däröver. Höjningen av parkeringsavgiften ska
las med andel boende i enfamiljshus för övrigtresor 
eftersom vi antar att man kan parkera gratis vid 
besök till villor och radhus. 

I strukturbild B tillkommer dessutom en täthetsbe
roende boendeparkering. Denna kan antingen ses 

som en ökad kostnad att äga bil i täta miljöer eller 
som en proxy för en ändrad preferens att äga bil hos 
de som bor i de täta miljöerna. Höjningen av boen
deparkeringsavgiften jämfört med idag är utformad 
på samma sätt som destinationsparkeringsavgiften. 
För samtliga områden i den centrala regionkärnan 
läggs en generell höjning om 100 kr per månad. För 
områden med en täthet på minst 50 boende och sys
selsatta per hektar läggs en avgiftshöjning om 100 
kronor per månad. Därefter ökar denna avgiftshöj
ning kvadratiskt med stigande täthet till en maxi
mal nivå på 3 000 kronor per månad för tätheter på 
330 boende och sysselsatta per hektar och däröver. 
Höjningen av boendeparkeringsavgiften skalas med 
andel 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 att äga bil vilket i 
trafikmodellen påverkar bilinnehavet.

Framtida investerings- och driftskostnader

Stora investeringar behövs för transportsystemets 
utveckling. Översiktligt beräknas investeringarna 
uppgå till omkring 150 miljarder kronor under de 
kommande 15 åren. Det ger ett årligt behov på cirka 
10 miljarder kronor för investeringar innan 2030. 

Strukturbild Innerstadssnittet Essingeleden/ 
Norra länken

Yttre tullsnitt

A, optimism 45 15 19

B, optimism 30 15 15

A, pessimism 30 15 0

B, pessimism 30 15 0

Kostnad 2010–2050 Motivering

Inkomst utveckling 2 % / år = RUFS Hög antagande, ligger till grund för 
befolkningsframskrivningarna 2050

Milkostnad bil Inkomstindexerad Följer approx. historisk utveckling 1995–2011. 
(realt oförändrad kostnad skulle upplevas som 
40 % lägre än idag)

Trängselskatt Inkomstindexerad Utgår från kostnad 2016. Rimligt att skriva upp 
trängselskatten, annars avtar effekten. I verk-
ligheten kommer säkert uppskrivningar göras 
med oregelbundna intervall.

Kollektivtrafiktaxa Inkomstindexerad Kostnaden upplevs lika stor som idag (följer ca 
historisk utveckling för Stockholms län)

Boende och 
destinationsparkering

Inkomstindexerad
(Oförändrad zon)
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Fram till 2030 ligger fokus på kollektivtrafiken i 
båda strukturerna med omkring 2/3 av den totala 
investeringsnivån. Därefter ökar skillnaderna mel
lan strukturbilderna eftersom strukturbild B endast 
omfattar investeringar i kollektivtrafik. Knappt 
omkring 30 miljarder mer läggs på investeringar i 
kollektivtrafiken i B än A. I stället har A investe
ringar i vägnätet för drygt 30 miljarder kronor.

För investeringar efter 2030 fram till 2050 har kost
naderna för investeringar uppskattats till 90 miljar
der kronor vilket innebär omkring 6 miljarder kro
nor per år. Något högre i strukturbild A och något 
lägre i strukturbild B. 

Driftskostnaderna per invånare för kollektivtrafi
ken kan komma att öka med över 35 % fram till 
2050. Skillnaderna mellan strukturbilderna är små. 
Ökningen per invånare kan fram till 2030 komma 
att närmare sig 50 %.

De ökade kostnaderna för såväl investering som 
drift illustrerar behovet av att se över finansieringen 
av utbyggnad och drift av kollektivtrafiken i regio
nen.
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Modellutfall: Tre strukturbilder  
för Stockholms län år 2050

Följande avsnitt redovisar två framtidsbilder för 
bebyggelsestrukturen i Stockholms län år 2050, 
skapade efter de övergripande strukturbildsbe
skrivningarna som beskrivs tidigare. 

Markanvändning – Förutsättningar 

Lokalisering av ny bebyggelse har gjorts i enlighet 
med det övergripande rumsliga förhållningssättet 
som beskrivits tidigare i rapporten. Alla struktur
bilder bygger gemensamt på de befolkningsfram
skrivningar som beskrivits tidigare i denna rapport. 
För Stockholms län innebär detta ett tillskott om ca 
1,12 miljoner invånare och omkring 650 000 syssel
satta till år 2050. Ramarna för länet som helhet är 
alltså givna – det som skiljer strukturbilderna åt är 
var detta tillskott kan förväntas tillkomma inom 
länet. Varje kommun i länet kommer att erhålla 
olika tillskott beroende på vilken strukturbild som 
studeras. 

Eftersom markanvändningsmodellen inte fördelar 
boende och sysselsatta så omvandlas tillskotten till 
bostadsyta och lokalyta via åtgångstal9. Lokalytan 
delas dessutom upp i tre delar med anledning av att 
olika branscher har olika ytbehov och lokaliserings
mönster. I korthet så består de tre grupperna av 
kontorsverksamheter med krav på centralt läge 
(KC), befolkningsanknutna verksamheter B och 
ytkrävande verksamheter (YK).

Markanvändningsmodellen lokaliserar en given 
kommunvolym (bostads och lokalyta) till mindre 
områden10 i enlighet med angivna lokaliserings
principer. Fördelade kommuntillskott samt anta
ganden om flerbostadshus och småhusandelar för 
de två strukturbilderna redovisas i bilaga i slutet av 
denna rapport. I korthet innebär det att kommunt

illskottet i A 2050 baseras på samma antaganden 
som i RUFS 2010. Detta innebär att alla kommuner 
får samma andel av länstillskottet som i RUFS 2010, 
men baserat på en högre totalvolym för år 2050. 
Strukturbild B utgör en kombination av tidigare stu
derade alternativ (centralt fokus och storregionalt 
fokus) där de centrala regionkommunerna samt 
kärnkommuner med god storregional koppling 
antas få särskilt goda förutsättningar till utveckling 
(Södertälje, Huddinge, Järfälla, Sollentuna och Sig
tuna). 

Gemensamt för båda strukturbilder är att lokalise
ringen huvudsakligen drivs av den tillgänglighet 
som det framtida trafiksystemet skapar, men grun
dat på olika antaganden om var den huvudsakliga 
utvecklingen kommer ske inom länet. Vid lokalise
ringen används även andra lokala lokaliseringsfak
torer som också driver lokaliseringen i enlighet med 
de övergripande lokaliseringsprinciper som 
beskrivs i strukturbilderna. Områden där flera loka
liseringsfaktorer sammanfaller antas ha goda förut
sättningar till lokalisering av bostäder eller arbets
platser. Eftersom vissa markområden inte kan eller 
bör vara tillgängliga för ny bebyggelse används 
också restriktionsområden (t.ex. naturreservat). En 
sammanställning av lokaliseringsfaktorer och res
triktionsområden finns i bilaga till denna rapport.

Det finns här anledning till att påminna om syftet 
med strukturanalyserna. Syftet är inte att försöka 
förutspå ut en sannolik rumslig utveckling, utan att 
studera vilka rumsliga strukturer och planerings
strategier som är ändamålsenliga med tanke på 
uppställda regionala mål. 
 

9 För antaganden om åtgångstal, se bilaga.
10 100x100metersrutor. Se vidare beskrivning om markanvändningsmodell i förstudie till denna rapport.
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Figur 2. Genomsnittlig bebyggelsetäthet år 2010 (kvm BTA/ha)

Figur 3. Genomsnittlig bebyggelsetäthet 2050 (kvm BTA/ha), 
strukturbild A. Utvecklingen väntas ske framför allt i åtta yttre 
regionala stadskärnor, samt den centrala regionkärnan.
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Markanvändning AB län – Rumsligt utfall 2050
Följande kartbilder (figur 2–4) illustrerar det rums
liga utfallet av två strukturbilder för Stockholmsre
gionen år 2050. Kartbilderna visar den samlade 
bebyggelsetätheten, uttryckt som kvm BTA per hek
tar markyta, i de centrala delarna av Stockholms 
län11.

Kartbilderna representerar det rumsliga avtrycket 
av två olika planeringsstrategier i Stockholms län. 
Även om de rumsliga skillnaderna mellan alternati
ven vid en första anblick kan tyckas vara små så 
speglar alternativen två väsentligt olika bebyggelse
strukturer i Stockholms län år 2050. De regionala 
skillnaderna mellan alternativen består i huvudsak 
av olika grad av kärnutveckling, och representerar 
därför olika grad av regionala tyngdpunktsförskjut
ningar till olika områden där utvecklingen kan för
väntas ske. Även om de lokala lokaliseringsprinci
perna är desamma i båda alternativen (förtätning, 
lokalisering i goda kollektivtrafiklägen, beaktande 
av kommunernas ÖPområden mm) så ger speglar 
alternativen två åtskilda bebyggelsestrukturer i 

regionen år 2050. Skillnader i rumsligt avtryck kan 
avläsas främst i de regionala stadskärnorna, bland 
annat i Barkarby och Flemingsberg. Dessa områden 
får ett större tillskott av bostäder och arbetsplatser i 
alternativ B. En annan skillnad mellan alternativen 
är att strukturbild A har fler småhus jämfört med 
strukturbild B. Detta kan bland annat avläsas som 
områden med lägre bebyggelsetäthet i östra Bot
kyrka och delar av Tyresö. Det finns även övergri
pande skillnader mellan alternativen vad gäller 
bebyggelsetäthet, men detta låter sig inte illustreras 
i en översiktlig kartbild.

Det rumsliga utfallet som illustreras ovan kan även 
utvärderas kvantitativt med avseende på markan
vändningskonsekvenser och trafikkonsekvenser. 
Därigenom kan de olika strukturerna jämföras, dels 
med varandra, men också gentemot de mål som 
ställs upp för regionens utveckling. Följande avsnitt 
redovisar de markanvändnings och trafikkonse
kvenser som strukturerna kan förväntas innebära.
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Figur 4. Genomsnittlig bebyggelsetäthet 2050 (kvm BTA/ha), 
strukturbild B. Särskilt stark utveckling den centrala regionkärnan 
och i regionala stadkärnor med god storregional koppling. 

11 För illustrationer av hela länet, se bilaga.
10 100x100metersrutor. Se vidare beskrivning om markanvändningsmodell i förstudie till denna rapport.
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Markanvändning – Konsekvenser
De två strukturbilderna kommer att ge olika mar
kanvändningskonsekvenser. Storleken på konse
kvenserna avgörs av en rad olika faktorer. Bebyggel
sens totala markanspråk avgörs bland annat av 
vilken typ av bostäder som förväntas byggas. En 
person som bor i flerbostadshus gör i allmänhet av 
med mindre markyta än en person som bor i små
hus. Dagens markanvändning och bebyggelsetäthet 
har också betydelse för hur mycket ny bebyggelse 
som får plats genom förtätning i befintlig bebyg
gelse. Möjligheterna till förtätning och nyexploate
ring varierar i olika lägen och avgörs av förtätning
spotentialen i dessa lägen. Eftersom även lägena 
varierar beroende på lokaliseringsprinciperna i res
pektive strukturbild, så innebär detta att olika 
strukturbilder kommer att ge olika förutsättningar 
till effektivt markutnyttjande.

För att kunna utvärdera och jämföra olika struktur
bilder med varandra används så kallade indikatorer. 
Vid konsekvensbedömningen av markanvänd
ningen används följande indikatorer för att ge en 
bild av strukturernas lokaliseringseffekter:

• Bebyggelsens totala markanspråk (bebyggd 
mark, ha)

• Lokaliseringseffektivitet (lokalisering i förhål
lande till tillgänglighet)

• Bebyggelsens genomsnittliga täthet, totalt (kvm 
BTA/ha)

• Bebyggelsens genomsnittliga täthet, i kärnor 
(kvm BTA/ha)

• Lokalisering i regionala stadskärnor
• Lokalisering i befintlig bebyggelse (kvm BTA)
• Intrångseffekter i gröna kilar (kvm BTA)
• Befolkningens tillgång till gröna kilar
• Förutsättningar till urbana kvaliteter
• Lokalisering i stationsområden

Markanvändningskonsekvenser av två olika struk
turbilder i Stockholms län år 2050 redovisas i föl
jande avsnitt.

Bebyggelsens markanspråk 2050

Figur 5 visar hur mycket markyta som respektive 
strukturbild kräver. Den första slutsatsen som kan 
dras är att båda strukturbilderna är yteffektiva, och 
kan därför sägas leda mot uppställda mål om resur
seffektivitet. Medan befolkning och sysselsättning 
ökar med +55 % respektive +60 % till år 2050, så 
ökar bebyggelsens markanspråk endast med 10–21 
%.  Den relativt låga ytåtgången (trots den höga 
bebyggelsetillväxten) har sin förklaring i att båda 
strukturbilderna bygger på kollektivtrafiktillgäng
lighet, koncentrering och förtätning som huvudsak
liga lokaliseringsprinciper. Att strukturbilderna 
ändå skiljer sig åt inbördes beror på tre faktorer. 
Den första har med antaganden om bostadstillskot
tet antas tillkomma som småhus eller flerbostads
hus. I strukturbild A antas en högre småhusandel 
jämfört med B, vilket bidrar till högre markåtgång. 
Den andra förklaringen är att B innebär att bebyg
gelsetillskottet huvudsakligen lokaliseras i centrala 
och redan bebyggda lägen. Markåtgången blir där
för lägst i detta alternativ. Den tredje, och kanske 
viktigaste faktorn, är att det i allmänhet finns mer 
obebyggd mark i de nya lägen som uppstår (till följd 
av trafikinvesteringar) i de yttre delarna av regio
nen. Eftersom A innebär en mer regionalt fördelad 
utveckling, och därmed högre tillskott i de yttre 
delarna av länet, så kommer markåtgången vara 
högre där jämfört med B. Den geografiska represen
tationen av figur 5 (exploaterad mark) år 2050 illu
streras i figur 6–7. Som framgår av kartorna är 
bebyggelsens markanspråk högst i strukturbild A, 
och lägst i strukturbild B. Markåtgången är högst i 
de yttre delarna av regionen, särskilt i strukturbild 
A. Noterbart är att ökningen av markåtgången i 
regioncentrum är liten i förhållande till de stora  
tillskotten, särskilt i alternativ B.
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Figur 5. Bebyggelsens totala markanspråk (hektar bebyggd  
mark) 2010–2030–2050
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Figur 6. Nyexploaterad mark (svart) år 2050 i strukturbild A år 2050

Figur 7. Nyexploaterad mark (svart) år 2050 i strukturbild B år 2050
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Lokaliseringseffektivitet 2050 

Figur 9 visar bebyggelsens lokalisering efter kollek
tivtrafiktillgänglighet för två strukturbilder. Till
gängligheten är här indelad i tio klasser, där värdet 1 
motsvarar de tio procent bästa lägena, och värdet 10 
innebär de 10 procent sämsta lägena12. Värdet på 
staplarna motsvarar hur mycket yta (BTA) som är 
lokaliserad i de olika percentilerna. Genom denna 
redovisning erhålls en uppfattning om hur väl 
bebyggelsen är lokaliserad i förhållande till  
kollektivtrafiktillgängligheten. 

Den viktigaste observationen som kan göras är att 
marktillgången i goda kollektivtrafiklägen är god. 
Markbrist är således inget skäl till alternativ lokali
sering i sämre lägen. Båda strukturbilderna innebär 
en resurseffektiv lokalisering i förhållande till den 
kollektivtrafiktillgänglighet som trafiksystemet 
skapar, men i något olika grad. 

Strukturbild B innebär en betydligt mer effektiv 
lokalisering jämfört med A. I A lokaliseras ca 72 % 
av tillskottet till de 30 % bästa lägena, medan B 
innebär att ca 86 % av tillskottet lokaliseras till de 
30 % bästa lägena. Orsaken är framför allt att de 

centrala delarna av regionen även i framtiden kom
mer att utgöra de mest tillgängliga delarna av regio
nen. Stora tillskott i dessa lägen kommer därför att 
gynna lokaliseringseffektiviteten i förhållande till 
kollektivtrafiktillgänglighet. 

Strukturbild B innebär att den centrala kärnan 
samt regionala stadskärnor med god storregional 
koppling förväntas få särskilt hög bebyggelsetill
växt. Detta betyder att Södertälje, Barkarby,  
Flemingsberg, Arlanda och Sollentuna antas 
utvecklas starkare än övriga yttre stadskärnor. 
Dessa kärnor får visserligen ökad tillgänglighet 
genom samlade satsningar på kollektivtrafik, men 
de kommer ändå inte upp i de tillgänglighetsnivåer 
som den centrala regionkärnan har. Därför kommer 
de relativt stora tillskotten i dessa kärnor lokalise
ras i områden med lägre tillgänglighet än de 10–20 
% bästa kollektivtrafiklägena, vilket kan ses i figu
ren (ex. Södertälje). Slutsatsen är att det skulle krä
vas omfattande satsningar på ny och kapacitetsstark 
kollektivtrafik och en mycket mer kraftig utbyggnad 
av dessa kärnor för att tydligt jämna ut de regionala 
styrkeförhållandena och påvisa betydande effekter 
för lokaliseringseffektiviteten.
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Figur 9. Bebyggelsens lokalisering efter tillgänglighetsklasser. 
Klass 1 motsvarar de 10 % bästa lägena, osv

Figur 8. Nyexploaterad mark i tre zoner i Stockholms län (Regioncentrum,  
Inre kommuner och Yttre kommuner). Svart streck motsvarar nuläge

12 Eftersom de två strukturbilderna representerar olika strukturer kommer varje percentil inte automatiskt innehålla  
 samma områden i båda strukturbilder.
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Den geografiska fördelningen av tillgänglighets
klasserna redovisas i figur 10.

Bebyggelsens täthet 2050

En planeringsprincip om tätare bebyggelse är efter
strävansvärt av flera skäl. Det innebär bland annat 
att markåtgången kan begränsas, att utglesning 
(urban sprawl) minimeras och den skapar i allmän
het bättre förutsättningar till kollektivtrafikförsörj
ning. Figur 11 redovisar bebyggelsens genomsnitt
liga täthet för nuläget (2010) samt år 2030 och 2050 
för de två strukturerna. 

Den första observationen som kan göras är att båda 
strukturerna innebär en betydande ökning av täthe
ten i bebyggelsen (men i olika lägen). Analyserna 
visar att en stor del av ytbehovet bedöms kunna 
rymmas inom befintlig bebyggelse13. Den genom
snittliga bebyggelsetätheten ökar med 28–32 % i 
strukturerna. Detta bör betraktas som en bety
dande förtätningsgrad, eftersom siffrorna represen
terar ett genomsnitt för all bebyggelse i länet. Det 
finns dock anledning att poängtera att förtätnings
principerna som används i modellerna är relativt 
konservativa. De innebär till exempel att den över
gripande stadskaraktären inte väsentligt förändras 
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Figur 11. Bebyggelsens genomsnittliga täthet år 2030 och 2050 i Stockholms län

13 Jämför med bebyggelsens totala markanspråk

Figur 10. Översikt av kollektivtrafiktillgänglighet år 2050, indelat i 10 klasser. Mörkröda områden 
representerar de 10 % bästa lägena, mörkblå områden representerar de 10 % sämsta lägena.
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jämfört med idag (även om bebyggelsen blir tätare) 
och den innebär också att flerbostadshusbebyggelse 
har markföreträde gentemot småhus i de bästa kol
lektivtrafiklägena.

Båda strukturbilderna representerar polycentriska 
strukturer, men i olika grad. En av huvudprinci
perna i en polycentrisk struktur är att kärnorna ska 
utvecklas till täta och attraktiva stadsmiljöer i goda 
kollektivtrafiklägen. Därför är det också intressant 
att studera hur tätheten i de regionala stadskär
norna utvecklas i de strukturerna. Figur 12 visar 
den genomsnittliga bebyggelsetätheten i samtliga 
regionala stadskärnor14. 

Analyserna visar att det finns stor potential att öka 
tätheten i de regionala stadskärnorna jämfört med 
idag (+74–82 %). Bebyggelsetätheten i kärnorna 
ökar alltså betydligt mer jämfört med bebyggelsen i 
länet som helhet (28–35 %). Detta indikerar att det 
inte saknas utrymme för ny och tät bebyggelse i kär
norna, och att förutsättningarna till att skapa täta 
kärnor med stadsmässiga kvaliteter är goda. 

Strukturbild B förefaller ge högre täthet än struk
turbild A. Detta förklaras dels av de större tillskot
ten i den centrala regionkärnan, där högre täthet 
kan accepteras, och dels av att förtätningspotentia
len i de bästa lägena inom kärnorna har ökats.

Lokalisering i regionala stadskärnor

En polycentrisk struktur innebär en stark utveck
ling av yttre regionala stadskärnor och är en viktig 
lokaliseringsprincip i båda strukturerna. Därför är 
det relevant att studera hur väl strukturerna uppfyl
ler dessa principer. Figur 13 visar hur mycket av det 
totala tillskottet (uttryckt som kvm BTA) som loka
liseras i kärnorna till år 2050. 

Resultatet av analyserna visar att båda struktu
rerna innebär en tydlig koncentration av tillskotten 
till de regionala stadskärnorna, men med något 
olika fördelning mellan dem. Totalt sett lokaliseras 
hälften av yttillskottet i strukturbild A till någon av 
de regionala kärnorna. Motsvarande siffra för 
strukturbild B är drygt 60 %. Kärntillskotten är 
betydande, och det finns därför anledning till att 
påstå att båda strukturerna leder mot uppställda 
mål om en flerkärnig region.

14 Enligt RUFS 2010.
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Figur 13. Lokalisering i regionala stadkärnor 2050

Figur 12. Bebyggelsens genomsnittliga täthet år 2030 och 2050 i de regionala stadskärnorna
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Tillskottet i den centrala regionkärnan är större i B 
än i A. Det gäller även för de yttre kärnorna sam
manlagt, även om skillnaden är mindre för dem. I 
strukturbild B får regionala stadskärnor med stor
regional uppkoppling får ett något högre tillskott än 
i A medan övriga regionala stadskärnor får samma 
tillskott som i strukturbild B som i A. Regionala 
stadskärnor med storregional koppling är Kista 
SollentunaHäggvik, BarkarbyJakobsberg,  
Flemingsberg, ArlandaMärsta och Södertälje, som 
alltså får ett större bebyggelsetillskott i strukturbild 
B än i A. De regionala stadskärnorna Täby cen
trumArninge, SkärholmenKungens kurva samt 
Haninge centrum får alltså samma bebyggelsetill
skott i båda strukturbilderna.
 
Intrångseffekter 2050

I förutsättningarna till strukturbilderna har den 
regionala grönstrukturen åsatts en återhållande 
effekt på tillkommande bebyggelse. Detta ska tolkas 
som att grönstrukturen inte bör tas i anspråk,  
såtillvida inte flera andra positiva lägesfaktorer 
sammanfaller på en specifik plats. De gröna värde
kärnorna utgör en absolut restriktion i båda struk
turbilder15. 

Resultaten av analyserna visar tydligt att de relativt 
omfattande tillskotten kan rymmas i goda lägen 
utan att grönstrukturen behöver tas i anspråk. Till
skotten i gröna kilar är i princip obetydligt i båda 
strukturbilderna. De små anspråk som finns ligger 
dessutom huvudsakligen på obebyggd mark. Efter
som all nyexploatering antas genomföras med rela
tivt hög täthet innebär detta att själva markåt
gången i gröna kilar kan anses vara försumbar i 
båda strukturbilder. 

Befolkningens tillgång till grönstruktur

Den regionala grönstrukturen fyller flera viktiga 
funktioner i regionen. En viktig egenskap är att de 
gröna kilarna skapar förutsättningar till upplevel
ser och rekreation för länets invånare. Ur detta per
spektiv är tillgång till grönstrukturen en viktig pla
neringsparameter för främjande av befolkningens 
hälsa och välbefinnande. Båda strukturbilder inne
bär ett relativt omfattande bebyggelsetillskott till år 
2050. Tidigare avsnitt visade att detta tillskott kan 
rymmas utan att intrång behöver göras i grönstruk
turen. Men kan den framtida bebyggelsestrukturen 
även skapa förutsättningar till att öka befolkning
ens tillgång till grönstrukturen? Ett sätt att över

15 För fullständig lista med antagna restriktioner, se bilaga.
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siktligt mäta detta är att studera hur många  
personer som kan anses ha god tillgång till grön
strukturen år 2050. I analyserna har därför all 
bostadsbebyggelse som ligger inom 500 meter från 
grönstrukturen summerats vid tre tidpunkter16. 
Figur 14visar hur stor andel av länets befolkning 
som uppfyller villkoret ovan. Resultatet visar att 
andelen inom 500 meter minskar något år 2050 
jämfört med år 2010 (från 27 % till omkring 25 %). 
Orsaken till detta är en kombination av två faktorer. 
Den ena har med de relativt centrala tillskotten att 
göra, och den andra har med grönstrukturens regio
nala utbredning att göra. I de centrala delarna är i 
allmänhet tillgången till den regionala grönstruktu
ren lägre än i regionens yttre delar. 

Befolkningens tillgång till regional grönstruktur 
förefaller alltså minska i båda strukturbilderna, 
men minskningen är relativt liten. En alternativ 
tolkning är att befolkningens tillgång till grönstruk
tur (och grönstrukturen i sig) i stort sett kan behål
las, trots lokaliseringsprinciper 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 förbätt
ring år 2050 (figur 15). Resultaten visar att antalet 
personer inom 500 meter från grönstrukturen ökar 
med i storleksordningen 4050 % jämfört med idag. 
Betydligt fler länsinvånare kan alltså anses ha god 
tillgång till grönstrukturen än idag. 

Lokalisering i stationsområden

En av de bärande lokaliseringsprinciperna bakom 
båda strukturbilderna är att ny bebyggelse företrä
desvis bör lokaliseras med hänsyn till kollektivtra

fiktillgängligheten. Detta förväntas skapa förutsätt
ningar till ökat kollektivtrafikresande på bekostnad 
av bilresandet. Ett sätt att studera lokaliseringsut
fallet är att summera hur mycket yta som lokalise
rats i stationsområdena (inom 500 m). 

Utfallet av analyserna visar att båda strukturerna 
förefaller skapa goda förutsättningar till ökat kol
lektivtrafikresande. Totalt i länet kan hälften av till
skottet lokaliseras i stationslägen i strukturbild A, 
medan ca 65 % kan rymmas i strukturbild B. Sta
tionernas geografiska spridning är dock ojämnt för
delad i länet. I de centrala delarna finns det få områ
den som inte ligger inom 500 meter från en 
spårstation, men i regionens yttre delar är spårsta
tionerna relativt glest belägna (exempelvis längs 
pendeltågslinjerna). Detta innebär att omkring 90 
% av tillskottet i regioncentrum kan lokaliseras i 
stationslägen, men endast 2035 % i kommuner i 
yttre delarna av länet. En annan orsak till att till
skottet i de yttre delarna av regionen är förhållande
vis litet beror på att tillskottet består av skillnader i 
hur mycket småhusyta och flerbostadshusyta som 
antas. I strukturbild A antas att det byggs mer små
hus än i strukturbild B. Eftersom flerbostadshus har 
företräde i de allra bästa lägena så kommer markut
nyttjandet att vara mer effektivt än om man bygger 
småhus i stationslägena.

Förutsättningar till urbana kvaliteter

Hög täthet viktigt för att skapa förutsättningar för 
stort utbud av urbana tjänster. Genom hög täthet, 
hög tillgänglighet och en ändamålsenlig utformning 
av gaturum och kvarter skapas förbättrade möjlig
heter till variationsrikedom i bebyggelsen. Det finns 
idag ett mycket starkt samband mellan täthet och 
variation av stadskvaliteter. Ju tätare, desto högre 
sannolikhet till ett brett utbud av urbana tjänster.

16 I samrådsförslaget har gränsen ändrats till 1 000 m.
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Hur tät behöver då bebyggelsen vara för att uppnå 
en viss nivå för urbana kvaliteter? UNHabitat har 
studerat detta och dragit upp riktlinjer för kritiska 
nivåer för att dessa kvaliter ska uppstå. I grunden 
handlar det om en täthet på >15 000 personer per 
kvadratkilometer (150 pers./ha), kombinerat med 
en god funktionsblandning mellan bostäder och 
verksamheter. Denna täthet lämnar också utrymme 
för ett välintegrerat gatunät. Dessa kriterier är inte 
direkt överförbara för att kunna hanteras i förelig
gande strukturanalyser, men ett försök till att 
anpassa metoden till Stockholms förhållanden har 
gjorts. Det visar sig att områden med >150 pers./ha 
har en genomsnittlig bebyggelsetäthet på nästan 
exakt 10 000 kvm/ha (E=1). Dessa områden kan 
anses ha tillräckligt hög täthet för att skapa förut
sättningar till ett brett urbant utbud och stadsmäs
siga kvaliteter. 

I strukturanalyserna har därför bebyggelse med en 
täthet högre än 150 pers./ha sorterats ut vid tre tid
punkter (2010, 2030, 2050). Eftersom storleken på 
områdena också har betydelse har endast samman
hängande områden med viss täthet valts ut (>20 ha). 
De bebyggelseområden som uppfyller villkoren 

ovan har förts över till basområden för att skapa en 
bild av vilka områden som innehåller bebyggelse
områden med en viss täthet och en viss storlek. 

Resultaten visar att båda strukturerna 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 i 
båda strukturbilderna och kan därför sägas skapa 
förbättrade förutsättningar till urbana kvaliteter i 
kärnorna.

Figur 17–19 visar vilka basområden som innehåller 
täta och sammanhängande bebyggelsemiljöer år 
205017. I nuläget beräknas omkring 27 % av länets 
befolkning bo i sådana områden. I strukturbild A 
beräknas denna siffra uppgå till 44 %, och i struk
turbild B 52 %. Resultaten indikerar alltså att det 
finns anledning till att påstå att båda strukturerna 
starkt bidrar till att skapa täta områden som i sin tur 
skapar goda möjligheter till fler områden av stads
mässig karaktär.

17 Observera att utfallet inte ska tolkas som att all bebyggelse i basområdena uppfyller villkoren, utan de indikerar  
 endast förekomst av täta bebyggelseområden inom basområdet.
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Lokalisering i stationsområden

En viktig utgångspunkt för att åstadkomma goda 
förutsättningar till ökat kollektivtrafikanvändande 
är att planera för en ökad koncentration av ny 
bebyggelse i stationsområden. Detta innebär att 
korta gångavstånd till kollektivtrafiken kan skapas.

Analyserna visar att båda framtidsbilderna verkar 
för en ökad koncentration till stationsområdena. I 
nuläget beräknas omkring hälften av bebyggelsen i 
länet vara lokaliserad inom 700 meter från spårsta
tioner, större bussterminaler eller inom 500 meter 
från stomlinjenätet. År 2030 beräknas denna andel 
öka till omkring 60 %, vilket innebär att omkring 
70–90 % av tillskottet lokaliseras i sådana lägen.  
I delmålen (2030) till ny RUFS anges att minst 70 % 
av tillskottet ska rymmas i stationslägen, vilket 
innebär att båda framtidsbilderna uppfyller aktuellt 
delmål.
 
Trafik – förutsättningar
En av de viktigaste aspekterna i strukturanalyserna 
är de trafikeffekter som olika strukturer kan förvän
tas innebära. Bebyggelsens sammansättning och 
lokalisering har stor betydelse för hur resandet i 
regionen blir i framtiden. I nedanstående avsnitt 
redovisas därför de förväntade trafikeffekterna av 
de två bebyggelsestrukturer som beskrivits i tidi
gare avsnitt i kombination med de strukturbildsspe
cifika paket av trafikåtgärder och antaganden som 
beskrivits tidigare i rapporten. 

Hur snabbt drivmedel och fordon utvecklas är avgö
rande för om målsättningen om inga nettoutsläpp 
av klimatpåverkande gaser år 2050 ska kunna nås. 
För att gå i den riktningen behövs starka styrmedel 
som driver på teknikutveckling mot energieffektiva 
fordon som drivs av förnyelsebar energi. Styrmedel 
som driver på teknikomställningen bedöms vara ett 

väsentligt mer effektivt sätt att styra mot klimatmål 
än att enbart bygga ut kollektivtrafik. Idag saknas 
beslut om styrmedel som går i den riktningen.

Tillgången på koldioxidneutral energi till rimliga 
priser är av stor betydelse för den framtida inrikt
ningen på länets bebyggelse och transportinfra
struktur. Men det råder stor osäkerhet om den lång
siktiga tillgången och därmed priset på sådan 
energi. På grund av osäkerheten i hastigheten i den 
tekniska utvecklingen av fordon och bränslen har 
analyserna av strukturbilderna utgått från två 
skilda scenarier som syftar till att spegla osäkerhe
terna. Dels ett scenario (”pessimism”) där den tek
niska utveckling drivit fram fordon som är klimat
neutrala men till höga kostnader och där bristen på 
energi medför höga bränslepriser som sammanta
get innebär att kostnader för en bilresa ökar med 
sextio procent jämfört med nuvarande upplevda 
kostnader för att köra bil. Dels ett scenario (”opti
mism”) med en mer optimistisk inställning där tek
niken löser problemet och innebär att det kommer 
att vara möjligt att köra bil till ungefär samma upp
levda kostnad som dagens. I ett teknikoptimistiskt 
scenario antas alltså en hög teknikutveckling som 
gör att de klimatpåverkande utsläppen från vägtra
fiken kan elimineras. I detta scenario behöver inte 
trafikutvecklingen begränsas med exempelvis styr
medel för att uppnå klimatmålet, men de kan behö
vas av andra skäl.

Andra tekniska utvecklingar som kan komma att 
påverka resandet är om människor och verksamhe
ter i högre grad använder digital teknik i stället för 
fysiska kontakter och mobilitet. Behovet infrastruk
turutbyggnad och tillgängligheten i regionen kan 
även påverkas av utvecklingen av autonoma fordon 
och hur delat ägande påverkar antalet fordon i regi
onen. Även här är osäkerheten om hur snabb 

Tabell 4. Lokalisering (och total) i stationslägen och längs stomlinjenätet

700 m fågelavstånd från  
spårstationer och bussterminaler

700 m spårstationer  
+ 500 m längs stomlinjerna

Nuläge 39 % 50 %

A 2010-2030 62 % 71 %

A 2030 48 % 59 %

A 2030-2050 59 % 69 %

A 2050 50 % 61 %

B 2010-2030 82 % 88 %

B 2030 52 % 62 %

B 2030-2050 75 % 83 %

B 2050 56 % 66 %
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utvecklingen kommer att vara stor. I analysarbetet 
har antagits att man år 2050 tack vare ökad andel 
autonoma fordon kommer få en ökad kapacitet på 
motorvägar med tio procent.

Trafik – konsekvenser
För att kunna utvärdera och jämföra olika struktur
bilder med varandra används så kallade trafikindi
katorer. Vid konsekvensbedömningen av trafikef
fekterna i Stockholms län används följande 
indikatorer för att ge en bild av strukturernas trafik
konsekvenser:

• Färdmedelsandelar
• Tillgänglighet
• Tillgänglighet till internationell trafik
• Tillgänglighet till högre utbildning
• Tillgänglighet till regionala stadskärnor
• Kollektivtrafikens attraktivitet vid färdmedelsval
• Trafikarbete
• Passager över SaltsjöMälarsnittet
• Tidsförluster med bil

• Trängsel i vägtrafiken (körfältskilometer i olika 
trängselklasser)

• Trängsel i vägtrafiken, flaskhalsar (kartor)
• Påstigande i kollektivtrafiken efter färdmedel
• Beläggningsgrad i kollektivtrafiken
• Reslängder

Trafikkonsekvenser av två olika strukturbilder i 
Stockholms län år 2050 redovisas i följande avsnitt.

Färdmedelsandelar 2050

Figur 20–21 visar beräknade färdmedelsandelar för 
nuläget och 2050. Resultaten visar inledningsvis att 
strukturbild B, tillsammans med en teknikpessi
mistisk utveckling, förefaller vara en gynnsam 
struktur för att öka kollektivtrafikresandet. Med 
dessa förutsättningar beräknas faktiskt kollektiv
trafikandelen (31,3 %) vara större än bilandelen 
(31,0 %) år 2050. Skillnaderna mellan alternativen 
kan tyckas små, men det bör betonas att 35 pro
centenheter bör betraktas som betydande. Orsaken 
till detta utfall beror av en kombination av trans
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Figur 21. Färdmedelsandelar (motoriserade resor, dygn) för strukturbild A och strukturbild B 
år 2050 enligt optimistiskt och pessimistiskt antagande om teknikutveckling.

Figur 20. Färdmedelsandelar (alla resor och färdsätt, dygn) för strukturbild A och strukturbild B 
år 2050 enligt optimistiskt och pessimistiskt antagande om teknikutveckling.
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portsnål bebyggelsestruktur samt ökade kostnader 
för biltrafikanterna, vilket ökar incitamenten för 
överflyttning mellan transportslagen. Eftersom 
kostnaderna för bilisterna är betydligt högre med 
ett pessimistiskt antagande kommer detta att inne
bära att bilandelarna minskar, oavsett struktur. 

Det är dock värt att notera själva strukturerna före
faller ha större effekt på bil och kollandelarna än de 
alternativa scenarioantagandena om teknikutveck
ling. Strukturbild B bygger på en relativt central 
utveckling, kombinerat med antaganden om hög 
exploatering i kärnor med storregional koppling. 
Denna strukturbild förefaller ge ett bättre utfall 
genom att den genererar högre kollektivtrafik, 
cykel och gångandelar samt lägre bilandelar jäm
fört med strukturbild A. Analyserna antyder dock 
att det kommer att krävas mer än en effektiv bebyg
gelsestruktur och kollektivtrafikinvesteringar för 
att begränsa bilåkandet i framtiden.
Ett av delmålen anger att kollektivtrafikandelen 
(motoriserade resor) ska öka med fem procentenhe
ter. Resultaten av analyserna visar detta delmål kan 
uppnås i strukturbild B, men inte i A.

Andelen gång och cykelresor beräknas minska 
något till 2050 jämfört med nuläget, förutom i pes
simistiskt scenario för strukturbild B som har oför
ändrad andel. Nedgången beror på en minskning av 
gångandelen medan cykelandelen ökar svagt. 
Ökningen av andelen cykelresor kommer av anta
gande om förbättrade cyklar och cykelvägnät år 
2050 som innebär att reslängderna med cykel upp
levs som tio procent kortare än i nuläget. Cykelan
delen ligger dock i beräkningarna långt ifrån målet 
om en färdmedelsandel på 20 %.

Figur 22 visar beräknad andel av alla bilresor per 
dygn som är kortare än 10 km enkel resa samt andel 
av biltrafikarbetet som dessa resor utgör. Figuren 
kan därmed sägas ge en fingervisning om potentia
len för cykel att minska bilresandet.

Andelen bilresor som är kortare än 10 km enkel väg 
beräknas ligga mellan 60 och 70 %, d.v.s. de utgör en 
majoritet av bilresorna och enligt figuren runt 30 % 
av biltrafikarbetet. Med en biltrafikandel som 
beräknas till mellan 30 och 40 % innebär detta att 
cirka en femtedel av det totala antalet resor är korta 
bilresor. Om hälften av dessa bilresor kunde överfö
ras till cykel skulle det innebära att färdmedelsan
delen för cykel ökar med tio procentenheter och bil
trafikarbetet reduceras med ungefär lika mycket. 
Det finns därmed i beräkningarna en stor potential i 
överföringen av resor från bil till cykel. En sådan 
överflyttning skulle också innebära att målet om en 
20procentig färdmedelsandel för cykel blir nära att 
uppfyllas. En överflyttning av denna omfattning 
kan dock inte förväntas uppstå av sig själv. För att 
uppnå den krävs sannolikt ett starkt planeringsfo
kus på att stärka cykelns konkurrenskraft med tyd
liga prioriteringar och även värderingsföränd
ringar.
 
Tillgänglighet 2050

Tillgänglighet är en viktig lägeskvalitet som påver
kar många delar av samhället. Bostädernas och 
lokalernas nuvarande lokalisering och fastighetpri
ser kan till stor del förklaras av tillgängligheten. 
Tillgängligheten påverkas av i huvudsak två fakto
rer; dels var bostäder och lokaler är lokaliserade, 
och dels av trafiksystemets utformning och de 
resmöjligheter som det skapar. Ett område där man 
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når många potentiella målpunkter inom korta resti
der och till en låg kostnad har en hög tillgänglighet. 
Alla åtgärder som bidrar till att antingen förkorta 
restiderna eller att öka antalet målpunkter inom 
samma restid kommer därför att bidra till att öka 
tillgängligheten för en viss plats. I ett arbetsmark
nadsperspektiv brukar tillgängligheten vanligtvis 
mätas som marknadspotential, d.v.s. tillgång till 
arbetsplatser eller arbetskraft.

De trafikåtgärder som ingår i strukturanalysernas 
trafiknät till år 2050 kommer i kombination med de 
olika strukturerna att bidra till en betydande 
ökning av tillgängligheten i stora delar av länet. 
Eftersom lokaliseringen av bostäder och arbetsplat
ser i analyserna huvudsakligen drivs av den kollek
tivtrafiktillgänglighet som det framtida trafiksyste
met skapar, så bidrar samtliga strukturer till att öka 
tillgängligheten i länet, men med något olika fördel
ning. Figur 23–24 visar hur tillgängligheten med bil 
och kollektivtrafik antas förändras från idag till år 
2050.

Figurerna visar att de centrala delarna av regionen 
idag har den högsta tillgänglighet till arbetsplatser, 
och kommer även att ha det år 2050. De samman
tagna effekterna av trafikåtgärderna och struktu
rernas utformning kommer däremot att bidra till 
betydande tillgänglighetsförbättringar i länet som 
helhet jämfört med idag. Tillgängligheten kommer 
alltså att öka, inte bara i de centrala delarna utan i 
de flesta platser i länet. Till exempel kommer stora 
delar av kommunerna i de inre delarna av länet år 
2050 att ha lika hög tillgänglighet som den centrala 
innerstaden har idag. Eftersom investeringarna i 
vägnätet till år 2050 är relativt begränsade kommer 
tillgänglighetsförbättringen på vägsidan huvudsak
ligen att bestå av en markanvändningseffekt mer än 
en trafikinvesteringseffekt.

Ett annat sätt att illustrera tillgänglighetsförbätt
ringen på regional nivå är att studera hur stor del av 
befolkningen som når arbetsplatserna inom 45 
minuter med kollektivtrafik. Figur 25 och figur 26 
visar dels hur stor andel av befolkningen som når en 
viss andel av arbetsplatserna år 2050, och dels hur 
många personer det totalt handlar om18. Resultatet 
bekräftar ovanstående resonemang. Tillgänglig
hetsförbättringen jämfört med nuläget framgår tyd

ligt i båda figurerna. Strukturbild B visar sig ge de 
högsta tillgänglighetsvinsterna, vilket förklaras av 
den relativt centrala lokaliseringen. Att kurvorna 
för alternativ A följer varandra i figur 25 ska inte tol
kas som en utebliven tillgänglighetsökning mellan 
2030 och 2050. Detta innebär helt enkelt bara att 
tillgänglighetsökningen är proportionell mot 
befolkningsökningen. Om man jämför motsvarande 
kurvor i figur 26 (som visar total i stället för andel) 
så framgår det tydligt att även strukturbild A får en 
betydande tillgänglighetsökning mellan år 2030 
och 2050. Samma figur illustrerar också att struk
turbild B generellt ger en högre regional tillgänglig
het jämfört med strukturbild A.

Ett av de regionala delmålen till år 203019 anger att 
minst hälften av länets invånare ska nå minst 55 % 
av länets arbetsmarknad inom 45 minuter med kol
lektivtrafik. Resultaten av analyserna visar att båda 
framtidsbilderna uppfyller detta delmål till år 2030.

I förhållande till väginvesteringarna kan kollektiv
trafikinvesteringarna till år 2050 betraktas som 
relativt omfattande20. Dessa innehåller betydande 
satsningar på framför allt ny spårbunden trafik och 
en samtidig kraftig ökning av trafikeringen (ökad 
turtäthet i befintligt nät). Tillsammans med den 
höga befolkningstillväxten kommer detta att inne
bära en kraftig tillgänglighetsförbättring år 2050 
jämfört med nuläget i båda strukturbilderna. Till
gängligheten i regionen blir högre, den sprids över 
ett större geografiskt område längs den spårbundna 
kollektivtrafiken, och förbättringen är betydligt 
större i än i vägnätet. Sammantaget kommer betyd
ligt fler platser i länet att erhålla en storstadsmässig 
tillgänglighet med kollektivtrafik år 2050. Detta 
gäller båda strukturbilderna, men den mer koncen
trerade bebyggelsetillväxten som finns i struktur
bild B förefaller ge en högre nivå på tillgängligheten 
jämfört med A. 

Tillgänglighet till internationell trafik

Hög tillgänglighet till internationell flygplats är en 
viktig regional kvalitet. För innovativa företag är 
möjligheten att kunna nå internationella kunder 
och kvalificerad arbetskraft centralt. En förbättrad 
internationell tillgänglighet gör regionen mer nåbar 
för utländska besökare. Det underlättar marknads
föringen av regionen och gör den mer attraktiv. Vid 

18 Restider är faktisk restid beräknad som gångtid, väntetid (första väntetid och ev. bytestid) samt åktid på fordon.
19 Se tidigare avsnitt.
20 Se avsnitt om trafiksystemets utformning och objektslista i bilaga.



43

Haninge

Ekerö

Sigtuna

Vallentuna

Värmdö

Österåker

Södertälje

Norrtälje

Botkyrka

Upplands-Bro

Nacka

Stockholm

Nynäshamn

Tyresö
Huddinge

Täby

Vaxholm

Salem

Knivsta

Järfälla

Håbo

Lidingö

Sollentuna

Upplands Väsby

Solna

Danderyd

Nykvarn

Håbo

Sundbyberg

Stockholms län

Uppsala län

Antal arbetsplatser inom 30 min med bil, Nuläge
- 250 000
250 001 - 500 000
500 001 - 750 000
750 001 - 1 000 000
1 000 001 - 1 250 000
1 250 001 - 1 500 000
1 500 001 -

Haninge

Ekerö

Sigtuna

Vallentuna

Värmdö

Österåker

Södertälje

Norrtälje

Botkyrka

Upplands-Bro

Nacka

Stockholm

Nynäshamn

Tyresö
Huddinge

Täby

Vaxholm

Salem

Knivsta

Järfälla

Håbo

Lidingö

Sollentuna

Upplands Väsby

Solna

Danderyd

Nykvarn

Håbo

Sundbyberg

Stockholms län

Uppsala län

Antal arbetsplatser inom 30 min med bil, B 2050
- 250 000
250 001 - 500 000
500 001 - 750 000
750 001 - 1 000 000
1 000 001 - 1 250 000
1 250 001 - 1 500 000
1 500 001 -

Haninge

Ekerö

Sigtuna

Vallentuna

Värmdö

Österåker

Södertälje

Norrtälje

Botkyrka

Upplands-Bro

Nacka

Stockholm

Nynäshamn

Tyresö
Huddinge

Täby

Vaxholm

Salem

Knivsta

Järfälla

Håbo

Lidingö

Sollentuna

Upplands Väsby

Solna

Danderyd

Nykvarn

Håbo

Sundbyberg

Stockholms län

Uppsala län

Antal arbetsplatser inom 30 min med bil, A 2050
- 250 000
250 001 - 500 000
500 001 - 750 000
750 001 - 1 000 000
1 000 001 - 1 250 000
1 250 001 - 1 500 000
1 500 001 -

Figur 23. Antal arbetsplatser med bil inom 30 minuter, nuläge, strukturbild A 
och strukturbild B år 2050. Optimistisk teknikutveckling. Maxtimme.
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Figur 24. Antal arbetsplatser med kollektivtrafik inom 45 minuter, nuläge, 
strukturbild A och strukturbild B år 2050. Maxtimme.
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etablering av huvudkontor är hög internationell till
gänglighet ofta centralt vid val av lokalisering. 

Ett enkelt mått för att bedöma regionens internatio
nella tillgänglighet är att mäta hur stor andel av 
länets arbetsplatser som når Arlanda inom 60 
minuter. Detta visas i figur 27.

Utfallet av analyserna visar att den internationella 
tillgängligheten förbättras i båda strukturbilderna 
jämfört med idag. I nuläget beräknas omkring 66 % 
av arbetsplatserna i länet nå Arlanda inom 60 minu

ter med kollektivtrafik. I framtiden ökar denna 
andel till mellan 7076 %. Strukturbild B förefaller 
ge högre internationell tillgänglighet, och ger i detta 
perspektiv något bättre förutsättningar till interna
tionellt utbyte jämfört med strukturbild A.

Tillgänglighet till högre utbildning

Högskolor och universitet har en särskild betydelse 
för Stockholm som kunskapsregion. Universiteten 
och högskolorna är utbildningsanordnare och 
forskningsproducenter, men de har även andra rol
ler som är betydelsefulla för regionen. Bland annat 
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Figur 25. Tillgänglighetsförbättring (arbetsplatser) mellan nuläge och år 2050, strukturbild 
A och strukturbild B. Andel av befolkningen mot andel av arbetsplatserna inom 45 minuter 
med kollektivtrafik. Maxtimme.

Figur 26. Tillgänglighetsförbättring (arbetsplatser) mellan nuläge och år 2050, strukturbild 
A och strukturbild B. Total befolkning mot totalt antal arbetsplatser inom 45 minuter med 
kollektivtrafik. Maxtimme.
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Figur 27. Tillgänglighet (för länets arbetsplatser) till Arlanda flygplats inom 60 minuter med 
kollektivtrafik år 2050. Maxtimme.

Figur 28. Andel boende i länet inom 45 minuter som med kollektivtrafik kan nål olika 
högskolor år 2030 och 2050. Maxtimme.

Figur 28. 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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är lärosätena viktiga för att attrahera innovativa 
företag och få dem att etablera sig i regionen. Nät
verk och kontakter mellan företag och lärosäten ger 
förutsättningar för kunskapsspridning och ett 
forskningsintensivt näringsliv. För regionens 
befolkning är de högre lärosätenas nåbarhet viktig, 
inte bara för studenterna, utan även för de 
anställda. 

Ett sätt att mäta lärosätenas nåbarhet är att beräkna 
hur stor andel av länets befolkning som kan anses 
ha hög tillgänglighet till högre utbildning. I detta 
fall har vi valt ut de fyra största högskolorna och 
universiteten i regionen (KTH, SU, SH och KI). Se 
figur 28 för andel av länets befolkning som har min
dre än 45 minuters restid till respektive lärosäte.

I nuläget nås någon av dessa högskolor av mellan 
35–40 % av befolkningen inom 45 minuter med kol
lektivtrafik. År 2050 beräknas dessa andelar öka till 
mellan 50–75 %. Tillgängligheten till högre utbild
ning beräknas alltså öka betydligt i båda alternati
ven. Strukturbild B förefaller dock genomgående  
ge något högre tillgänglighet jämfört med struktur
bild A. 

Tillgänglighet till regionala kärnor

Hög tillgänglighet är en förutsättning för att de regi
onala stadskärnorna ska växa. Goda vägförbindel
ser liksom bra kollektivtrafikförbindelser är grund
läggande faktorer för att näringslivet ska betrakta 
stadskärnorna som attraktiva alternativ för sina 
verksamheter. En stadskärna bör därför vara till
gänglig genom järnvägsnät, regionalt vägnät och 
tunnelbana eller spårväg. Dessutom bör människor 
kunna resa kollektivt till och från arbetet. Stadskär
nor som har en station för regionaltåg blir ännu mer 
attraktiva jämfört med övriga områden i och med en 
bättre storregional uppkoppling. Att människor har 
tillgång till väg och järnvägssystem är av stor bety
delse för samspelet mellan de regionala stadskär
norna 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 trans
portsystemen byggs ut kommer de yttre stadskär
norna att bli mer lättillgängliga. Figur 29 visar hur 
stor andel av befolkningen som når respektive regi
onal stadskärna inom 45 minuters restid med kol
lektivtrafik i nuläget, 2030 och 2050.

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 motsva
rande siffror mellan 10 och 30 procent. Analyserna 
visar att tillgängligheten till de regionala stadskär
norna med kollektivtrafik kommer att öka betydligt 
fram till år 2050. Detta gäller båda framtidsstruk
turbilderna, men ökningen är särskilt påtaglig i 
strukturbild B. Det är värt att notera att kärnor som 
har lägst tillgänglighet i dag får störst relativ ökning 
(Haninge centrum, Södertälje och Arlanda–Mär
sta). Mellan 30 och 40 procent av de boende kom
mer att kunna nå dessa kärnor inom 45 minuter år 
2050. Utöver den centrala regionkärnan är det i 
absoluta tal Flemingsberg, Barkarby och Kista–Sol
lentuna–Häggvik som får högst tillgänglighet år 
2050. Mellan 6070 procent av de boende kommer 
att kunna nå dessa kärnor år 2050, vilket är 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 polycentrisk struktur och investe
ringar i kollektivtrafik) för de yttre regionala regi
onkärnorna kommer att stärka deras konkurrens
kraft i förhållande till den centrala regionkärnan. 

Kollektivtrafikens konkurrenskraft  

vid färdmedelsval

En central ambition för regionen är att fler ska åka 
kollektivt. Skälen till detta är flera, och handlar 
bland annat klimatet och framkomlighet på väg
arna. Det finns flera sätt att skapa förutsättningar 
till ökat resande med kollektivtrafiken, men de vik
tigaste sätten omfattar åtgärder med avseende på 
lokalisering, pris, kollektivtrafikutbud och kortare 
restider. Stockholmsregionen som helhet har idag 
en relativt god utbyggd kollektivtrafik, men utma
ningen för regionen är att bilen trots allt är det van
ligaste färdmedlet i många områden. I allmänhet 
beror färdmedelsvalet i dessa områden på en kom
bination av högt bilinnehav och att bilresorna i 
många relationer tar väsentligt kortare tid än kol
lektivtrafiken. I och med att kollektivtrafikens möj
ligheter att vara konkurrenskraftig mot bilen i 
samtliga reserelationer är små, så kommer det att 
finnas reserelationer där bilen för många framstår 
som det enda praktiska alternativet. I ett regionalt 
planeringsperspektiv är det därför viktigt att fort
sättningsvis koncentrera bebyggelsetillväxten till 
områden som har god kollektivtrafiktillgänglighet. 

Ett sätt att illustrera de skilda förutsättningarna för 
färdmedelsval är att studera hur restidsrelationerna 
mellan olika områden ser ut. Figur 30 visar restids
kvoterna mellan kollektivtrafikresor och bilresor 
för resorna som startar i respektive trafikzon i länet.
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Figur 30. Genomsnittlig restidskvot för kollektivtrafikresor/bilresor. Nuläge, strukturbild A 
och strukturbild B år 2050. Optimistiskt scenario om teknikutveckling.
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Områden med restidskvoter under 1,5 (röd och 
orange färg) representerar områden där kollektiv
trafiken kan sägas utgöra ett attraktivt alternativ 
med avseende på restid. En tumregel är att vid res
tidskvot 1,5 är färdmedelsandelarna för bil och kol
lektivtrafik ungefär lika stora. Även i områden med 
en restidskvot mellan 1,5 och 2 (gul färg) är kollek
tivtrafiken relativt konkurrenskraftig. Figuren till 
vänster visar nuläget och illustrerar att det idag 
finns relativt få områden där färdmedelsvalet mel
lan kollektivtrafik och bil är ungefär likvärdiga. 
Dessa områden återfinns nästan uteslutande i 
innerstaden. Längs spårtrafikstråken återfinns 
områden med restidskvoter på mellan 1,5 och 2. 
Figurerna till höger visar samma bild år 2050 för 
strukturbild A och strukturbild B. Kartorna visar 
tydligt att förutsättningarna för att välja kollektiv
trafik förbättras kraftigt till år 2050 genom att anta
let röda och orange områden ökar. 

Ett alternativt sätt att visa kollektivtrafikens kon
kurrenskraft relativt bilens är att studera hur stor 
andel av bilens regionala tillgänglighet som uppnås 
med kollektivtrafik i olika områden. För att kollek
tivtrafiken ska kunna vara det primära färdmedlet 
behöver det fungera inte bara för arbetsresor utan 
även för övriga ärenden. I Figur 31 visas andel av 
länets befolkning som bor i områden där tillgänglig
heten med kollektivtrafik uppgår till minst 95 % av 
tillgängligheten med bil. Observera att måttet kan 
höjas både genom tillgänglighetsförbättringar för 
kollektivtrafiken men även genom tillgänglighets
försämringar för bil.

I nuläget beräknas cirka 15 % av befolkningen bo i 
områden där tillgängligheten med kollektivtrafik är 

jämbördig med bil för arbetsresor. För övrigtresor 
är det dock mindre än 10 % som bor i sådana områ
den. Detta tyder på att det snarare är övrigtresorna 
än arbetsresorna som sätter begränsningen för 
vilka områden som kollektivtrafiken kan vara det 
primära färdmedlet. Dock är det inte nödvändigtvis 
samma områden för arbetsresor som för övrigtre
sor. Det är i nuläget knappt 4 % av länets befolkning 
som beräknas bo i områden där kollektivtrafiktill
gängligheten är likvärdig med biltillgängligheten 
för både arbets och övriga resor. Till 2050 beräk
nas det i båda strukturbilderna vara en mångdub
belt större andel av befolkningen som bor i områden 
där kollektivtrafikens tillgänglighet är likvärdig 
med bilens. Andelen är högre i B än i A, vilket är 
väntat eftersom bebyggelsens lokalisering är tätare 
och mer central i B. 

I figur 32 visas kartor på områden med likvärdig  
bil och kollektivtrafiktillgänglighet för både 
arbets och övrigtresor. Dessa områden är rödfär
gade, områden som nästan uppnår detta är ljus
gröna. I nuläget är det väldigt få sådana områden 
(kartan längst till vänster) medan de är klart fler i 
båda strukturbilderna för 2050 (fler i B än i A). I 
Strukturbild B täcker i stort sett hela tunnelbanans 
influensområde samt några tillkommande pendel
tågsstationer. 

Båda bebyggelsestrukturerna – tillsammans med 
föreslagna trafikinvesteringar – bidrar alltså till att 
skapa fler områden där kollektivtrafik och bil utgör 
likvärdiga alternativ. Täckningsgraden förefaller 
vara något högre i strukturbild B. Detta utgör en del 
av förklaringen till ökningarna av kollektivtrafikan
delarna år 2050 som redovisats tidigare i rapporten.
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Figur 31. Andel av befolkningen som beräknas bo i områden där kollektivtrafiken 
har förutsättning att vara det primära färdmedlet
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Figur 32. Kartillustrationer över de områden där kollektivtrafiken beräknas ha 
förutsättningar till att utgöra det primära färdmedlet för alla resor år 2050
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Trafikarbete 2050

Figur 33 visar det beräknade trafikarbetet i nuläget 
och för de två strukturerna år 2050 som index givet 
alternativa antaganden om teknikutveckling.

Figuren visar att trafikarbetet generellt beräknas 
öka jämfört med idag, men beroende på alternativa 
antaganden om tekniktutveckling så erhålls tydligt 
åtskilda resultat. Observera att figuren redovisar 
totalt trafikarbete och inte trafikarbete per capita. 
Ökningen av trafikarbetet ligger i optimistiskt alter
nativ på +68 % i A, och på +43 % i B. I pessimistiskt 
alternativ stannar ökningarna mellan +30 % till +8 
%. Den större ökningen av trafikarbetet i optimis
tiskt alternativ förklaras framför allt av att det kom
mer att vara möjligt att köra bil till ungefär samma 
upplevda kostnad som dagens. Med en befolkning
sökning på över 50 % i länet ökar därmed även bil
trafikarbetet. Den begränsade ökningen i pessimis
tiskt alternativ förklaras framför allt av att den 
tekniska utvecklingen drivit fram fordon som är kli
matneutrala, men till höga kostnader, och där bris
ten på klimatneutral energi medför höga bränslepri
ser som sammantaget innebär att kostnader för en 
bilresa ökar med sextio procent jämfört med nuva
rande upplevda kostnader för att köra bil. Båda 
strukturerna utgår alltså från att vägtrafiken upp
når klimatneutralitet från år 2050, men på olika 
sätt. I pessimistiskt alternativ behöver biltrafiken 
begränsas med ökade kostnader, medan optimis
tiskt alternativ utgår från att tekniken löser klimat
påverkan och att tillgången på klimatneutral energi 

är stor. I det senare fallet utgör trafikarbetet inte en 
klimatbegränsning, utan är främst en fråga om till
gänglighet och framkomlighet.

Det finns också anledning att kommentera skillna
derna i trafikarbete mellan de olika strukturalter
nativen, oaktat olika antaganden om teknikutveck
ling. Dessa skillnader kan i huvudsak betraktas som 
en lokaliseringseffekt eftersom länstillskottet av 
befolkning och arbetsplatser är detsamma i båda 
alternativen, även fast det finns vissa skillnader i 
trafiksystemet mellan strukturbilderna. Resultaten 
visar att strukturbild A genomgående ger det högsta 
trafikarbetet, medan strukturbild B ger det lägsta 
trafikarbetet av de två strukturerna. I (A, pes.) ökar 
trafikarbetet med +30 %, medan ökningen i (B, pes.) 
stannar vid +8 %. Detta bör ställas i relation till att 
befolkningen till år 2050 ökar med över 50 %. 
Strukturbild B kan därför betraktas som den mest 
transportsnåla strukturen jämfört med struktur
bild A.

Slutsatsen är att om huvudmålet skulle vara att 
reducera trafikarbetet i regionen så räcker det inte 
med en effektiv lokalisering. Genom en transportef
fektiv struktur går det att åstadkomma en begräns
ning av ökningen av trafikarbetet, men det kommer 
att behövas ytterligare åtgärder om trafikarbetet ska 
begränsas till betydligt lägre nivåer än idag. Det 
mest effektiva sättet att göra detta är att göra det 
dyrare att åka bil, så att kostnadsförhållandet mel
lan bil och kollektivtrafik förändras.
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Figur 33. Trafikarbete per dygn, vägtrafik, år 2050 (index nuläge 100)
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Passager över Saltsjö-Mälarsnittet  

2050 – vägtrafik

Historiskt sett har Saltsjön och Mälaren utgjort en 
betydande barriär för bilresor mellan södra och 
norra länshalvan. Kapaciteten under rusningstid 
har varit lägre än efterfrågan, vilket manifesterats 
genom bilköer på framför allt Essingeleden och 
Centralbron. Antalet passager över snittet idag21  
ligger på omkring 25 000 fordon i morgonens max
timme. Genom byggandet av Förbifart Stockholm 
och en östlig förbindelse kommer kapaciteten att 
fördubblas till år 2050. Figur 34 visar beräknat 
antal bilpassager över SaltsjöMälarsnittet samt 
kapacitetutnyttjande för respektive strukturbild.

Strukturbild B beräknas generellt ge lägre efterfrå
gan på resor över SaltsjöMälarsnittet än struktur
bild A. Detta förklaras framför allt på att struktur
bild A innebär en större regional fördelning av 
bostäder och arbetsplatser, vilket genererar ett 
generellt större behov av resor över snittet. Att pes
simistiskt alternativ ger lägre efterfrågan över snit
tet är förväntat, eftersom de ökade kostnaderna för 
bilisterna innebär en generell reduktion av vägtrafi
karbetet i länet.

Trafikanalyserna visar också att den utökade kapa
citeten över SaltsjöMälarsnittet totalt sett kommer 
att klara de ökade trafikvolymerna år 2050 (figur 
34), även i strukturbild B där en östlig förbindelse 

inte byggs. Inget av alternativen beräknas innebära 
ett högre totalt kapacitetsutnyttjande än idag. 
Efterfrågan mellan de olika vägförbindelserna över 
snittet beräknas dock vara ojämnt fördelade (se 
avsnitt om vägträngsel). Detta ger en indikation om 
att avgiftsnivåerna för de olika överfarterna kan 
behöva justeras. Men för att göra en sådan analys 
mer tillförlitlig bör en mer detaljerad nätutlägg
ningsmetod användas än den som använts för dessa 
analyser. Trängselsituationen i vägtrafiken som hel
het beskrivs i följande avsnitt. 

Trängsel i vägnätet år 2050

Som beskrivits tidigare utgår trafikanalyserna från 
en relativt sparsam utbyggnad av vägkapacitet i för
hållande till kollektivtrafikkapacitet till år 2050. 
Detta gäller särskilt strukturbild B22. De största 
kapacitetsökningarna till år 2050 i vägnätet sker 
genom byggandet av Förbifart Stockholm (i båda 
strukturerna innan 2030), samt en östlig förbin
delse och Huvudstaledens förlängning mot Berg
slagsvägen (i strukturbild A efter 2030). Analyserna 
utgår från 2016 års trängselskattesystem fram till år 
2030. Efter förbifartens öppnande sänks dock den 
högsta passageavgiften på Essingeleden från 30 till 
20 kr. Efter 2030 antas utökade trängselskatter 
enligt den så kallade ”Blomman”23. Figur 35–39 
visar trängselsituationen i nuläget och de två struk
turerna A och B i morgonens maxtimme år 2050.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

Nuläge A opt A pes B opt B pes

Figur 34. Bilpassager över Saltsjö-Mälarsnittet i morgonens maxtimme år 2050 
(antal fordon), samt totalt kapacitetsutnyttjande (röda punkter). Svarta siffror i 
staplarna visar procentuell ökning av antalet fordon jämfört med nuläget. 

21 Beräknat nuläge 2016 inklusive avgifter på Essingeleden.
22 Se avsnitt om förutsättningar för trafikanalyserna.
23 För fullständiga antaganden, se avsnitt om förutsättningar för trafiksystemet.
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24 Beräknat nuläge 2016 inklusive avgifter på Essingeleden
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Figur 35. Trängsel i vägnätet i morgonens maxtimme, nuläge 24 

Figur 36. Trängsel i vägnätet i morgonens maxtimme, strukturbild A, optimistisk teknikutveckling, år 2050
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Figur 37. Trängsel i vägnätet i morgonens maxtimme, strukturbild A, pessimistisk teknikutveckling, år 2050

Figur 38. Trängsel i vägnätet i morgonens maxtimme, strukturbild B, optimistisk teknikutveckling, år 2050
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En översiktlig analys visar att båda strukturerna 
innebär att de mest problematiska trängselavsnit
ten som finns idag kan reduceras. Den ökade vägka
paciteten över SaltsjöMälarsnittet, tillsammans 
med kostnadsutvecklingen för att köra bil och 
trängselskattens utformning, innebär bland annat 
att trängseln på Essingeleden i morgonens max
timme i princip försvinner. Noterbart är också att 
den övergripande trängseln i strukturbild B verkar 
klaras utan en östlig förbindelse, men ger dock lokal 
högre trängsel på väg 222 Värmdöleden in mot 
Sickla/södra länken. I båda strukturbilderna beräk
nas med optimistisk teknikutveckling en större 
spridning av trängseln till områden som idag inte 
har trängsel. Detta kan tolkas som en effekt av att 
trängselskattesystemets utformning klarar av att 
trycka ut trängsel från de centrala delarna till de 
yttre delarna av regionen. En teknikoptimistisk 
utveckling ger generellt högre trängsel i regionen än 
en teknikpessimistisk utveckling, men trängselsitu
ationen ser överlag ändå överkomlig ut. Struktur
bild A ger generellt något högre trängsel på i princip 
samma platser i länet som i strukturbild B (trots 
högre vägkapacitet totalt sett efter 2030 ), men med 
något olika nivåer. De olika antagandena om teknik
utveckling verkar dock ha större inverkan på träng
selsituationen än de olika strukturerna . Några kri

tiska trängselavsnitt är dock gemensamma i båda 
strukturbilder. Dessa kommenteras nedan.

• Essingeleden beräknas få lägre trängsel än idag. I 
båda strukturbilder. Förklaringen ligger i fler 
möjligheter till passager över SaltsjöMälarsnit
tet, kostnadsutvecklingen för att köra bil samt 
trängselskattens utformning.

• Förbifart Stockholm beräknas få trängsel i morgo
nens maxtimme med optimistisk teknikutveck
ling. Även vägar i anslutning till förbifartens 
norra delar får trängselproblem (vid E18). Med 
teknikpessimistisk utveckling finns egentligen 
ingen trängsel på Förbifarten.

• En östlig förbindelse (i A) beräknas få en gynnsam 
trängselsituation. Kapaciteten i morgonens max
timme överstiger efterfrågan på bilresor. Utan en 
östlig förbindelse (i B) uppstår viss trängsel på väg 
222 Värmdöleden.

• Väg 73 Nynäsvägen beräknas få ungefär samma 
trängsel som idag.

• E4 beräknas få ungefär samma eller mindre 
trängsel än idag.

• 222 Värmdöleden beräknas ge ökad trängsel vid 
anslutningen till södra länken i strukturbild B. 
Detta är primärt en effekt av att en östlig förbin
delse inte byggs i detta alternativ.
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Figur 39. Trängsel i vägnätet i morgonens maxtimme, strukturbild B, pessimistisk teknikutveckling, år 2050

25 B innehåller inga ytterligare väginvesteringar efter år 2030. Se avsnitt om förutsättningar för trafiken.
26 Notera att avgiftsnivåerna är olika mellan alternativen för att uppnå en rimlig trängselnivå.



56

• E18 Roslagsvägen beräknas ge ungefär samma 
trängsel som idag i avsnittet ÅlkistanUniversite
tet i båda strukturbilderna. 

Ett annat sätt att kvantitativt mäta trängseln är att 
summera väglängderna för trängseldrabbade vägar 
som redovisas i figur 35–39. Detta ger en samlad 
bild av trängselns omfattning i de olika strukturbil
derna. Figur 40 visar den summerade längden för 
flaskhalsarna, uttryckt i körfältskilometer i tre 
trängselkategorier. Som framgår av figuren beräk
nas en optimistisk teknikutveckling ge mer träng
sel, men också mer regionalt fördelad trängsel i 
morgonens maxtimme jämfört med idag. En tek
nikpessimistisk utveckling (med betydligt högre 
kostnader för att köra bil) ger generellt mindre 
trängsel än idag. Skillnaderna mellan strukturerna 
är mindre än mellan de olika antagandena om  

teknikutveckling, men strukturbild A förefaller ge 
något högre trängsel än strukturbild B. Förkla
ringen till detta är att befolkning och arbetsplatser i 
B huvudsakligen förväntas lokaliseras centralt i 
regionen, vilket innebär bättre möjligheter till gång 
cykel och kollektivtrafikresande. Notera att vägka
paciteten mellan struktur A och B skiljer sig åt27. 
Struktur B innehåller inga ytterligare väginveste
ringar efter år 2030.

Tidsförluster i vägnätet 2050

Ett annat samhällsproblem som följer av ökad 
trängsel är restidsförluster. Ett sätt att mäta träng
seln i vägsystemet är därför att studera de tidsför
luster som genomsnittsbilisten upplever år 2050. 
Figur 41 visar beräknade restidsförluster för en 
genomsnittlig arbetsresa över ett år.

27 Se avsnitt om förutsättningar för trafiken.
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Figur 40. Flaskhalsar (morgonens maxtimme, summerade körfältskilometer) år 2050.

Figur 41. Genomsnittlig restidsförlust (tim. per år) för arbetsresa med bil år 2050
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Påstigande i kollektivtrafiken 2050
Som beskrivits tidigare innebär båda strukturbilder 
omfattande investeringar i kollektivtrafiken till år 
2050. Utbudsökningen i morgonens maxtimme 
beräknas att öka med omkring +80 % räknat som 
vagnkilometer och med omkring +120 % räknat som 
sittplatskilometer jämfört med idag. Detta speglar 
en ökad passagerarkapacitet på fordonen jämfört 
med idag. Utbudsökningarna består huvudsakligen 
av förstärkningar av befintliga linjer, och i lägre 
utsträckning av nya linjer som skapar helt nya kol
lektivtrafiklägen. Figur 42 visar beräknat antal pås
tigande per trafikslag.

I dagsläget28 bidrar trängsel i vägnätet till en res
tidsförlust på motsvarande en arbetsvecka per år 
(39 tim.). År 2050 är skillnaderna mellan struktu
rerna mindre än skillnaderna mellan antagandena 
om teknikutveckling. Med teknikoptimistisk 
utveckling beräknas båda strukturerna innebära att 
restidsförlusterna ökar jämfört med idag. Ökningen 
är dock lägre (+13 %) än ökningen i trafikarbete (43
68 %). Det är noterbart att trots att trafikarbetet är 
betydligt högre i A än i B, så erhålls ungefär samma 
tidsförluster. Detta är primärt en effekt av att 
resmönstret i A är mer geografiskt fördelat än i B 
samt att olika utformning av trängselskattesystem 
och parkeringsavgifter är alternativskiljande.

Med en pessimistisk teknikutveckling reduceras 
tidsförlusterna till nivåer som är betydligt lägre än 
dagens (nästan halvering jämfört med 2010 års 
trängselnivåer). Strukturbild A beräknas ge något 
större effekt än strukturbild B, vilket primärt kan 

förklaras av en något högre trafikutveckling i de 
centrala delarna i B. Här bör återigen påminnas om 
att vägkapaciteten mellan strukturerna skiljer sig 
åt. Struktur B innehåller inga ytterligare väginves
teringar efter år 2030.

Sammantaget visar trafikanalyserna att antalet 
påstigande i kollektivtrafiken beräknas öka kraftigt 
i båda strukturbilder, men ökningarna är något 
olika fördelade mellan trafikslag och scenario. Det 
övergripande mönstret är att spårväg och tunnel
bana används mer i strukturbild B, medan buss och 
pendeltåg är mer använda i strukturbild A. Detta är 
primärt en effekt av de olika antagandena om var 
bebyggelsetillväxten förväntas ske i regionen men 
beror till del också på skillnader i trafiksystemet. 
Strukturbild A innebär en mer regionalt fördelad 
tillväxt, medan B innebär en mer central bebyggel
setillväxt. B innebär att en stor del av befolkning och 
arbetsplatser lokaliseras till tunnelbanans och 
spårvägarnas upptagningsområde i de centrala 
delarna av regionen. Dessa trafikslag blir attraktiva 
alternativ för kollektivtrafikresenärerna. Som en 
konsekvens av detta får också pendeltågen lägre 
andel av kollektivtrafikresandet i detta alternativ. I 
motsats till detta innebär strukturbild A att pendel
tåg och buss används i högre utsträckning än i 
övriga alternativ. Detta förklaras huvudsakligen av 
högre tillskott i de yttre delarna av regionen, där 
pendeltåg ofta utgör det mest attraktiva alternativet 
för kollektivtrafikresande. Tunnelbanan beräknas 
dock fortfarande vara det största spårtrafikslaget år 
2050, oavsett strukturbild. Ökningen av antalet 
påstigande i tunnelbanan som helhet beräknas öka 

28 Beräknat nuläge 2016 med utökad trängselskatt 2016 = 39 timmar. 2015 = ca 50 timmar.
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Figur 42. Antal påstigande i morgonens maxtimme år 2050
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med 70–100 %, parat med en utbudsökning om 
totalt ca 120–130 % i morgonens maxtimme. Utbu
det i tunnelbanan ökar alltså mer än efterfrågan, 
men efterfrågan är inte jämnt fördelad över hela 
tunnelbanesystemet.

Analyserna visar också att de olika strukturbilderna 
har större inverkan på färdmedelsval mellan olika 
trafikslag i kollektivtrafiken än mellan olika anta
ganden om teknikutveckling. 

Passager över Saltsjö-Mälarsnittet 2050  

– Kollektivtrafik 

Figur 43 visar antalet kollektivtrafikpassager över 
SaltsjöMälarsnittet år 2050.

Resultaten indikerar en betydande ökning av passa
ger över snittet, särskilt för strukturbild A (ca +90 
%). Orsaken till att A ökar mer än B har sannolikt 
med den regionala strukturen att göra. Trots att kol
lektivtrafikandelen är större i B än i A, så kan en för
klaring vara att det i större utsträckning finns full
goda resalternativ på den egna regionhalvan i B. 
Strukturen skapar då resalternativ som inte inbe
griper resor över snittet. 

Kapaciteten över snittet verkar också i stort sett 
räcka till för att möta efterfrågan. Kapacitetsutnytt
jandet år 205029 är lägre än idag och ligger kring 50 
%. Efterfrågan är dock asymmetriskt fördelad, och 
siffrorna ovan representera den totala kapaciteten i 
alla riktningar i morgonens maxtimme. 

Fördelning av beläggning i kollektivtrafiken redovi
sas i följande avsnitt.

Passagerarbeläggning i kollektivtrafiken 2050

Det trafiknät och trafikering för kollektivtrafiken 
som ligger till grund för trafikanalyserna innebär 
som tidigare beskrivits en betydande utbudsökning 
av antalet vagnkilometer till år 2050. Föregående 
avsnitt visade också på en betydande ökning av 
antalet passagerare i kollektivtrafiken. Frågan som 
uppstår är om den totala kapaciteten i kollektivtra
fiksystemet räcker till för att möta den ökade efter
frågan, och vilka linjer som i så fall blir belastade 
(särskilt om trafiken ska samsas med en växande 
fjärrtågstrafik och höghastighetståg). Detta illus
treras i Figur 44–46.

Figurerna redovisar pessimistiskt teknikscenario, 
eftersom det ger högre kollektivtrafikresande än 
optimistiskt scenario. Resultaten visar att passage
rarkapaciteten i kollektivtrafiken generellt verkar 
räcka till för att möta efterfrågan år 2050. Totalt sett 
erhålls högre belastning i strukturbild B, vilket är 
en naturlig följd av högre kollektivtrafikandel jäm
fört med A. Ingen av linjerna överskrider dock den 
praktiska kapaciteten i morgonens maxtimme i 
något av alternativen. Vissa belastade avsnitt före
kommer likväl. Dessa sammanfattas nedan.

• Pendeltågstrafik på Södertäljegrenen beräknas få 
hög belastning in mot centrum i morgonens max
timme i strukturbild A år 2050. Strukturbild B 

29 För detaljerad redovisning om antagen kapacitet, se avsnitt om trafikförutsättningar.
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Figur 43. Kollektivtrafikpassager över Saltsjö-Mälarsnittet i morgonens maxtimme år 2050 
(antal resenärer), samt totalt kapacitetsutnyttjande (röda punkter). Svarta siffror i staplarna 
visar procentuell ökning av antalet resenärer jämfört med nuläget.
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Tunnelbana, spårväg, lokalbanor
och pendeltåg, morgonens maxtimme
Antal resenärer, Nulage_2016_150611
Färgskalan anger utnytt jade platser på tågen    

Upp till alla sittplatser
Mellan alla sittp latser och praktisk kapacitet      

Över praktisk kapacitet

Tunnelbana, spårväg, lokalbanor
och pendeltåg, morgonens maxtimme
Antal resenärer, f lerkarn50_n
Färgskalan anger utnytt jade platser på tågen    

Upp till  70% av alla sittplatser
Upp till  alla sittplatser
Mellan alla sittplatser och praktisk kapacitet     
Över praktisk kapacitet

Figur 44. Beläggning i kollektivtrafikfordon, nuläge 2016 (maxtimme).

Figur 45. Beläggning i kollektivtrafikfordon, maxtimme, strukturbild A år 2050, (pessimistisk teknikutveckling).
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verkar klara kapaciteten på aktuell sträcka. 
• Tunnelbanans Norsborgsgren beräknas få hög 

belastning i båda strukturbilder. Kapaciteten ver
kar dock räcka till under morgonens maxtimme 
in mot Liljeholmen.

• Tunnelbanans Nackagren beräknas också få vissa 
trängselproblem i båda strukturbilderna.

• Tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan-Västra  
skogen-Kista30 i strukturbild B förefaller ge rela
tivt hög efterfrågan och innebär en viss passager
arbelastning. Om tunnelbanan slutar i Fridhems
plan erhålls inte alls samma reseefterfrågan31. 

• Grön linje Vällingby-City får viss belastning i 
båda alternativen.

Bortsett från ovanstående sträckor så verkar träng
selsituationen på pendeltågen, spårvägarna och 
övriga tunnelbanelinjer att se relativt god ut. I A 
används pendeltågen i högre utsträckning än i B, 
men belastningen överstiger inte den praktiska 
kapaciteten32.

Ett annat sätt att illustrera trängseln i kollektivtra
fiken är att studera beläggningen i fordonen efter 
trafikslag, se figur 47.

Analyserna visar att passagerarkapaciteten under 
morgonens maxtimme år 2050 räcker till för att 
möta efterfrågan för samtliga trafikslag. Belägg
ningen beräknas genomgående vara lägre än idag. 
För tunnelbana och pendeltåg handlar det om en 
halvering av trängseln. Skillnaderna mellan struk
turerna är relativt små, men generellt har tunnel
bana och spårväg högre trängsel i B, medan pendel
tåg och förortsbanorna har högre trängsel i A. 

Det bör noteras att samtliga analyser utgår från en 
kapacitet över centrala snittet som möjliggör 36 tåg 
per timme och riktning för vardera tunnelbanelin
jen och 30 tåg per timme och riktning för pendeltå
get33. Huruvida denna kapacitet i tunnelbana och 
pendeltåg är möjlig att uppnå i praktiken är dock 
inte helt klarlagd. Därför är den framtida spårkapa
citeten en central fråga eftersom det kommer att 
behövas en hög kapacitet för att klara efterfrågan 
om trängseln i vagnarna inte ska bli för omfattande. 
Beräkningarna utgår vidare ifrån de tunnelbane 
och pendeltågsvagnar som används idag. En tänk
bar möjlighet för att klara trängseln ombord på vag
narna vid en lägre trafikering än den antagna är att 
köra andra tågtyper som kan ta fler passagerare.

Tunnelbana, spårväg, lokalbanor
och pendeltåg, morgonens maxtimme
Antal resenärer, fakarn50_n
Färgskalan anger utnytt jade platser på tågen    

Upp till  70% av alla sittplatser
Upp till  alla sittplatser
Mellan alla sittplatser och praktisk kapacitet     
Över praktisk kapacitet

Figur 46. Beläggning i kollektivtrafikfordon, maxtimme strukturbild B år 2050, (pessimistisk teknikutveckling).

30 Linjen som trafikerar sträckan går till Kista medan det nya spåret går till Västra Skogen.
31 Efter analysernas färdigställande togs beslutet att ta bort objektet i A i samrådsförslaget.
32 För specifika antaganden om praktisk kapacitet för olika trafikslag, se bilaga.
33 Se avsnitt om förutsättningar för trafikanalyserna för specifika antaganden.
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Reslängder och trafikarbete per capita 2050

I Tabell 5. visas beräknad genomsnittlig reslängd 
per person och dygn (för alla färdmedel) och beräk
nat trafikarbete med bil per person och dygn .

Biltrafikarbetet per person beräknas minska i näs
tan alla framtidsbilder jämfört med nuläget. Sär
skilt stor minskning erhålls i B med ett pessimis
tiskt antagande om teknikutvecklingen. En 
framtida utveckling enligt framtidsbild B förefaller 
genomgående ge lägre trafikarbete än idag, även 
med ett teknikoptimistiskt antagande om teknikut
veckling. 

Den totala genomsnittliga reslängden per person 
beräknas öka i samtliga framtidsbilder. Struktur
bild A beräknas ge längre reslängder än B.

Ett av delmålen för den nya regionplanen anger att 
de genomsnittliga resorna per person och dygn med 
bil ska vara högst 6,5 km (nuläge 7,2 km) år 2030. 
Resultatet av analyserna visar att detta mål i princip 
kan uppfyllas i båda framtidsbilder.

34 Fören detaljerad redovisning av totalt trafikarbete, se tidigare avsnitt i rapporten.

Nuläge 2030 A 2030 B 2050 A opt 2050 A pes 2050 B opt 2050 B pes

Genomsnitt  
Reslängd per  
person och per 
dygn [km]

18.4 19.6 19.2 20.4 19.0 19.8 18.3

Biltrafikarbete per 
person och per 
dygn [km]

7.2 6.6 6.1 8.3 6.4 7.0 5.3

Tabell 5. Reslängder och trafikarbete per capita 2050
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Modellutfall: Två strukturer för  
östra Mellansverige år 2050

Följande avsnitt redovisar två framtidsbilder för 
befolknings och sysselsättningsstruktur i län och 
kommuner i östra Mellansverige år 2050. Generellt 
sett behandlar förutsättningar och konsekvenser 
för markanvändning östra Mellansverige exklusive 
Stockholms län medan förutsättningar och 
konskevenser för trafik behandlar hela östra  
Mellansverige. Scenarierna är skapade efter de 
övergripande beskrivningarna av strukturbilderna 
som beskrivits tidigare i rapporten. 

Markanvändning – Förutsättningar 
Lokalisering av befolkning och sysselsättning har 
gjorts i enlighet med det övergripande rumsliga för
hållningssätt som beskrivits tidigare. Båda struk
turbilder bygger gemensamt på de befolknings
framskrivningar som beskrivits tidigare i denna 
rapport. För länen i östra Mellansverige innebär 
detta ett tillskott om ca 1,39 miljoner invånare och 
omkring 730 000 sysselsatta till år 2050 (tabell 6). 
Ramarna för länen som helhet är alltså givna – det 

som skiljer strukturbilderna åt är var detta tillskott 
kan förväntas tillkomma inom länen. Varje kom
mun i länen kommer att erhålla olika tillskott bero
ende på vilken strukturbild som studeras. 
Befolkningstillskottet delas upp på flerbostadshus 
och småhus innan fördelningen. Antaganden om 
flerbostadshus och småhusandelar för de struktur
bilderna A och B redovisas i bilaga i slutet av denna 
rapport. I korthet innebär det att tillskotten 2010
2050 har en högre andel flerbostadshus än vad som 
finns i bostadsstocken i nuläget. Andelen tillkom
mande flerbostadshus är högre i B än i A. Sysselsätt
ningstillskottet delas upp i tre delar med anledning 
av att olika branscher har olika ytbehov och lokali
seringsmönster. I korthet så består de tre grupperna 
av kontorsverksamheter med krav på centralt läge 
(KC), befolkningsanknutna verksamheter B och 
ytkrävande verksamheter (YK). Markanvändnings
modellen lokaliserar sedan de givna länsvolymerna 
till mindre områden35 i enlighet med angivna loka
liseringsprinciper. 

Län Bef 2010 Syss 2010 Till. Bef  
2010–50

Till. Syss  
2010–50

Stockholms län 2 054 000 1 077 000 1 115 000 650 000

Uppsala län 336 000 138 000 98 000 33 000

Södermanlands län 271 000 109 000 50 000 19 000

Östergötlands län 430 000 189 000 74 000 25 000

Örebro län 280 000 127 000 35 000 10 000

Västmanlands län 253 000 111 000 21 000 5 000

Gävleborgs län 277 000 123 000 –15 000 –16 000

ÖMS exkl. AB län 1 847 000 797 000 263 000 76 000

Tabell 6. Befolknings- och sysselsättningstillskott 2050 per län i östra Mellansverige

35 SAMSområden/trafikzoner. Se vidare beskrivning om markanvändningsmodell i bilaga.
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Gemensamt för båda strukturbilderna är att lokali
seringen huvudsakligen drivs av den tillgänglighet 
som det framtida trafiksystemet skapar, men grun
dat på olika antaganden om var den huvudsakliga 
utvecklingen kommer ske inom länen. Vid lokalise
ringen används även andra lokala lokaliseringsfak
torer som också driver lokaliseringen i enlighet med 
de övergripande beskrivningarna av strukturbil
derna. Lokaliseringsfaktorerna viktas så att de 
anpassas efter respektive strukturbild. 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 (t.ex. naturre
servat). Restriktionerna begränsar möjligheterna 
till ny bebyggelse. En sammanställning av lokalise
ringsfaktorer och restriktionsområden för östra 
Mellansverige finns i bilaga till denna rapport.

Observera att tillskotten i Stockholms län har förde
lats med en annan modell än i de övriga länen. Mar
kanvändningskonsekvenser och Stockholms län 
redovisas i föregående kapitel.

Det finns här anledning till att påminna om syftet 
med strukturanalyserna. Syftet är inte att försöka 
förutspå ut en sannolik utveckling, utan att studera 
vilka rumsliga strukturer och planeringsstrategier 
som är ändamålsenliga med tanke på uppställda 
regionala mål 

Markanvändning för länen i östra  
Mellansverige – Rumsligt utfall 2050
Följande kartbilder illustrerar det rumsliga utfallet 
av två strukturbilder för östra Mellansverige år 
2050. Kartbilderna visar fördelningen av befolk
ning, summerade per kommun i enlighet med de 
beskrivningar av strukturbilderna som presenterats 
tidigare i denna rapport. I bilaga till denna rapport 
finns även motsvarande tabeller med befolknings 
och sysselsättningssiffror för år 2050.

Kartbilderna representerar det rumsliga avtrycket 
av två olika planeringsstrategier i östra Mellan
sverige. Även om de rumsliga skillnaderna mellan 
alternativen vid en första anblick kan tyckas vara 
små, så speglar alternativen två olika bebyggelse
strukturer i länen i östra Mellansverige år 2050. De 
regionala skillnaderna mellan alternativen består i 
huvudsak av olika grad av centralisering och 
kärnutveckling, och representerar därför olika grad 
av regionala tyngdpunktsförskjutningar till olika 
områden där utvecklingen kan förväntas ske. Alter

nativen speglar därför två åtskilda bebyggelse
strukturer i östra Mellansverige år 2050. Båda 
strukturbilderna innebär en koncentration till de 
största städerna i östra Mellansverige. Det är dessa 
städer som har den bästa regionala tillgängligheten 
och störst grad av storregional integration och möj
lighet till omfattande utbyte. Graden av koncentra
tion är större i B än i A. Eftersom tillskotten per län 
är desamma i båda strukturbilderna innebär B att 
fler kommuner får en befolkningsminskning till 
2050 än i A. 

Det rumsliga utfallet som illustreras ovan kan även 
utvärderas kvantitativt med avseende på markan
vändningskonsekvenser och trafikkonsekvenser. 
Därigenom kan de olika strukturerna jämföras, dels 
med varandra, men även gentemot eventuella mål 
som ställs upp för regionernas utveckling. Följande 
avsnitt redovisar de markanvändnings och trafik
konsekvenser som de två strukturerna kan förvän
tas innebära.

Markanvändning – Konsekvenser
De olika strukturbilderna kommer att ge olika mar
kanvändningskonsekvenser. Storleken på konse
kvenserna avgörs av en rad olika faktorer. Bebyggel
sens totala markanspråk avgörs bland annat av 
vilken typ av bostäder som förväntas byggas. En 
person som bor i flerbostadshus gör i allmänhet av 
med mindre markyta än en person som bor i små
hus. Dagens markanvändning och bebyggelsetäthet 
har också betydelse för hur mycket ny bebyggelse 
som får plats genom förtätning i befintlig bebyg
gelse. Möjligheterna till förtätning och nyexploate
ring varierar i olika lägen och avgörs av förtätning
spotentialen i dessa lägen. Eftersom även lägena 
varierar beroende på lokaliseringsprinciperna i res
pektive strukturbild, så innebär detta att olika 
strukturbilder kommer att ge olika förutsättningar 
till effektivt markutnyttjande.

För att kunna utvärdera och jämföra olika struktur
bilder med varandra används så kallade indikatorer. 
Till skillnad från den detaljerade markanvänd
ningsmodellen som används för Stockholms län 
(IPM) så är möjligheterna till att utvärdera markan
vändningen i östra Mellansverige inte lika stora 
eftersom de genomförs med en mer generaliserad 
modell (LuSIM). Därför är antalet markanvänd
ningsindikatorer färre än för Stockholms län. Vid 
konsekvensbedömningen av markanvändningen för 
östra Mellansverige används följande indikatorer 
för att ge en bild av de olika strukturernas lokalise
ringseffekter:
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Figur 48. Befolkningsutveckling per kommun 1990–2010 

Figur 49. Befolkningsutveckling per kommun 2050 enligt strukturbild A 2050
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• Lokaliseringseffektivitet (lokalisering i förhål
lande till tillgänglighet)

• Bebyggelsens genomsnittliga täthet/koncentra
tion?

Markanvändningskonsekvenser av två olika struk
turbilder i östra Mellansverige år 2050 redovisas i 
följande avsnitt.
 
Lokaliseringseffektivitet 2050

Figurerna 51–52 visar bebyggelsens lokalisering 
efter kollektivtrafiktillgänglighet för två struktur
bilder samt trenden i östra Mellansverige. Tillgäng
ligheten är här indelad i tio klasser, där värdet 1 
motsvarar de tio procent bästa lägena, och värdet 10 
innebär de 10 procent sämsta lägena36. Värdet på 
linjerna motsvarar hur stor andel som är lokaliserad 
i de olika percentilerna. Genom denna redovisning 
erhålls en uppfattning om hur väl bebyggelsen är 
lokaliserad i förhållande till kollektivtrafiktillgäng
ligheten. 

Den första observationen som kan göras är att  
utfallet tydligt speglar att lokaliseringen i båda 
strukturbilderna huvudsakligen är drivna av den 
kollektivtrafiktillgänglighet som det framtida kol
lektivtrafiksystemet skapar. De största tillskotten 
hamnar därför i de bästa kollektivtrafiklägena, 
vilka oftast återfinns i de centrala nodstäderna. 
Detta innebär också att båda strukturbilderna kan 
sägas skapa goda förutsättningar till ökat kollektiv
trafikresande och storregional sammankoppling, 
men i något olika grad. Eftersom båda strukturbil
der bygger på olika grad av centralisering av bebyg
gelsetillväxten med syfte att öka den storregionala 
sammankopplingen i östra Mellansverige, så har 
den inomregionala fördelningen och sammankopp
lingen inte givits någon större prioritet i strukturbil
derna.

Den andra observationen som kan göras är att 
strukturbild B innebär en effektivare lokalisering 
jämfört med strukturbild A. I B lokaliseras nästan 
90 % av befolkningstillskottet till de 30 % bästa 
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Figur 50. Befolkningsutveckling per kommun 2050 enligt strukturbild B

36 Eftersom de två strukturbilderna representerar olika strukturer kommer varje percentil inte automatiskt  
 innehålla samma områden i båda strukturbilder.
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lägena, medan A innebär att ca 70 % av tillskottet 
lokaliseras till de 30 % bästa lägena. Orsaken till 
detta utfall består framför allt i att centrumkommu
nen/erna även i framtiden kommer att utgöra de 
mest tillgängliga delarna av länen. Stora tillskott i 
dessa lägen kommer därför att gynna lokaliserings
effektiviteten i förhållande till kollektivtrafiktill
gängligheten, och därigenom också den storregio
nala sammankopplingen. Centrumkommunernas 
dominerande ställning kommer därför inte att rub

bas väsentligt i någon av strukturbilderna, trots 
relativt omfattande satsningar på ny och utökad 
infrastruktur i östra Mellansverige.

Strukturbild B innebär att regionala stadskärnor/
noder med god storregional koppling förväntas få 
särskilt hög bebyggelsetillväxt. Detta betyder att 
nodstäderna Uppsala, Gävle, Västerås, Örebro, 
Eskilstuna, Norrköping och Linköping förväntas 
utvecklas starkare än övriga städer i regionerna. 
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Figur 52. Sysselsättningens lokalisering efter tillgänglighetsklasser i östra Mellansverige år 2050

Figur 53. Befolkning och arbetsplatser per kvadratkilometer, viktat medelvärde
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Dessa städer har den högsta storregionala tillgäng
ligheten idag, och kommer även att ha det år 2050. 
Om syftet är att utöka de storregionala arbetsmark
naderna så innebär detta att ju större andel av län
stillskottet som lokaliseras i dessa lägen, desto 
större kommer förutsättningarna för storregional 
integrering av arbetsmarknaderna att bli. Frågan 
om detta är önskvärt eller realistiskt diskuteras 
dock inte här.

Befolkningstäthet/koncentration

Figur 53 illustrerar ett översiktligt mått på den 
genomsnittliga tätheten i östra Mellansverige 
exklusive Stockholms län. Måttet utgår från befolk
ning och arbetsplatser per kvadratkilometer för res
pektive trafikzon. Sedan har ett viktat medel för tra
fikzonernas täthet beräknats där varje zon givits en 
vikt som motsvaras av summan av befolkningen och 
antalet arbetsplatser i zonen. D.v.s. ju fler som bor 
och arbetar i en zon, desto högre vikt har zonen fått. 
Måttet blir med andra ord ett slags koncentrations
mått som säger hur tätt det är i genomsnitt för en 
invånare i regionen. I och med viktningen blir med
elvärdet avsevärt högre än det oviktade medelvär
det som är strax under 50 personer och arbetsplat
ser per kvadratkilometer i nuläget.

Av figuren framgår det tydligt att båda strukturbil
derna innebär en ökad täthet och koncentration i 
östra Mellansverige. Högst täthet uppnås i B, för vil
ket den genomsnittliga tätheten för en individ är 
cirka 44 % högre än i nuläget. Motsvarande siffror 
för A är 26 %.  Det kan jämföras med att summan av 
folkmängd och arbetsplatser i östra Mellansverige 
exklusive Stockholms län beräknas öka med cirka 11 
% till 2050.

Trafik – förutsättningar
En av de viktigaste aspekterna i strukturanalyserna 
är de trafikeffekter som olika strukturer kan förvän
tas innebära. Bebyggelsens och trafiksystemets 
sammansättning och lokalisering har stor betydelse 
för hur resandet i östra Mellansverige blir i framti
den. I nedanstående avsnitt redovisas därför de för
väntade trafikeffekterna av de strukturer som 
beskrivits i föregående avsnitt, i kombination med 
de paket av trafikåtgärder och antaganden som 
beskrivits tidigare i rapporten. Trafikeffekterna 
beskrivs inledningsvis med utgångspunkt från att 
de framtida trafikpaketen genomförs, och att 
dagens effektsamband mellan trafikutbud, tillgäng
lighet, kostnader, bil och körkortsinnehav, samt 
resbeteenden gäller. 

Givet framtidsbilderna finns två scenarier för 
omvärldsförutsättningar vad gäller teknikutveck
lingen. Dels ett scenario (”pessimism”) där den tek
niska utveckling drivit fram fordon som är klimat
neutrala men till höga kostnader och där bristen på 
energi medför höga bränslepriser som sammanta
get innebär att kostnader för en bilresa ökar med 
sextio procent jämfört med nuvarande upplevda 
kostnader för att köra bil. Dels ett scenario (”opti
mism”) med en mer optimistisk inställning där tek
niken löser problemet och innebär att det kommer 
att vara möjligt att köra bil till ungefär samma upp
levda kostnad som dagens. I ett teknikoptimistiskt 
scenario antas alltså en hög teknikutveckling som 
gör att de klimatpåverkande utsläppen från vägtra
fiken kan elimineras. I detta scenario behöver inte 
trafikutvecklingen begränsas med exempelvis styr
medel för att uppnå klimatmålet, men de kan behö
vas av andra skäl.

Trafik – konsekvenser
För att kunna utvärdera och jämföra olika struktur
bilder med varandra används så kallade trafikindi
katorer. Vid konsekvensbedömningen av trafikef
fekterna i östra Mellansverige används följande 
indikatorer för att ge en bild av strukturbildernas 
trafikkonsekvenser:

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

Trafikkonsekvenser av två olika strukturbilder i 
östra Mellansverige år 2050 redovisas i följande 
avsnitt.

Färdmedelsandelar i östra Mellansverige 2050

Figur 54 visar utvecklingen av färdmedelsandelar 
för de två strukturbilderna i länen i östra Mellan
sverige år 2050 givet två alternativa antaganden om 
teknikutveckling (opt/pes).

Den första observationen som kan göras är att kol
lektivtrafikens marknadsandel beräknas öka i de 
flesta länen jämfört med idag. Ökningarna ligger i 
storleksordningen på 2–6 procentenheter beroende 
på län och scenario. Skillnaderna mellan alternati
ven kan tyckas små, men det bör betonas att några 
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procentenheter inte bör betraktas som obetydliga i 
sammanhanget. Ökningen kan förklaras av en kom
bination av olika samspelande faktorer. Dels gynnar 
båda strukturbilderna i sig själva kollektivtrafikre
sandet, dels är regionaltågstrafiken förbättrad, dels 
innebär ökade kostnader för att åka bil en ökad 
benägenhet att välja kollektivtrafiken. Det senare 
gäller särskilt med en pessimistisk teknikutveckling 
i kombination med strukturbild B. 

Bilens marknadsandelar år 2050 uppvisar ett delvis 
annat mönster. Generellt ger strukturbild A en 
högre bilandel än strukturbild B, oavsett alternativa 
antaganden om teknikutveckling. Detta kan förkla
ras av en kombinerad effekt av strukturernas olika 
egenskaper och en lägre investeringsnivå i kollek
tivtrafiken efter år 2030 i strukturbild A. Med ett 
pessimistiskt antagande om teknikutvecklingen 
visar resultaten att ökningen av bilandelen i de 
flesta län kan begränsas eller till och med minska 
(Stockholm och Uppsala). Med ett optimistiskt 
antagande om teknikutvecklingen utgör bilen inte 
en klimatbegränsning, eftersom tekniken löser pro

blemet. Analyserna visar att en sådan utveckling 
innebär att bilens marknadsandel ökar i de flesta 
län i östra Mellansverige (undantaget Stockholms 
län med strukturbild B). Ovanstående innebär sam
mantaget att bilen och kollektivtrafiken bibehåller 
eller stärker sina marknadsandelar samtidigt för de 
flesta län förutom i Stockholm. Detta gäller även i 
ett scenario där kostnaderna för att köra bil ökar 
kraftigt (pessimism). Den sammantagna tolkningen 
av ovanstående är att de relativt goda valmöjligheter 
för kollektivtrafik som finns i Stockholm inte är lika 
gynnsamma i övriga östra Mellansverige. Dessa 
kvaliteter finns huvudsakligen i de täta nodstäderna 
i östra Mellansverige, medan andra delar av länen 
är sämre försörjda med kollektivtrafik. I dessa 
områden kommer bilen fortfarande att utgöra ett 
attraktivt färdemedelsalternativ, även med kraftigt 
ökade kostnader. Visserligen ökar trafikutbudet i 
kollektivtrafiken totalt sett i östra Mellansverige, 
men antalet helt nya platser som täcks in av investe
ringarna och som därigenom får betydande till
gänglighetsförbättringar är förhållandevis få. 
Utbudseffekten består huvudsakligen av ökad trafi
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Figur 54. Färdmedelsandelar i östra Mellansverige år 2050
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kering på befintliga linjer. De tillgänglighetsförbätt
rande åtgärder som genomförs i kollektivtrafiken 
räcker alltså inte till för att förändra bilens domine
rande ställning som färdmedel. Utbudstillskotten 
måste också ses i ljuset av den trafik och bebyggel
sestruktur som finns idag, och som antas finnas 
kvar år 2050 som en förhållandevis stor bas.

Analyserna visar att strukturbild B, i kombination 
med pessimistisk teknikutveckling förefaller ge 
något mer gynnsamt utfall om syftet är att öka kol
lektivtrafikens andel och samtidigt minska bilens 
betydelse som transportslag. Analyserna antyder 
dock att det kommer att krävas mer än en effektiv 
bebyggelsestruktur och kollektivtrafikinveste
ringar för att begränsa bilåkandet i framtiden. 

Trafikarbete i östra Mellansverige 2050

Figur 56 visar förväntad utveckling av trafikarbete 
per capita i länen år 2050.

Resultaten visar inledningsvis att strukturbild A 
generellt ger högre trafikarbete per capita än struk

turbild B i de flesta av länen, oaktat alternativa anta
ganden om teknikutveckling. Förklaringen till detta 
består av en kombination av strukturbildernas olika 
egenskaper samt lägre investeringsnivå i trafiksys
temet efter år 2030 i strukturbild A. Skillnaderna i 
totalt genererade fordonskilometer mellan struk
turbilderna är mellan 12–14 %. 

Med ett optimistiskt antagande om teknikutveck
lingen utgör biltrafikarbetet inte en klimatbegräns
ning, eftersom tekniken antas lösa problemet. Kost
naderna för att åka bil upplevs ungefär som idag, 
och kostnadsförhållandet mellan att åka bil och kol
lektivtrafik förändras inte. Fordonskilometrarna i 
östra Mellansverige beräknas öka med +3045 % 
jämfört med idag. Analyserna visar att en sådan 
utveckling innebär att biltrafikarbetet ökar i de 
flesta län i östra Mellansverige, särskilt i struktur
bild A. I pessimism antas att kostnaderna för att åka 
bil behöver ökas kraftigt, vilket direkt slår mot bil
trafikarbetet i alla län. Reduceringen av trafikarbe
tet per capita ligger mellan 20–30 % beroende på 
län och strukturbild, samtidigt som de totala for
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Figur 55. Färdmedelsandelar (motoriserade resor) i östra Mellansverige år 2050 



70

donskilometrarna i stort sett inte ökar jämfört med 
idag (–8 – +4 %). 

Slutsatsen är densamma för hela östra Mellansve
rige som för Stockholms län. Om huvudmålet skulle 
vara att reducera trafikarbetet i regionen så räcker 
det inte med en effektiv lokalisering. Genom en 
transporteffektiv struktur går det att åstadkomma 
en begränsning av ökningen av trafikarbetet, men 
det kommer att behövas ytterligare åtgärder om tra
fikarbetet ska begränsas till betydligt lägre nivåer 
än idag. Det mest effektiva sättet att göra detta är att 
göra det dyrare att åka bil, så att kostnadsförhållan
det mellan bil och kollektivtrafik förändras.

Resor över länsgräns och inom länen i  

östra Mellansverige 2050

Resor över länsgräns är en indikator på omfatt
ningen av det regionala utbytet mellan länen i östra 
Mellansverige. Figur 57 visar beräknat antal resor 
över länsgräns i nuläget och år 2050.

Resultaten visar att båda strukturbilderna bidrar 
till ökad regional integration, men i något olika 
grad. Kollektivtrafikresorna mellan länen utanför 
Stockholms län beräknas öka med mellan 100150 
procent jämfört med idag (beroende på teknikut
veckling), vilket får betraktas som en stor ökning 
med tanke på att befolkning och sysselsättning ökar 
med 15 respektive 10 procent i övriga östra Mellan
sverige. Utvecklingen av det storregionala resandet 
är framför allt ett resultat av det ökade utbudet i kol
lektivtrafiken som ger förbättrade möjligheter till 
långväga resor, och kan tolkas som att de regionala 
arbetsmarknaderna utökas geografiskt. Det är 
också en effekt av den fortsatta koncentrationen av 
bebyggelsetillväxten till nodstäderna. Strukturbild 
B förefaller gynna den storregionala integrationen 
utanför Stockholms län i något högre grad än struk
turbild A. Detta är förväntat i och med att struktur
bild B innebär ökad koncentration av bostäder och 
arbetsplatser till de större städerna i länen. Efter
som dessa städer i allmänhet också har hög storregi
onal tillgänglighet ger detta sammantaget ett utslag 
i form av ökat regionalt resande.
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Strukturbild Fkm bil ÖMS

Nuläge 100

A 2050 pes 104

B 2050 pes 92

A 2050 opt. 145

B 2050 opt. 131

Tabell 7. Utvecklingen av totala fordonskilometer i östra 
Mellansverige (index nuläge = 100)
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Analyserna visar vidare att taxeåtgärder har stor 
potential för att öka det storregionala resandet. Med 
halverad kollektivtrafiktaxa skulle antalet kollek
tivtrafikresor över länsgräns fördubblas år 2050, 
vilket innebär upp till femdubbling om man jämför 
med nuläget.

De inomregionala resorna i länen utanför  
Stockholm beräknas också öka till år 2050 (ca + 12 
%), men inte lika mycket som de mellanregionala 
resorna. Detta stärker slutsatsen att båda struktur
bilderna, i kombination med trafiknätet 2050,  
tillsammans verkar för ytterligare storregional  
integration. Inomregionala resor kommer dock fort
farande utgöra huvuddelen av alla motoriserade 
resor år 2050. Skillnaderna mellan alternativen  
är små gällande storleken på det inomregionala 
resandet. 

Tillgänglighet 2050

Tillgänglighet är en viktig lägeskvalitet som påver
kar många delar av samhället. Bostädernas och 
lokalernas nuvarande lokalisering och fastighetpri
ser kan till stor del förklaras av tillgängligheten. 
Tillgängligheten påverkas av i huvudsak två fakto

rer; dels var bostäder och verksamheter är lokalise
rade, och dels av trafiksystemets utformning. Ett 
område där man når många potentiella målpunkter 
inom korta restider har en hög tillgänglighet. Alla 
åtgärder som bidrar till att antingen förkorta resti
derna eller att öka antalet målpunkter inom samma 
restid kommer därför att bidra till att öka tillgäng
ligheten för en viss plats. I ett arbetsmarknadsper
spektiv brukar tillgängligheten vanligtvis mätas 
som marknadspotential, d.v.s. tillgång till arbets
platser eller arbetskraft.

De trafikåtgärder som ingår i strukturanalysernas 
trafiknät till år 2050 kommer i kombination med de 
olika bebyggelsestrukturerna att bidra till en bety
dande ökning av tillgängligheten i stora delar av 
hela östra Mellansverige. Eftersom lokaliseringen 
av bostäder och arbetsplatser i analyserna huvud
sakligen drivs av den kollektivtrafiktillgänglighet 
som det framtida trafiksystemet skapar, så bidrar 
samtliga strukturbilder till att öka tillgängligheten i 
länen, men med något olika fördelning. Figur 58–59 
visar hur tillgängligheten till arbetsplatser med kol
lektivtrafik och bil beräknas förändras från idag till 
år 2050. 
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Figur 58. Tillgänglighet till arbetsplatser inom 60 min. med koll., nuläge, samt A och B år 2050.
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Figur 59. Tillgänglighet till arbetsplatser inom 60 min. med bil, nuläge samt A och B år 2050.
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Figurerna visar för det första att biltillgängligheten 
har en betydligt högre geografisk täckningsgrad 
jämfört med kollektivtrafiken. Det är egentligen 
bara de största städerna som har en tillgänglighet i 
nivå med bilens. Men eftersom en stor del av regio
nernas befolkning just återfinns i de större stä
derna, så är den totala täckningsgraden för kollek
tivtrafiken relativt god. Figurerna visar att de 
centrala delarna av regionerna idag har den högsta 
tillgängligheten till arbetsplatser, och kommer även 
att ha det år 2050. De sammantagna effekterna av 
trafikåtgärderna och strukturbildernas utformning 
kommer däremot att bidra till betydande tillgäng
lighetsförbättringar i länen som helhet jämfört med 
idag. Tillgängligheten kommer alltså att öka, inte 
bara i de centrala delarna utan i de flesta platser i 
länen. Till exempel kommer fler platser att ha lika 

hög tillgänglighet som de större städerna har idag. 
Det bör dock nämnas att de relativa tillgänglighets
skillnaderna mellan centrum och periferi kommer 
att bestå. De centrala delarna kommer alltså ha en 
relativt högre tillgänglighet jämfört med övriga 
delar, även om tillgängligheten generellt ökar i hela 
östra Mellansverige. Eftersom investeringarna i 
vägnätet till år 2050 är relativt begränsade kommer 
tillgänglighetsförbättringen på vägsidan huvudsak
ligen att bestå av en markanvändningseffekt mer än 
en trafikinvesteringseffekt. 

I förhållande till väginvesteringarna kan kollektiv
trafikinvesteringarna till år 2050 betraktas som 
relativt omfattande37. Dessa innehåller betydande 
satsningar på ny spårbunden trafik och en samtidig 
kraftig ökning av trafikeringen (ökad turtäthet i 
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Figur 60. Marknadspotential med kollektivtrafik. Andel av östra Mellansverige 
befolkning som når andel av arbetsplatserna inom 60 minuter med kollektivtrafik år 2050.

Figur 61. Tillgänglighet till storregionala nodstäder i östra Mellansverige 2050

37 Se avsnitt om trafiksystemets utformning samt objektlista i bilaga.
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befintligt nät). Tillsammans med den höga befolk
ningstillväxten kommer detta att innebära en kraf
tig tillgänglighetsförbättring i östra Mellansverige 
år 2050 jämfört med nuläget. Tillgängligheten blir 
högre, den sprids över ett större geografiskt område 
längs den spårbundna kollektivtrafiken, och för
bättringen är betydligt större i än i vägnätet. Sam
mantaget kommer fler platser i länet att erhålla en 
storstadsmässig tillgänglighet med kollektivtrafik 
år 2050.

Ett annat sätt att belysa tillgänglighetsförbättring
arna i östra Mellansverige som helhet är att studera 
marknadspotentialen vid olika tidpunkter. Figur 60 
visar andel av befolkningen i östra Mellansverige 
som når andel av arbetsplatser i östra Mellansverige 
inom 60 minuter med kollektivtrafik år 2050.

Figuren visar tydlig att tillgängligheten förbättras 
betydligt till år 2050. Idag når 40 % av befolkningen 
omkring 25 % av alla arbetsplatser i östra Mellan
sverige. År 2050 beräknas de däremot nå omkring 
hälften av arbetsplatserna, dvs. en fördubbling av 
andelen. Kurvornas branta avtagande förklaras av 
att de flesta av de större städerna 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 % av befolkningen) är flackare, 
så bör man notera att den relativa tillgänglighetsför
bättringen i dessa områden är högre än de 40 % av 
befolkningen med störst marknadspotential. 

Ett tredje sätt att belysa tillgänglighetsförbättring
arna i östra Mellansverige är att studera befolkning
ens ökade möjligheter att nå de storregionala 
noderna38. Eftersom båda strukturbilderna bygger 
på att utvecklingen koncentreras till större nodstä
der, men i något olika grad, innebär detta att nod
städerna kommer att utgöra viktiga tyngdpunkter i 
framtiden. Därför är restiderna till och mellan 
dessa städer av 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 61 visar andel av befolkningen 
i respektive län som når sin närmaste nodstad/
bytespunkt inom 30 minuters resa med kollektiv
trafik. 

Resultaten från analyserna visar att utvecklingen av 
transportsystemet – i kombination med bebyggelse
strukturerna – att restiderna till och mellan nodstä
derna minskar och tillgängligheten ökar. I östra 
Mellansverige som helhet innebär strukturbild A en 
genomsnittlig relativ restidsminskning med –25 %, 
medan strukturbild B innebär –41 %. Den huvud
sakliga förklaringen till skillnaderna i restids
minskning har att göra med olika investeringsni
våer mellan strukturbilderna39.

Figur 61 visar att tillgängligheten till nodstäderna 
beräknas öka betydligt till år 2050. I dagsläget når 
ca 48 % av befolkningen i östra Mellansverige en 
regional nodstad inom 30 minuter med kollektiv
trafik. Om de strukturbilder som beskrivs här får 
fullt genomslag beräknas denna andel öka med upp 
till 61 %, dvs. en betydande ökning för östra Mellan
sverige som helhet. Målet för östra Mellansverige40 

är att minst 60 % av befolkningen i länen ska nå när
maste regionala nodstad inom 30 minuter år 2050. 
Resultaten indikerar att målet kan överträffas i 
strukturbild B (61 %), men att det inte riktigt nås i 
strukturbild A (56 %). Anledningen till att B ger ett 
bättre utfall är en kombination av strukturens egen
skaper (tätare och mer koncentrerad) och att B har 
en högre ambitionsnivå vad gäller investeringar i 
transportsystemet efter 2030.

Alla län utom Gävleborg får markant förbättrad till
gänglighet år 2050. Orsaken till att Gävleborg inte 
ökar sin tillgänglighet till nodstäder är en effekt av 
att det analyserade tidsavståndet (30 minuter) san
nolikt är för litet med tanke på Gävleborgs relativt 
glesa struktur och långa avstånd. 

Tillgänglighet till internationell flygplats  

i östra Mellansverige 2050

Hög tillgänglighet till internationell flygplats är en 
viktig storregional kvalitet. För innovativa företag 
är möjligheten att kunna nå internationella kunder 
och kvalificerad arbetskraft centralt. En förbättrad 
internationell tillgänglighet gör regionen mer nåbar 
för utländska besökare. Det underlättar marknads
föringen av regionen och gör den mer attraktiv. Vid 
etablering av huvudkontor är hög internationell till
gänglighet ofta centralt vid val av lokalisering. 

38 Nodstäder: Arlanda, Stockholm, Uppsala, Nyköping, Skavsta, Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Örebro, Västerås, Gävle, 
Karlstad, Falun/Borlänge, Jönköping, Sundsvall.
39 Se avsnitt om förutsättningar för trafikanalyserna.
40 Se avsnitt om mål för östra Mellansverige.
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Ett enkelt mått för att bedöma regionernas interna
tionella tillgänglighet är att mäta hur stor andel av 
länens befolkning och arbetsplatser som når 
Arlanda eller Skavsta inom 60 minuter. Detta visas i 
Figur 62.

I östra Mellansverige som helhet når idag omkring 
40 % av befolkning och sysselsatta Arlanda eller 
Skavsta inom 60 minuter med kollektivtrafik. Utfal
let av analyserna visar att den internationella till
gängligheten år 2050 beräknas öka till omkring 70 
%. Tillgängligheten varierar dock mellan länen. De 
största relativa tillgänglighetsförbättringarna 
erhålls i länen utanför Stockholm. Ostlänken inne
bär bland annat att Östergötland får kortare restid 
till båda flygplatserna, men särskilt Skavsta. Andra 
län, såsom Västmanland och Örebro, når i stort sett 
inte upp till 60minutersgränsen (inräknat gångtid, 
restid och bytestid), med ligger sannolikt strax över 
denna restidsgräns. Detta är primärt en effekt av 
långa avstånd i kombination med en trafikeringsef
fekt.

Skillnaderna mellan strukturbilderna förklaras av 
att investeringsnivån i strukturbild A är lägre än i B 
(2030nät används år 2050, se förutsättningar för 
trafikanalyser i tidigare avsnitt).

Passagerarbeläggning i spårtrafiken 2050

Det trafiknät och trafikering för spårtrafiken som 
ligger till grund för trafikanalyserna innebär som 
tidigare beskrivits en betydande utbudsökning av 
antalet vagnkilometer till år 2030 i båda struktur
bilderna. I strukturbild B ingår dessutom ytterligare 
investeringar fram till 2050 (se tidigare avsnitt om 

trafikförutsättningar). Tidigare avsnitt visade också 
på en betydande ökning av antalet resande i spår
trafiken 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 höghastighetståg). Se 
figur 63–66 för beräknad beläggning under morgo
nens maxtimme för nuläget och 2050.

I morgonens maxtimme beräknas idag belägg
ningen på de flesta sträckor ligga under 120 % av 
sittplatserna41, men oftast betydligt mindre. Högst 
trängsel finns på banorna nära Stockholm. Resulta
ten av analyserna visar att trängseln i vagnarna 
fortsatt kommer att vara ansträngd i de större strå
ken in mot de centrala delarna av Stockholms län. 
På flera sträckor överstiger efterfrågan den prak
tiska passagerarkapaciteten i morgonens max
timme. Trängseln kommer att vara särskilt hög i 
strukturbild A, vilket indikerar att regionaltågstra
fikeringen enligt 2030nätet inte kommer att räcka 
till för att klara efterfrågan år 2050. Problemen är 
något mindre i strukturbild B, men trängseln är 
fortfarande ansträngd in mot Stockholm. Kapacite
ten på övriga sträckor i östra Mellansverige verkar 
dock räcka till för att möta efterfrågan år 2050. 
Vissa kritiska avsnitt förekommer dock. Dessa sam
manfattas nedan.

• Svealandsbanan från Eskilstuna mot Stockholm 
beräknas ge betydande kapacitetsproblem, oav
sett strukturbild. Resultaten pekar mot att den 
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Figur 62. Andel av befolkning och sysselsatta i östra Mellansverige inom 60 minuter med 
kollektivtrafik till Arlanda eller Skavsta år 2050. I restiden ingår gångtid, åktid och bytestid.

41 Observera att detta är ett genomsnitt för maxtimmen på morgonen, enskilda avgångar kan ha  
 både högre och lägre beläggning.
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Figur 63. Passagerarbeläggning på regionaltågen, nuläge, maxtimme

Figur 64. Passagerarbeläggning på regionaltågen, strukturbild A 2050, 
teknikoptimistiskt alternativ, maxtimme.
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Figur 65. Passagerarbeläggning på regionaltågen, strukturbild B 2050, 
teknikoptimistiskt alternativ, maxtimme.

Figur 66. Passagerarbeläggning på regionaltågen, strukturbild A 2050, 
teknikpessimistiskt alternativ, maxtimme.
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trafikering som lagts upp i trafiknätet behöver 
utökas för att klara efterfrågan.

• Mälarbanan från VästeråsEnköping mot  
Stockholm beräknas ge betydande kapacitetspro
blem, särskilt i strukturbild A. Förklaringen är 
som tidigare beskrivits de stora tillskotten i de 
centrala nodstäderna. Detta driver resandet, 
framför allt in mot Stockholm.

• Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm 
beräknas få stora resenärsströmmar år 2050. 
Förutom delsträckan UppsalaMärsta (pes.) 
beräknas kapaciteten i stort sett räcka till, men 
den ligger på gränsen till vad systemet klarar av. 
Detta gäller båda strukturbilder. Här bör möjlig
heterna till ökad trafikering utredas.

Observera att kapacitetsberäkningarna bygger på 
både den antagna trafikeringen men också på en 
uppskattning av antal sittplatser per tåg. I beräk
ningarna för 2050 antas varje regionaltåg ha runt 
650 sittplatser (motsvarande två ihopkopplade nya 
Mälabtåg som kommer levereras från 2018, 210 
meter långt). Varje regionalexpress beräknas ha 
runt 400 sittplatser (motsvarande 160 meter långa 
Reginatåg).

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att behovet 
av kapacitetsförstärkningar verkar vara högst på 
spåren i de största stråken. Ytterligare kapacitets
förstärkningar som bör utredas handlar om passa
gerarkapaciteten kan utökas genom längre tåg eller 
andra typer av vagnar mer fler sittplatser eller om 
det finns ledig spårkapacitet för att kunna köra fler 
tåg.

Potentiell regionförstoring

SCB gör årligen en beräkning av s.k. lokala arbets
marknadsregioner (LA). Syftet är att identifiera 
kopplingen mellan olika kommuner på arbetsmark
naden. LAregionerna baseras på pendlingsström
mar mellan kommuner, och är således funktionella 
till sin karaktär. I takt med ökad urbanisering och 
investeringar i ny infrastruktur har arbetsmarkna
derna i Sverige succesivt vuxit samman över tid. År 
1970 fanns ca 170 lokala arbetsmarknader i Sverige. 
Idag beräknas antalet till ca 60 stycken. LAregio
nerna har således blivit allt färre, men större. 
Vidare har regionförstoringstakten varit högre i 
södra Sverige än i norra Sverige, men takten förefal
ler idag vara avstannande.

SCB beräknar LAregionerna genom att mäta pend
lingsströmmarnas riktning och storlek. Kommu
nerna delas in i två huvudsakliga grupper, ”lokala 

centra” och ”osjälvständiga kommuner”. Den senare 
kategorin delas vidare in i tre olika typklasser. 
Lokala centra utgörs vanligen av centralkommuner i 
länen, medan osjälvständiga kommuner kopplas till 
de lokala centra i ett eller flera steg. 

Eftersom trafikmodellerna kan beräkna förväntade 
resmönster finns därför möjlighet att uppskatta 
strukturbildernas potential till regionförstoring 
genom att beräkna pendlingsutbytet mellan olika 
kommuner på liknande sätt som med SCB:s metod. 
Genom att kalibrera trafikmodellens beräknade 
arbetsresor (jämfört med SCB:s registerbaserade 
pendling) kan nulägets arbetsmarknader återska
pas på ett korrekt sätt. Dessa samband kan sedan 
användas för att få en uppfattning om strukturbil
dernas potential till framtida regionförstoring. Man 
bör dock tolka resultaten som indikativa, eftersom 
det osäkerheterna är relativt stora.

Figurerna på nästa sida visar de lokala arbetsmark
nadernas utbredning i nuläget, samt förväntad regi
onförstoring till år 2050. Idag finns 15 LAregioner i 
östra Mellansverige som helhet. Utfallet av analy
serna 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 
LAområde, samt att kommunerna inom flera län 
bättre kopplas samman än idag (exempelvis Örebro 
och Gävleborg). Östergötland är dock ett undantag. 
År 2050 beräknas Linköping och Norrköping fortfa
rande ingå i två olika LAregioner. Förklaringen lig
ger i att trots att utbytet mellan dessa båda kommu
ner 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 
LAområdena ska kopplas ihop. 

De samlade resultaten kan tolkas så att strukturbil
dernas utformning förväntas skapa goda möjlighe
ter till fortsatt regionförstoring och ytterligare inte
grering av arbetsmarknaderna i östra 
Mellansverige. Resultaten visar dock på relativt små 
skillnader mellan A och B år 2050. Detta indikerar 
att förbättringarna i trafiknäten till år 2030 (EBS
nät) skapar goda förutsättningar till regionförsto
ring, men att de ytterligare förbättringarna till 2050 
(i B) inte har lika stor potential till att driva region
förstoringen vidare. 
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Figur 67. Uppskattning av framtida LA-regioner år 2050 för nuläge, strukturbild A och B, 
samt effekt av minskad kollektivtrafiktaxa i östra Mellansverige.

Ljusdal

Norrtälje

Gävle

Tierp

Hudiksvall

Värmdö

Östhammar

UppsalaSala

Haninge

Bollnäs

Nordanstig

Heby

Örebro

Kinda

Nyköping

Ovanåker

Söderhamn

Motala

Flen

Norrköping

Ydre

Linköping

Valdemarsvik

Laxå

Nora

Enköping

Ockelbo

Lindesberg

Finspång

Västerås

Hällefors

Sandviken

Eskilstuna

Trosa

Söderköping

Strängnäs

Askersund

Köping

Mjölby

Gnesta

Ödeshög Åtvidaberg

Oxelösund

Hofors

Ekerö

Österåker

Arboga

Norberg

Lekeberg

Vadstena

Nynäshamn

KatrineholmHallsberg

Södertälje

Boxholm

Älvkarleby

Karlskoga

Vingåker

Ljusnarsberg

Sigtuna

Skinnskatteberg

Degerfors

Knivsta

Vallentuna

Fagersta

Håbo

Kumla

Surahammar

Kungsör

Botkyrka

Upplands-Bro

Nykvarn

NackaStockholm

TyresöHuddinge

Täby
Vaxholm

Hallstahammar

Salem

Järfälla
Lidingö

LA-områden Nuläge
Stockholm

Stockholm sekundärt

Eskilstuna

Eskilstuna sekundärt

Nyköping

Linköping

Norrköping

Örebro

Ludvika

Hällefors

Fagersta

Västerås

Gävle

Bollnäs

Hudiksvall

Ljusdal

Söderhamn

Ljusdal

Norrtälje

Gävle

Tierp

Hudiksvall

Värmdö

Östhammar

UppsalaSala

Haninge

Bollnäs

Nordanstig

Heby

Örebro

Kinda

Nyköping

Ovanåker

Söderhamn

Motala

Flen

Norrköping

Ydre

Linköping

Valdemarsvik

Laxå

Nora

Enköping

Ockelbo

Lindesberg

Finspång

Västerås

Hällefors

Sandviken

Eskilstuna

Trosa

Söderköping

Strängnäs

Askersund

Köping

Mjölby

Gnesta

Ödeshög Åtvidaberg

Oxelösund

Hofors

Ekerö

Österåker

Arboga

Norberg

Lekeberg

Vadstena

Nynäshamn

KatrineholmHallsberg

Södertälje

Boxholm

Älvkarleby

Karlskoga

Vingåker

Ljusnarsberg

Sigtuna

Skinnskatteberg

Degerfors

Knivsta

Vallentuna

Fagersta

Håbo

Kumla

Surahammar

Kungsör

Botkyrka

Upplands-Bro

Nykvarn

NackaStockholm

TyresöHuddinge

Täby
Vaxholm

Hallstahammar

Salem

Järfälla
Lidingö

LA-områden Flerkärnig (A) 2050
Stockholm

Stockholm sekundärt

Linköping

Norrköping

Örebro

Fagersta

Västerås

Gävle

Bollnäs

Hudiksvall

Ljusdal

Ljusdal

Norrtälje

Gävle

Tierp

Hudiksvall

Värmdö

Östhammar

UppsalaSala

Haninge

Bollnäs

Nordanstig

Heby

Örebro

Kinda

Nyköping

Ovanåker

Söderhamn

Motala

Flen

Norrköping

Ydre

Linköping

Valdemarsvik

Laxå

Nora

Enköping

Ockelbo

Lindesberg

Finspång

Västerås

Hällefors

Sandviken

Eskilstuna

Trosa

Söderköping

Strängnäs

Askersund

Köping

Mjölby

Gnesta

Ödeshög Åtvidaberg

Oxelösund

Hofors

Ekerö

Österåker

Arboga

Norberg

Lekeberg

Vadstena

Nynäshamn

KatrineholmHallsberg

Södertälje

Boxholm

Älvkarleby

Karlskoga

Vingåker

Ljusnarsberg

Sigtuna

Skinnskatteberg

Degerfors

Knivsta

Vallentuna

Fagersta

Håbo

Kumla

Surahammar

Kungsör

Botkyrka

Upplands-Bro

Nykvarn

NackaStockholm

TyresöHuddinge

Täby
Vaxholm

Hallstahammar

Salem

Järfälla
Lidingö

LA-områden Fåkärnig (B) 2050
Stockholm

Stockholm sekundärt

Linköping

Norrköping

Örebro

Fagersta

Västerås

Gävle

Gävle sekundärt

Hudiksvall

Ljusdal

Ljusdal

Norrtälje

Gävle

Tierp

Hudiksvall

Värmdö

Östhammar

UppsalaSala

Haninge

Bollnäs

Nordanstig

Heby

Örebro

Kinda

Nyköping

Ovanåker

Söderhamn

Motala

Flen

Norrköping

Ydre

Linköping

Valdemarsvik

Laxå

Nora

Enköping

Ockelbo

Lindesberg

Finspång

Västerås

Hällefors

Sandviken

Eskilstuna

Trosa

Söderköping

Strängnäs

Askersund

Köping

Mjölby

Gnesta

Ödeshög Åtvidaberg

Oxelösund

Hofors

Ekerö

Österåker

Arboga

Norberg

Lekeberg

Vadstena

Nynäshamn

KatrineholmHallsberg

Södertälje

Boxholm

Älvkarleby

Karlskoga

Vingåker

Ljusnarsberg

Sigtuna

Skinnskatteberg

Degerfors

Knivsta

Vallentuna

Fagersta

Håbo

Kumla

Surahammar

Kungsör

Botkyrka

Upplands-Bro

Nykvarn

NackaStockholm

TyresöHuddinge

Täby
Vaxholm

Hallstahammar

Salem

Järfälla
Lidingö

LA-områden Halverad kolltaxa (B) 2050
Stockholm

Stockholm sekundärt

Linköping

Norrköping

Örebro

Fagersta

Hudiksvall

Ljusdal

Nuläge

B

A

B+Taxeåtg.



81



82

Bilaga 1 Tabeller och kartor

Hög

Län 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Stockholms län 1 823 210 2 054 343 2 335 000 2 620 000 2 894 000 3 169 000

Uppsala län 307 849 335 882 370 000 398 000 419 000 434 000

Södermanlands län 256 033 270 738 285 000 299 000 310 000 321 000

Östergötlands län 411 345 429 642 455 000 477 000 492 000 504 000

Örebro län 273 615 280 230 294 000 306 000 311 000 315 000

Västmanlands län 243 236 252 756 261 000 268 000 271 000 274 000

Gävleborgs län 279 262 276 508 276 000 274 000 268 000 262 000

ÖMS 3 594 550 3 900 099 4 276 000 4 642 000 4 965 000 5 279 000

Län Nuläge 
(stocken)

A 2010–
2050

B 2010–
2050

Uppsala län 46 % 59 % 69 %

Södermanlands län 42 % 50 % 60 %

Östergötlands län 44 % 52 % 62 %

Örebro län 40 % 60 % 70 %

Västmanlands län 43 % 59 % 69 %

Gävleborgs län 34 % 55 % 65 %

Hög

Län 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Stockholms län 960 405 1 077 000 1 233 000 1 436 000 1 579 000 1 727 000

Uppsala län 122 731 138 000 144 000 156 000 165 000 171 000

Södermanlands län 103 310 109 000 111 000 117 000 125 000 128 000

Östergötlands län 179 521 189 000 194 000 201 000 209 000 214 000

Örebro län 121 287 127 000 128 000 132 000 134 000 137 000

Västmanlands län 106 822 111 000 110 000 112 000 115 000 116 000

Gävleborgs län 121 117 123 000 114 000 110 000 109 000 107 000

ÖMS 1 715 193 1 874 000 2 034 000 2 264 000 2 436 000 2 600 000

Befolkning i län till år 2050 (enligt befolkningsframskrivningar)

Andel av befolkning i flerbostadshus per län i östra Mellansverige 
(exkl. Sto.), nuläge och tillskott 2010–2050

Sysselsättning i län till år 2050 (enligt befolkningsframskrivningar)
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Trafikinvesteringar till 2030, AB län

Trafiknät AB län 2030 (tillägg jmf nuläge 2016, 
samma i strukturbild A och B)

Tunnelbana (infrastruktur)

Gul linje Odenplan–Arenastaden

Förlängning Kungsträdgården–Nacka

Förlängning Akalla–Barkarby

Ny gren Kungsträdgården–Hagsätra

Spårväg (infrastruktur)

Tvärbanan Helenelund gren

Roslagsbanan, utbyggnad etapp 2, dragning via Arninge

Spårväg Syd

Pendeltåg (infrastruktur)

Citybanan etapp 1

Pendeltågstation Vega

Övriga järnvägsobjekt

Fyra spår Flemingsberg – Järna, förbigångsspår i  
Flemingsberg spår 0

Fyra spår på Mälarbanan Tomteboda – Kallhäll

Ostkustbanan, Stockholm C – Sörentorp

Dubbelspår Tungelsta – Nynäshamn

Stockholm C, ombyggnad

Nynäsbanan, godsanpassning

Skavstaby, ökad kapacitet

Svealandsbanan, ökad kapacitet

Märsta station, ombyggnad i befintligt läge

Berga–Norvik, nytt godsspår

Buss (infrastruktur)

E18 Danderyds kyrka – Arninge

E4 Upplands Väsby – Arlandaavfarten

Slussen, ny bussterminal

Åtgärder enligt TF:s Stomnätsplan 2030

Vägar

Förbifart Stockholm, Skärholmen–Häggvik

E4 Norrtull – Kista, breddning

E4/259 Tvärförbindelse Södertörn

Lv 222 ny Skurubron

E4 Upplands V–Arlanda 3+3

E4/E20 Hallunda–Fittja (N) +1 körfält

Lv 276 E18 – Åkersberga, förbättring

Rv 77 Länsgränsen–Rimbo–Rösa, förbättringar

Rv 77 förbifart Rimbo

Rv 76 förbifart Norrtälje

Rv 57 förbifart Järna

Lv 226 förbifart Tullinge

Lv 267 Rotebro–Stäket

Lv 268 Hammarby–Grana

E4 trafikplats Måby

Lv 261 Nockeby–Tappström, reversibelt körfält/breddning

Lv 222 Mölnvik–Ålstäket, trafikplatser

Rv 57 Gnesta – E4

Väg 1103 Tulkavägen, tillfart Hallsta pappersbruk

E4 Järva krog, ombyggnad trafikplats

E4/E20 Södertälje–Hallunda, breddning och ny bro över 
Södertälje kanal

E18 Jakobsberg–Hjusta, breddning och ombyggnad trafik-
plats Barkarby

Rv 73 Vega, trafikplats

Trafikinvesteringar till 2030,  
östra Mellansverige (EBS)

Trafiknät östra Mellansverige 2030 (tillägg jmf 
nuläge 2016, samma i strukturbild A och B)

Järnvägsobjekt

Ostlänken klar Järna – Linköping, separering Östgötapendeln 
och övriga tåg, ny station Skavsta flygplats och Vagnhärad

Ny pendeltågsstation i Åby

Kapacitetsökning Katrineholm för att klara vändande tåg och 
förbigångar

Nytt stationsuppehåll i Sparreholm för regionaltåg

Dubbelspår hela eller delar av sträckan Flen – Eskilstuna. Flen 
station spår 4 byggs till riktig plattform

Dubbelspår hela sträckan Eskilstuna – Västerås

Dubbelspår kvarvarande sträckor Eskilstuna – Södertälje  
alternativt ytterligare utbyggda dubbelspårssträckor. Dubbel-
spår hela sträckan Strängnäs – Södertälje, vändmöjligheter i 
Strängnäs eller strax väster om Strängnäs

Kapacitetshöjning Rekarne – Arboga

Dubbelspår hela sträckan Örebro – Arboga

Dubbelspår Arboga – Västerås

Kapacitetshöjning Sala – Västerås. Sala station byggs för att 
klara fyra persontåg samtidigt
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Kapacitetshöjande åtgärder hela sträckan Myrbacken – 
Arlanda – Uppsala. Förstärkning spårkapaciteten i Uppsala 
för vändande tåg och uppställning

Nytt uppehåll med pendeltåg i Alsike

Nytt uppehåll med pendeltåg i Bergsbrunna

Kapacitetsökning Uppsala – Gävle med t.ex. förbigångsspår 
och signalåtgärder pga. olika snitthastighet mellan Upptåget 
och övriga tåg

Dubbelspår hela eller delar av sträckan Uppsala – Sala

Uppgradering banan för ny persontrafik Oxelösund –  
Västerås, nya stationer Vadsbro, Bettna, Vrena, Stigtomta, 
Arnö, Oxelösund Västra, Oxelösund C

Dubbelspår Tungelsta – Nynäshamn

Nytt uppehåll i Grillby

Nyköpingsbanan, kapacitetshöjande åtgärder på kort  
och lång sikt

Ny järnväg Örebro – Nora som används av Länspendeln

Ostkustbanan, dubbelspår Gävle – Sundsvall

Bergslagsbanan, kapacitetshöjande åtgärder  
Gävle – Storvik – Falun

Kapacitetshöjande åtgärder Söderhamn – Kilafors

Norra stambanan, kapacitetshöjande åtgärder  
Kilafors – Holmsveden.

Vägar

Lv 288 Uppsala – Östhammar 2+1 körfält, 100 km/h

Rv 55 Uppsala – Enköping 2+1 körfält, 100 km/h

Rv 72 Uppsala – Heby 80 km/h (eftersom Dalabanan är 
utbyggd)

Lv 272 Uppsala – Björnarbo 2+1 körfält, 100 km/h

Rv 77 Knivsta – Norrtälje 2+1 körfält, 100 km/h

Rv 70 Enköping – Sala 2+1 körfält, 100 km/h

Rv 56 Heby – Kerstinbo 2+1 körfält, 100 km/h, 1+1 körfält 
genom Heby kommun

Tvärförbindelse i Uppsala: E4 – Bergsbrunna – Gottsunda

E22 Norrleden förbi Norrköping

E22 Fyrfältsväg Norrköping – Söderköping

E22 förbifart Söderköping

Rv 50 Mjölby – Motala ny sträckning

Rv 35 Linköping – Åtvidaberg ombyggd

Rv 34 Linköping – Kisa, 2+1 väg

Rv 34 Borensberg – Motala ny sträckning

Lv 206 Vadstena – Skänninge ombyggd

Lv 131 Österbymo – Tranås ombyggd

Rv 66 Västerås – Fagersta utbyggd till mötesfri väg, 100 km/h

Rv 56 Norrköping – Västerås – Sala – Gävle utbyggd till 
mötesfri väg, 100 km/h

Rv 68 Fagersta – Örebro utbyggd till mötesfri väg,  
100 km/h

V 252 Hallstahammar – Surahammar ny sträckning  
mötesfri väg, 100 km/h

V 250 Kungsör – Kolsva utbyggd till mötesfri väg,  
100 km/h

E18 Stockholm – Örebro motorväg hela sträckan,  
110–120 km/h

E16 mötesfritt Gävle – Falun

Rv 50 Alfta – Söderhamn mötesfritt

Rv 83 Kilafors – Arbrå mötesfritt

Rv 83 Järvsö – Ljusdal mötesfritt

Rv 84 Färila – Ljusdal mötesfritt

Rv 84 Delsbo – Hudiksvall mötesfritt

Rv 51 Svennevad – Kvarntorpskorset

Rv 55 Yxtatorpet – Malmköping
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Analyserade trafikobjekt 2030–2050

Objekten 2030–2050 ska ses som analysunderlag och inte ska betraktas som åtgärdsförslag.

A B

Tunnelbana

Förlängning Nacka-Orminge x x

Avgrening grön linje Alvik-Bromma fpl-Råcksta x

Station Hagalund x

Station Kymlinge x x

Förlängning Hjulsta-Barkarby x x

Ny linje Hagsätra-Älvsjö-Liljeholmen-Fridhemsplan x

Ny linje Hagsätra-Älvsjö-Liljeholmen-Fridhemsplan-Västra Skogen x

Nytt signalsystem på grön och blå linje (36 tåg/h) x x

Spårväg och lokalbana

Roslagsbanans förlängning till City via Odenplan x x

Roslagsbanans förlängning till Arlanda x

Tvärbana Solna station-Danderyds sjukhus x

Uppgradering av Saltsjöbanan x x

Spårväg Sickla-Frihamnen-Ropsten (östlig förbindelse) x

Spårväg Syd förlängd från Älvsjö till Globen x x

Spårväg linje 4 inklusive förlängning till Loudden x x

Spårväg linje 2 x

Spårväg linje 5 (Solna station-Fridhemsplan-Årstaberg) x

Spårväg linje 6 (Ropsten-Odenplan-Solna station) x

Tvärbana Järla-Nacka C x

Järnväg

Pendeltågstation Solvalla x

Pendeltåg förlängning Bålsta-Enköping x

Pendeltåg förlängning Järna-Vagnhärad x

Regionaltågstation Barkarby x x

Regionaltågstation Solna station x x

Regionaltågstation Helenelund x

Regionaltågstation Älvsjö x

Citybanan etapp 2 x x

Västra Stambanan Flemingsberg-Älvsjö, 2 nya spår x

Västra Stambanan Järna-Flemingsberg, 2 nya spår x x

Mälarbanan Kallhäll-Kungsängen, 2 nya spår x

Ostkustbanan Stockholm C-Myrbacken, 2 nya spår x x

Vägar

Östlig förbindelse Sickla-Värtan x

Huvudstaleden Karlberg-Huvudstabron samt förlängning till Bergslagsvägen x

Inre tvärförbindelse i Söderort x

Lv 265 Norrortsleden Täby Kyrkby-Rosenkälla 2+2 kf x

E18 Rosenkälla-Söderhall 2+2 kf x

Lv 222 Insjön Mölnvik 2+2 kf x

Förstärkt kapacitet Järva Krog-Bergshamraleden-Roslagsvägen x

Lv 247 Arninge-Vaxholm 2+2 kf x

E18 Hjulsta-Jakobsberg 3+3 kf x

Lv 276 Infart Åkersberga planskildhet x
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Regional tågtrafikering östra Mellansverige 2030 (EBS)

Regional tågtrafikering östra Mellansverige 2050 (EBS)



87

per vagn/enhet per tåg

sittplatser ståplatser vagnar/tåg sittplatser ståplatser Praktisk 
kapacitet

Pendeltåg (nya) 368 232 2 736 1200 810

Tunnelbana (C20) 126 288 3 378 1242 650

Roslagsbanan 224 76 2 448 600 448

Tvärbanan (A32) 78 133 2 156 422 250

Saltsjöbanan 576 1152 576

Regionaltåg (2030/2050) 322 – 2 644 – –

Regionexpress (2030/2050) 404 – 1 404 – –

Lokaliseringsfaktorer Vikt 

Ytkrävande  
verksamheter

Kontor och kunskaps-
intensiva tjänster

Befolkningsanknutna 
tjänster

Tillgänglighet till arbetskraft med  
kollektivtrafik

– 10 10

Tillgänglighet till arbetsplatser med bil 10 – –

Regional kärna – 5 5

Utvecklingsområden enl. ÖP 4 4 4

Anslutning till bef. Industriområden 5 – –

Anslutning till befintlig bostads-
bebyggelse

–4 – 5

Gröna kilar –4 –4 –4

Tätortsnära grönstruktur –4 –4 –4

Strandskydd (Generellt) –5 –5 –5

Närhet till stationer –4 – –

Lokaliseringsfaktorer Vikt 

Tillgänglighet till arbetsplatser med kollektivtrafik (summerad nytta) 10

Regional kärna 5

Anslutning till befintlig bostadsbebyggelse 5

Kommunernas bebyggelseområden enl. ÖP42  4

Närhet till strand (100–400 m från strand) 1

Närhet till naturområde (300 m) 1

Gröna kilar –2

Tätortsnära grönstruktur –2

Strandskydd (Generellt 100 m) –5

Tillgänglighet till arbetsplatser med bil (Gäller endast omvandlings/ 
permanentningsområden)

10

Passagerarkapacitet i vagnarna i kollektivtrafiken

Lokaliseringsfaktorer och vikter för lokaler i AB län

Lokaliseringsfaktorer och vikter för bostäder i AB län

42 Uppdaterat 2010.
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Markrestriktioner Restriktion 

Gröna värdekärnor X

Större värdefulla park och grönområden X

Anläggningar, terminaler och särskilda verksamhetsområden X

SL:s depåer X

Skyddad natur (Nationalpark, reservat etc.) X

Vattenskyddsområde (Bornsjön) X

Vattenskyddsområden, föreslagna (Erken och Yngern) X

Kulturreservat enligt MB X

Fornlämningsområden enl. RAÄ X

Eldistribution (reserverad mark enligt RUFS 2001) X

Arlandas bullerområde X

Bromma bullerområde43 X

Riksintr. Bromma44  X

Riksint. Nationalstadsparken X

Riksint. Natura 2000 (fågel + habitat) X

Större vägar och järnvägar X

Försvarets områden X

Begravningsplatser X

Särskilda bebyggelsemiljöer i Stockholms stad (Gamla stan, Långholmen,  
Skeppsholmen, Riddarholmen, Beckholmen)

X

Områden med risk för översvämning i Mälaren X

Markrestriktioner för bostadsbebyggelse i AB län

43 Uppdaterat 2010.
44 Uppdaterat 2010.



89

Absoluta restriktioner Restriktion

Gröna värdekärnor X

Större värdefulla park och grönområden X

Anläggningar, terminaler och särskilda verksamhetsområden X

SL:s depåer X

Skyddad natur (Nationalpark, reservat etc.) X

Vattenskyddsområde (Bornsjön) X

Vattenskyddsområden, föreslagna (Erken och Yngern) X

Kulturreservat enligt MB X

Fornlämningsområden enl. RAÄ X

Eldistribution (reserverad mark enligt RUFS 2001) X

Riksintr. Bromma45  X

Riksint. Nationalstadsparken X

Riksint. Natura 2000 (fågel + habitat) X

Större vägar och järnvägar X

Försvarets samrådsområden X

Begravningsplatser X

Särskilda bebyggelsemiljöer i Stockholms stad (Gamla stan, Långholmen,  
Skeppsholmen, Riddarholmen, Beckholmen)

X

Områden med risk för översvämning i Mälaren X

Anläggningar, terminaler och särskilda verksamhetsområden  
(gäller ej ytkrävande verksamheter)

X

Markrestriktioner för lokaler i AB län

Flerbostadshus Villa

Tillgänglighet med koll – A 9 4

Tillgänglighet med bil – A 3 4

Nodstad46 – A 5 0

Tillgänglighet med koll – B 10 6

Tillgänglighet med bil – B 2 4

Nodstad – B 10 0

Ytkrävande  
verksamheter

Kontor och kunskaps-
intensiva tjänster

Befolkningsanknutna 
tjänster

Tillgänglighet med koll – A 3 10 8

Tillgänglighet med bil – A 3 2 4

Nodstad – A 0 5 5

Tillgänglighet med koll – B 3 10 9

Tillgänglighet med bil – B 3 2 3

Nodstad – B 0 10 10

Lokaliseringsfaktorer och vikter för bostäder i östra Mellansverige 

Lokaliseringsfaktorer och vikter för bostäder i östra Mellansverige 

45 Endast i RUFS 2050.
46 Nodstäderna är Uppsala, Nyköping, Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Örebro, Västerås och Gävle.  
 Avgränsningen följer SCB:s tätortsdefinition.



90

Relativ restidsförbättring (koll) i östra Mellansverige 2050

Indikativa resultat (procent)

A Jönk. Sundsv. Arl. Sto. Upps. Nyk. Skav. E-tuna Link. Norrk. Öreb. V-ås Karls. Fal./Bor. Gäv.

Jönk. –24 –20 –17 –18 –11 –21 –16 –1 0 –14 –11 –36 –17 –24

Sundsv. –25 –37 –34 –35 –28 –32 –27 –31 –30 –21 –25 –26 –32 –30

Arl. –27 –33 –57 –42 –37 –45 –27 –38 –38 –25 –18 –12 –44 –29

Sto. –22 –32 –43 –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 –39 –8 –33 –27 –18 –22 –8 –34 –28

Skav. –24 –32 –38 –36 –34 –61 –30 –52 –56 –31 –25 –20 –39 –38

E–tuna –17 –26 –15 –1 –16 –10 –34 –34 –24 –38 –27 –30 –41 –20

Link. 0 –31 –33 –31 –31 –32 –51 –31 –13 –37 –30 –15 –33 –37

Norrk. –8 –31 –33 –30 –30 –30 –58 –30 –56 0 –31 –3 –42 –36

Öreb. –10 –23 –12 –8 –5 –7 –20 –24 –19 0 –3 –17 –22 –16

V–ås –18 –24 –17 –11 0 –19 –40 0 –32 –25 –23 –21 –46 –12

Karls. –39 –24 –2 –2 –9 –13 –19 –23 –12 0 –8 –6 –20 –21

Fal./Bor –12 –35 –42 –41 –42 –36 –41 –21 –19 –18 –29 –21 –19 –41

Gäv. –24 –30 –33 –25 –27 –27 –35 –17 –33 –32 –15 –12 –24 –36

Indikativa resultat (procent)

B Jönk. Sundsv. Arl. Sto. Upps. Nyk. Skav. E-tuna Link. Norrk. Öreb. V-ås Karls. Fal./Bor. Gäv.

Jönk. –37 –35 –28 –33 –16 –25 –43 –1 0 –37 –31 –48 –29 –33

Sundsv. –38 –48 –46 –47 –41 –45 –44 –46 –43 –35 –46 –41 –44 –42

Arl. –39 –45 –63 –55 –50 –62 –49 –58 –58 –50 –47 –47 –54 –43

Sto. –35 –44 –54 –51 –40 –53 –26 –55 –46 –48 –33 –42 –52 –41

Upps. –38 –45 –50 –56 –42 –56 –43 –53 –53 –40 –42 –47 –54 –38

Nyk. –20 –43 –44 –31 –46 –40 –16 –45 –39 –30 –27 –27 –46 –41

Skav. –29 –48 –60 –50 –57 –63 –27 –62 –65 –32 –34 –30 –51 –50

E–tuna –33 –44 –46 –23 –42 –21 –41 –46 –37 –51 –42 –56 –46 –40

Link. –2 –47 –55 –53 –53 –45 –61 –43 –45 –47 –43 –30 –45 –48

Norrk. –11 –47 –55 –54 –53 –43 –67 –42 –66 –1 –42 –3 –52 –48

Öreb. –30 –37 –41 –40 –30 –22 –29 –40 –35 –10 –25 –59 –34 –29

V–ås –36 –44 –43 –34 –40 –34 –47 –41 –44 –37 –40 –55 –45 –39

Karls. –49 –42 –42 –41 –45 –27 –31 –54 –30 –2 –56 –49 –44 –40

Fal./Bor –33 –46 –53 –52 –52 –48 –52 –31 –36 –34 –39 –46 –46 –51

Gäv. –36 –43 –46 –40 –38 –41 –48 –36 –48 –45 –28 –41 –40 –46

Markrestriktioner i östra Mellansverige

De restriktioner som beaktas i LuSIM är naturre
servat, naturskyddsområden och andra natura 
2000områden. Dessutom är strandskyddet beak
tat utanför tätort. Eftersom LuSIM fördelar på 
SAMSområden/Trafikzoner och inte 100meters
utor är det ovanligt med restriktioner på en hel zon. 

Därför har andelen av zonen som har restriktion 
beräknats för varje zon och sedan har zonernas yta 
som är tillgänglig för bebyggelse minskats med 
denna andel. För varje zon finns ett tak för exploate
ringsgrad som beräknas utifrån den tillgängliga 
ytan.
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