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Förord
I januari 2016 förändrades systemet för trängselskatt i Stockholm. Ändringarna innebar att
trängselskatten i innerstaden höjdes, det infördes trängselskatt på Essingeleden och
maxbeloppet höjdes. Denna rapport beskriver vilka effekter den förändrade trängselskatten
har haft. De effekter som analyserats är framkomlighet och trafikflöden för vägtrafik,
kollektivtrafik, miljö och intäkter. Analyserna baseras på data från olika källor och jämför
främst hur trafiken i mars 2016 samt oktober 2016 (efter förändringen) skiljer sig från
trafiken i oktober 2015 (före förändringen).
Analysarbetet har utförts av en konsultgrupp från WSP, där Emma Ivarsson, Emma
Strömblad, Karin Brundell-Freij, Lina Jonsson, Sida Jiang, Sandra Samuelsson och
Christian Nilsson deltagit i arbetet.
En arbetsgrupp har varit knuten till projektet. Under den tid då denna rapport tagits fram
har arbetsgruppen bestått av Sofia Heldemar och Carlos Morán (båda från Trafikverket),
Tobias Johansson (Stockholms stad), Otto Åstrand och Beatrice Gustafsson (båda från
Trafik Stockholm), Staffan Bergström (Trafikförvaltningen) samt Ida Kristoffersson och
Maria Börjesson (båda från KTH).
Rapporten utgör slutrapport av det uppföljningsprogram som planerats in som en del av
genomförandet av förändringen 1 januari 2016. En årlig rapport om trafikförändringar i
trängselskattesystemet tas fram av Trafikkontoret Stockholm stad.
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Sammanfattning
Utmaningar i Stockholmstrafiken
Befolkningen i Stockholms län har de senaste decennierna ökat med mellan 1 till 2 procent
per år, vilket motsvarar en årlig ökningstakt på 30 000-40 000 invånare. Med ökad
befolkning följer ökad efterfrågan på resor och transporter, vilket kan innebära ökad
trängsel och minskad framkomlighet. De centrala delarna av trafiksystemet i Stockholm är
hårt belastat, framförallt under högtrafikperioderna under morgonen och eftermiddagen.
Det finns alltså en hög efterfrågan för att resa på vägarna i centrala Stockholm och det är
varken möjligt eller önskvärt att bygga ikapp efterfrågan. Trängselskatt är ett sätt att minska
trafikefterfrågan och därigenom förbättra framkomligheten.

Förändringar av systemet för trängselskatt
Sedan systemet för trängselskatt permanentades i augusti 2007 har fordonspassager in och
ut ur Stockholms innerstad debiterats med trängselskatt under vardagar mellan 6:30-18:29.
I mars 2014 togs beslut i enlighet med proposition 2013/14:76 om förändrad trängselskatt
och infrastruktursatsningar i Stockholm. Syftet med förändringen var att förbättra miljön
och framkomligheten i Stockholm, samt att bidra till en utbyggnad av tunnelbanan.
Trängselskatten i Stockholm förändrades på följande sätt den 1 januari 2016:


Trängselskatten höjdes i innerstaden, från 20 till 35 kr under högtrafikperioderna.
Under mellantrafikperioden ändrades skattebeloppet från 10 till 11 kr.



Trängselskatt infördes på Essingeleden. Skatten som infördes är som högst 30 kr
per passage under högtrafikperioderna, och under mellantrafikperioden är
skattebeloppet 11 kr.



Maxbeloppet höjdes från 60 till 105 kr per dag.

Upplägg och förutsättningar
Syftet med denna rapport är att beskriva effekterna som uppstått i trafiken till följd av
trängselskatteförändringen 1 januari 2016. Analyserna baseras på data från trafikmätningar
som genomförts på samma sätt både före och efter trängselskatteförändringen. Mätningarna
har huvudsakligen gjorts under en föreperiod (oktober 2015) och två efterperioder (mars
och oktober 2016).
Under 2015 och 2016 har det skett stora förändringar i delar av Stockholms trafiksystem,
samtidigt har bland annat befolkning, bilinnehav och den ekonomiska utvecklingen
förändrats. Antalet invånare och antal registrerade personbilar i Stockholms län har ökat
med knappt 2 procent mellan 2015 och 2016. Den sammantagna bedömningen är att de
faktorer som gör att trafiken ökar (till exempel ökad befolkning och ekonomisk utveckling)
påverkat betydligt mer än de som dämpar trafikefterfrågan (till exempel högre bensinpris).
Tre stora infrastrukturförändringar som inverkar på utvärderingen av hur trängselskatten
påverkat trafiken i Stockholm är ombyggnader vid Slussen, Västerbron och kopplingen
mellan Essingeleden och Norra länken. Dessa förändringar bedöms främst ha påverkat
trafikflödet på Essingeleden i norrgående riktning, både genom förändrat ruttval och till
följd av ökad kapacitet.
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Bättre framkomlighet i Stockholm efter trängselskatten
Ett huvudsyfte med trängselskatten är att förbättra framkomligheten, det vill säga minska
restiden och restidsosäkerheten. Framkomligheten har analyserats med hjälp av flera olika
mått på ett antal vägsträckor. Den övergripande bilden är att framkomligheten är bättre vid
båda efterundersökningarna än vid utgångsläget i oktober 2015. De största
framkomlighetsförbättringarna har uppstått i det som kan uppfattas som svansen på de köer
som uppstår på Essingeleden: söderifrån mellan Bredäng och Nyboda under
morgontimmarna och norrifrån mellan Hjulsta och Haga under eftermiddagen. På båda
dessa sträckor har restiderna minskat med 40-50 procent under den mest belastade
högtrafiktiden vilket inneburit att restiden längs dessa rutter blivit 5 till 10 minuter kortare
än de var i oktober 2015. Även på flera andra rutter har restiderna förbättrats. Dock är
förändringarna där ofta relativt små i jämförelse mot den normala variationen mellan olika
resor och dagar. En annan indikator på att framkomligheten förbättrats är att det på de
flesta rutter råder trängsel under färre timmar per dag i efterundersökningarna än det
gjorde under förundersökningen. Tiden per dag med svår trängsel1 har minskat med i
genomsnitt 40 minuter de rutter där det måttet analyserats.
För Södra länken har kövarningarna och stängningarna halverats under första kvartalet
2016 jämfört med motsvarande period 2015. Däremot har antalet stängningar och
kövarningar i Södra länken ökat under hösten 2016 jämfört med tidigare år. Detta bedöms
bero på att trafikomläggningarna vid Slussen gett ett ökat resande genom Södra länken och
därmed mer trängsel.

Trafiken till och från innerstaden minskade
Tabellen nedan visar att trafiken till och från innerstadens trängselskattezon har minskat
med ungefär 5 procent sedan trängselskatten ändrades i Stockholm. Minskningen är i
princip lika stor oavsett vilken av efterperioderna jämförelsen görs mot, och den är som
störst under eftermiddagens högtrafikperiod.
En farhåga som fanns inför förändringen av trängselskatten var att trängselskatten på
Essingeleden skulle öka genomfartstrafiken i innerstaden. Detta har dock inte hänt. De
genomförda analyserna visar istället att genomfartstrafiken2 i innerstaden har varit mindre i
båda eftermätningarna än jämfört med oktober 2015.
Tabell 1. Förändrade flöden till och från innerstaden under vardagar. Förändringarna avser en
jämförelse med oktober 2015.
INNERSTADEN

Oktober 2015

Trafikförändring
mars 2016

Trafikförändring
oktober 2016

Hela dygnet (00:00-23:59)

435 400

-13 500

-3%

-15 200

-3%

Skattebelagd tid (06:30-18:29)

331 500

-16 100

-5%

-14 400

-4%

Morgonen (07:00-08:59)

59 800

-1 700

-3%

-3 200

-5%

Eftermiddagen (15:30-17:59)

79 300

-5 400

-7%

-4 900

-6%

1

Definierat som minst 75% förlängning av restiden.
Genomfartstrafik definieras här som den trafik som inom en halvtimme åker ut ur innerstadszonen
genom en annan stadsdel än den körde in i.
2
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Svårt att avgöra effekterna på Essingeleden
I mars 2016 hade antalet passager på Essingeleden, i höjd med Fredhällstunneln, minskat
med 4-5 procent jämfört med oktober 2015, se Tabell 2. I oktober 2016 däremot noteras en
ökning med 2-5 procent jämfört med oktober 2015. Trots den stora tillgången till data är det
inte möjligt att helt isolera trängselskattens effekt på flödena på Essingeleden eftersom det
mellan de båda efterperioderna i mars och oktober 2016 skedde flera förändringar i
Stockholms trafiksystem som i högsta grad har effekt på trafiken på Essingeleden. Inte
minst innebar körfältsjusteringarna vid Essingeledens anslutning mot Norra länken att
kapaciteten på Essingeleden ökade i norrgående riktning. Det innebär alltså att det i oktober
2016 är möjligt för fler fordon att passera på Essingeleden under högtrafikperioden än i
oktober 2015 och mars 2016. Bedömningen är därför att mars 2016 ger en bättre bild av hur
trafiken på Essingeleden har påverkats av den införda trängselskatten, även om de
långsiktiga effekterna från den förändrade trängselskatten inte fångas fullt ut i den tidiga
mätningen.
Tabell 2. Förändrade flöden på Essingeleden under vardagar. Förändringarna avser en jämförelse
med oktober 2015.
ESSINGELEDEN

Oktober 2015

Trafikförändring
mars 2016

Trafikförändring
oktober 2016

Hela dygnet (00:00-23:59)

156 900

-6 400

-4%

+4 500

+3%

Skattebelagd tid (06:30-18:29)

119 400

-5 400

-5%

+2 300

+2%

Morgonen (07:00-08:59)

20 400

-800

-4%

+1 000

+5%

Eftermiddagen (15:30-17:59)

26 200

-1 100

-4%

+600

+2%

Stor skillnad mellan olika trafikantgrupper
Tabellerna ovan visar att trafikförändringarna för innerstaden och Essingeleden totalt sett
var ganska små. Vid en djupare analys av olika trafikantgrupper märks större förändringar.
Antalet passager med personbilar ägda av privatpersoner (registrerade på fysisk person) har
minskat i innerstaden medan antalet passager gjorda av företagsbilar (personbilar
registrerade på juridisk person) ökat något. För Essingeleden blir det ännu tydligare skillnad
mellan privat- och företagsägda bilar än i innerstaden. Denna effekt är även förstärkt i den
andra efterperioden (oktober 2016) vilket tyder på att alla bilister inte hade anpassat sig till
den nya trängselskatten i mars 2016.
Det är alltså stor skillnad i hur olika trafikantgrupper påverkas av trängselskatten. Det beror
delvis på att privatresenärer med låg värdering av restid undviker trängselskatten, och
därmed ger utrymme för yrkestrafik med höga tidsvärden att resa. Det kan också handla om
en ökning av helt privata resor som görs med företagsbilar. I utvärderingen har det gjorts
försök att analysera om i vilken utsträckning förmånsbilar påverkar effekten av
trängselskatt, men det har inte varit möjligt att dra några säkra slutsatser.

Kollektivtrafiken
Det noteras vissa förändringar för kollektivtrafiken. Dessa bedöms dock bero på andra
effekter än den förändrade trängselskatten.
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Miljöeffekter
Ett av de uttalade syftena i propositionen är att trängselskatteförändringen skall bidra till att
förbättra miljön i Stockholm. Trafikarbetet, och därmed utsläppen, bedöms ha minskat ett
par procent i innerstaden.
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1.

Bakgrund

I detta kapitel ges en bakgrundsbild av utmaningarna i Stockholmstrafiken och hur
trängselskatt kan bidra till att öka framkomligheten. Därefter beskrivs hur trängselskatten
förändrades i januari 2016..

1.1.

Utmaningar i Stockholmstrafiken

Stockholms län har de senaste decennierna ökat med 1-2 procent per år, vilket motsvarar en
årlig befolkningsökning med 30 000-40 000 invånare. Med ökad befolkning följer ökad
efterfrågan på resor och transporter, vilket kan innebära ökad trängsel och därmed minskad
tillgänglighet.
Delar av trafiksystemet i Stockholm är hårt belastat, framförallt under högtrafikperioderna
under morgonen och eftermiddagen. Ett exempel är Essingeleden som ursprungligen var
byggd för 80 000 fordon per dygn men idag har över 150 000 fordon per dygn. Det finns
idag inga självklara alternativa vägval till Essingeleden.
Det finns alltså en hög efterfrågan för att få resa på vägarna i centrala Stockholm och det är
varken möjligt eller önskvärt att bygga ikapp efterfrågan eftersom utrymmesbehovet är stort
och kostnaderna för ny infrastruktur är höga. Ökad kapacitet lokalt riskerar även att snabbt
fyllas upp då en initialt ökad framkomlighet gör det mer attraktivt att resa med bil. Det är
inte heller önskvärt med hänsyn till miljön och strävan efter ett attraktivt stadsbyggande.
Trängselskatt är ett sätt att minska trafikefterfrågan och förbättra framkomligheten. Både
Trafikverkets framkomlighetsprogram3 och Stockholm stads framkomlighetsstrategi 4
fokuserar på att prioritera kapacitetsstarka transportsätt, cykel och gång och att med mindre
åtgärder öka kapaciteten genom till exempel påfartsreglering snarare än att bygga ut
kapaciteten. Även att dämpa efterfrågan på biltrafik genom parkeringsavgifter och
trängselskatter är åtgärder som föreslås för att öka framkomligheten.

1.2.

Trängselskatt som styrmedel

Ett av syftena med trängselskatten är att förbättra framkomligheten. I detta avsnitt beskrivs
hur trängselskatten påverkar trafikens omfattning, framkomligheten och tillgängligheten
samt den samhällsekonomiska lönsamheten. Begreppen definieras enligt följande:


Framkomlighet – Restid och restidsosäkerhet



Tillgänglighet – Samhällsekonomiska värdet av den möjlighet som
transportsystemet ger att nå värdefulla målpunkter i omgivningen. Täthet, antalet
målpunkter och transportsystemets funktion är viktiga parametrar för
tillgänglighet. Transportsystemets funktion beskrivs i huvudsak genom
framkomlighet och reskostnad.

3

Trafikverket. Rapport: Framkomlighetsprogram Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms
primära vägnät används på bästa sätt. 2014
4
Stockholms stad, Trafikkontoret. Framkomlighetsstrategin. 2012.
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1.2.1.

Samhällsekonomisk lönsamhet – Åtgärd som leder till ökad samhällsekonomisk
effektivitet genom att de positiva effekterna totalt sett är större än de negativa
effekterna.

Trängselskattens påverkan på trafiken

Det finns en gräns för hur stort biltrafikflödet vara, det vill säga varje vägsträcka och
korsning har en viss fysisk kapacitet. Om fler fordon än vad kapaciteten medger vill utnyttja
vägavsnittet kommer kapaciteten att vara begränsande för flödet. Då bildas köer där de
överskjutande fordonen magasineras.
När belastningen är som allra högst finns det många fler fordon som skulle vilja utnyttja
vägen än vad kapaciteten medger. Trängselskatt är ett sätt att minska trafikefterfrågan, men
eftersom det enbart är ett fåtal punkter där det debiteras trängselskatt är det inte möjligt
(eller önskvärt) att uppnå ett trafiksystem som är helt köfritt. Därför kan det inte alltid
förväntas att trängselskattens effekter syns som minskat flöde på de allra mest belastade
vägavsnitten under perioden med absolut mest trängsel, däremot kommer köerna inte att bli
lika långa och kommer att kunna avvecklas snabbare så att trängseln pågår under kortare
tid. Dessa komplexa samband beskrivs närmare i avsnitt 5.1.
Det är en liten del av vägtrafiksystemet som direkt av påverkas av förändringar i
trängselskattesystemet. Ändå kan förändringarna ge påtagliga effekter på många håll i
vägnätet, både när det gäller flöden och restider. Det beror på att trafiken är ett komplext
system. Även andra trafikanter på samma väglänkar, och trafikanter längs korsande rutter,
får kortare restid.

1.2.2.

Trängselskatt förbättrar framkomligheten men inte nödvändigtvis
tillgängligheten

Ett av syftena med trängselskatten är att förbättra framkomligheten, men förbättrad
framkomlighet leder inte automatiskt till förbättrad tillgänglighet. Tillgängligheten
beskriver värdet, i tid och kostnad, av att kunna nå olika målpunkter. Trängselskatt ökar
kostnaden för att resa till vissa målpunkter, och den direkta effekten av trängselskatten blir
att tillgängligheten…
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…. minskar för de trafikantgrupper som ändrar resmönster till följd av den högre
kostnaden för trängselskatt.



… minskar för de trafikantgrupper som fortsätter resa även om de inte anser att den
ökade reskostnaden fullt ut kompenseras av de förbättrade restiderna. Även denna
trafikantgrupp upplever alltså att tillgängligheten har minskat, trots att
framkomligheten (restiden) ökat.



… ökar för de trafikanter som värderar att restidsförbättringarna högre än den
ökade kostnaden, eller de resenärer som får förbättrad restid utan att
trängselskatten förändrats på deras rutt. Denna trafikantgrupp kommer alltså att
uppleva både framkomlighets- och tillgänglighetsförbättringar.

1.3.

Trängselskatteförändringen i januari 2016

Trängselskatten infördes permanent i Stockholm 2007. I september 2015 genomfördes den
första större förändringen då innerstadszonen justerades och Lidingöregeln slopades som en
följd av Norra länkens öppnande. Skattebeloppen har varit oförändrade sedan 2007,
bortsett från att det ursprungliga undantaget för miljöbilar togs bort 2012.
I mars 2014 togs beslut i enlighet med proposition 2013/14:76 om förändrad trängselskatt
och infrastruktursatsningar i Stockholm. Syftet med förändringen är att förbättra miljön och
framkomligheten i Stockholm samt att bidra till en utbyggnad av tunnelbanan.
Förändringen innebar att:

kr/passage



Trängselskatten höjdes i innerstaden. De nya beloppen för att åka in
och ut ur trängselskattezonen i Stockholm är 11, 15, 25 eller 35 kronor
beroende på tidpunkt för passagen. Tidigare kostade varje passage 10, 15 eller
20 kronor. Figur 1 visar hur beloppen för innerstadspassager varierar över
dygnet samt hur de skiljer sig åt före/efter de förändringar som genomfördes
1 januari 2016.



Trängselskatt infördes på Essingeleden. I samband med
förändringarna 1 januari 2016 började trängselskatt att debiteras även för
resor på Essingeleden. Beloppen för trängselskatten på Essingeleden är 11, 15,
22 eller 30 kronor beroende på tidpunkt för passagen, se Figur 2. Tidigare
fanns det ingen trängselskatt på Essingeleden.



Maxbeloppet höjdes. Maxbeloppet höjdes från 60 till 105 kronor per dag
och fordon, vilket inkluderar både innerstads- och Essingeledspassager.
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Till och med 31 dec 2015

Från och med 1 jan 2016

Figur 1. Gamla och nya belopp (kr) för passage genom innerstadsportaler.
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kr/passage

Belopp Essingeleden
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Från och med 1 jan 2016

Figur 2. Belopp (kr) för passage genom Essingeledsportaler.

Figur 3 visar det trängselskattesystem som gäller från den 1 januari 2016. Den svarta
prickade linjen utgör trängselskattezonens gräns, och de röda cirklarna betalstationernas
placering.
Det är här viktigt att tydliggöra att det är skillnad mellan trängselskatt på Essingeleden och
trängselskatt för innerstaden. Trängselskatt för innerstaden tas inte ut på vägar som är
markerade med gröna linjer. Resor i Norra länken mellan Lidingöbron, Roslagsvägen och
Norrtull är alltså inte belagda med trängselskatt. Trängselskatt för Essingeleden tas ut på
Essingeleden, dock ej vid färd in i eller ut ur innerstaden vid betalstationerna 8 och 9 (som
är placerade vid Trafikplats Fredhäll respektive Trafikplats Kristineberg).
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Figur 3. Karta över trängselskattezon och betalstationer. Källa: Transportstyrelsen.

’

1.4.

Är trängselskatt samhällsekonomiskt lönsamt?

De analyser som genomfördes som underlag till propositionen indikerade att den
genomförda åtgärden ger god samhällsekonomisk lönsamhet även om den totala
tillgängligheten försämras för resenärerna. Det beror på att delar av den försämrade
tillgängligheten (trängselskatten som debiteras) återförs till statskassan (i form av inbetald
trängselskatt). Därmed kan den återvinnas till andra nyttiga samhällsändamål. Att mäta de
realiserade samhällsekonomiska effekterna är så gott som omöjligt eftersom tidsvärden
varierar väldigt mycket mellan individer, och mellan olika resetillfällen för samma individ,
på ett sätt som knappast kan fångas i mätningar. Vidare är det inte möjligt att på ett exakt
sätt mäta hur trängselskatten påverkat resefrekvensen samt förändrade destinationsval.
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2.

Analysens syfte och upplägg

I detta kapitel beskrivs syftet med rapporten och de datakällor som använts för att beskriva
effekterna av den förändrade trängselskatten.

2.1.

Syfte med rapporten

Syftet med denna rapport är att beskriva och analysera de effekter som uppstått i trafiken till
följd av trängselskatteförändringen 1 januari 2016.

2.2.

Olika resultat redovisas i rapporten

Rapporten fokuserar på de effekter som uppstått i vägtrafiksystemet till följd av förändrade
trängselskatter, såsom förändrade vägtrafikflöden, effekter på framkomlighet och
kölängder. Indirekta effekter på miljön såsom luftkvalitet och buller behandlas översiktligt.
Denna utvärdering är därmed betydligt smalare än den utvärdering som genomfördes under
Stockholmsförsöket 2006 där betydligt fler aspekter analyserades.

2.3.

Analyserna baseras på en före-efter-studie

Analyserna baseras på data från trafikmätningar som genomförts på samma sätt både före
och efter trängselskatteförändringen. Det skall dock noteras att samhället är dynamiskt och
det är inte bara är trängselskatten som ändrats. Till exempel förändras antalet invånare,
ekonomin, drivmedelskostnaden och trafiksystemet kontinuerligt. Två avgörande
frågeställningar blir då vilka förändringar som har orsakats av just det förändrade systemet
för trängselskatt, och vilka förändringar som skulle ha skett ändå?5 Bilden kompliceras
också av att trängselskattens effekter uppträder efter hand till följd av successiv anpassning.
Det sker allteftersom informationen sprids och trafikanterna tar ställning till olika
valsituationer. Eftersom trängselskatteförändringen var känd i förväg kan den rentav ha gett
vissa effekter redan innan den faktiskt genomfördes. Det är troligt att trafikanterna sedan
inte anpassar sig slutgiltigt till de nya kostnaderna förrän det gått en viss tid efter
förändringen.
I en före-efter-studie behöver man ofta justera resultaten för att kompensera för andra
förändringar mellan före- respektive eftersituationerna. I denna utvärdering underlättas
analysen av att det varit en begränsad tid mellan före- och efterperiod, ett halvår respektive
ett år. Under denna tid har trafiksystemet och externa faktorer som ekonomisk utveckling
eller befolkning visserligen förändrats, men förändringarna har inte bedömts vara så stora
5

En jämförelse kan göras med andra analysområden. Vid en undersökning av effekten av en viss
medicinsk behandling strävar man efter experimentella förhållanden. En viktig förutsättning är då
att experimentet är välkontrollerat. Vid en studie av trafiksystemet är det nästan aldrig uppnå
experimentella förhållanden: Det var naturligtvis inget lotteri som avgjorde att trängselskatten
skulle förändras i Stockholm, och ingen annan ”obehandlad” stad har exakt samma
bakgrundsförutsättningar som Stockholm har. Det är alltså omöjligt att genomföra ett verkligt
experiment fullt ut. Men experimentens eftersträvansvärda egenskaper kan efterliknas genom att
en kvasiexperimentell metod tillämpas. Den form av kvasiexperimentell metod som använts för
analyserna i denna utvärdering kallas en före-efter-studie. Upplägget kallas för en före-efter studie
eftersom det är mätningar från en period före förändringen som är utgångspunkten för
uppskattningen av vad som skulle ha hänt om förändringen inte hade genomförts.
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att en generell kompensation av efterresultaten varit nödvändig. I de fall där förändringarna
bedömts påverka utfallet i så stor utsträckning att de överskuggar effekterna av
trängselskatten har det kommenterats i texten.
De data som registreras är behäftade med mätfel och andra brister. En del fel har karaktären
av slumpmässiga fel som bara kan kompenseras genom att basera analysen på större
datamaterial, till exempel genom att beakta fler mätdagar, eller fler mätpunkter. Andra
problem har i möjligaste mån hanterats genom kontinuerlig kvalitetskontroll av
dataleveranser, och successiv rimlighetsbedömning av de resultat som producerats. De flesta
av de övergripande slutsatserna grundar sig dessutom på flera parallella analyser som
genomförts på olika datamaterial där resultaten kunnat jämföras med varandra. Att kunna
använda flera olika datamaterial som pekar i samma riktning stärker analysen och gör att
känsligheten för datamaterialens brister minskar, samt ger ofta också en fördjupad
förståelse.

2.4.

Mätperioder och säsongsvariation

Den aktuella utvärderingen görs till stor del baserad på trafikdata från tvåveckorsperioder i
mars och oktober6. Veckor då det är sportlov, påsklov respektive höstlov har undvikits
eftersom resandet då avviker från det normala. För att titta närmare på hur stor
säsongsvariation som normalt finns mellan mars och oktober har resandet under dessa
månader år 2014 jämförts, se Bilaga 1. Resandet skiljer sig enbart med några enstaka
procentenheter mellan de båda månaderna, ibland med högre trafik i mars och ibland med
högre trafik i oktober. På det stora hela är resandet i mars relativt likt resandet i oktober. I
den fortsatta analysen presenteras därför resultat och slutsatser utan särskild justering för
att vissa förändringar möjligen skulle ha uppstått även utan trängselskatteförändringen, på
grund av säsongsvariation eller annat. I de fall andra faktorer bedömts påverka
förändringarna har detta kommenterats i texterna.

2.5.

Utnyttjade datakällor

Två huvudsakliga datakällor har använts för att utvärdera effekterna på vägtrafiken av den
förändrade trängselskatten. Passagedata från betalstationer används för att analysera hur
fordonsflöden förändras. Passagedata hämtas in genom detektering av fordon i
betalstationernas portaler, och kallas även portaldata. De nya portalerna på Essingeleden
togs i drift en tid innan trängselskatteförändringen, vilket gör att passagedata finns för
Essingeleden även under föreperioden i oktober 2015. Portaldata kan även användas för att
följa upp restidsförändringar för sträckor som passerar flera portaler 7. Med hjälp av
avidentifierade uppgifter från vägtrafikregistret kan passagedata användas för att analysera
hur antalet passager förändrats uppdelat på till exempel fordonstyper.
Förutom portaldata har även MCS-data används för att mäta trafikflöden. MCS står för
Motorway Control System, och är det automatiska kövarningssystem som används bland
annat på Essingeleden, Södra länken och i Norra länken. MCS-data innehåller också
6

De data som kommer från betalstationer för trängselskatt och MCS avser 12-23 oktober 2015
(föreperiod) samt 7-18 mars 2016 och 10-21 oktober 2016 (efterperioder).
7
Datafilen har uppgift om registreringsnummer, men av sekretesskäl är det i krypterad form. Det
innebär att det är möjligt att identifiera när samma enskilda fordon passerar olika portaler men inte
vem som är ägare till fordonet.
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information om genomsnittliga (punkt)hastigheter minut för minut. Med hjälp av denna
information kan MCS-data även användas för att följa upp restidsförändringar för sträckor
inom MCS-systemet, och ge en indikation på eventuella förändringar av kölängder. MCSdata kan slutligen användas för att beräkna flöden i vägnätet kring Stockholm. Ibland finns
det brister i MCS-data, varför manuella korrigeringar av data kan behövas.
För att analysera förändringar i kollektivtrafiken används uppgifter om antalet påstigande
på bussarna samt bussarnas restider (exklusive hållplatstid) med hjälp av data från
Trafikförvaltningen. Påstigandet mäts via automatisk trafikanträkning (ATR) och för
restider används data från bussPC.
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3.

Omvärldsförändringar

För att beskriva hur trängselskatten har påverkat resandet behöver även hänsyn tas till vad
som har förändrats i omvärlden. I detta kapitel görs en genomgång av några av de
omvärldsförändringar som bedöms påverka utvärderingen av trängselskatt.
Under 2015 och 2016 har det skett stora förändringar i delar av Stockholms trafiksystem,
samtidigt som bland annat befolkning, bilinnehav och den ekonomiska utvecklingen
förändrats.
Den sammantagna bedömningen är att de faktorer som gör att trafiken ökar (till exempel
ökad befolkning och ekonomisk utveckling) påverkat betydligt mer än de som dämpar
trafikefterfrågan (till exempel högre bensinpris). En tydlig indikation på detta är att trafiken
över det så kallade regioncentrumsnittet (se Tabell 3 nedan) ökat med 5-9 procent mellan
2015 och 2016. Det har dock inte gjorts någon generell justering av trafikuppgifterna för
2016 inom ramen för denna utvärdering.

3.1.

Invånare och bilinnehav ökar

Antalet invånare i Stockholms län har vuxit varje år sedan mitten av 1970-talet. De senaste
10 åren har ökningstakten varit cirka 1,5 procent per år. Mellan 2015 och 2016 var
ökningstakten något högre, knappt 2 procent och antalet invånare i länet är ungefär
2,26 miljoner.

Invånare i Stockholms län
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Figur 4. Antalet invånare i Stockholms län 2009-2016. Siffrorna avser befolkning i december. Källa:
SCB.

Även antal personbilar i Stockholms län har ökat de senaste åren. 2009 fanns det 793 000
fordon registrerade i länet vilket fram till 2016 hade ökat till 909 000. Detta motsvarar en
årlig ökningstakt på knappt 2 procent. Eftersom även antalet invånare i länet har ökat har
inte bilinnehavet (mätt som antal fordon per person) ökat lika mycket. 2009 fanns det 393
fordon per tusen invånare, 2015 hade det ökat till 402 fordon per tusen invånare. Mellan
2015 och 2016 ökade antalet personbilar i länet med 2,5 procent. Siffrorna ovan inkluderar
företagsägda fordon som är registrerade på företag skrivna i Stockholms län.
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Bilinnehav och antal personbilar i Stockholms län
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Figur 5. Antal personbilar och bilinnehav i Stockholms län 2009-2016. Källa: SCB och egna
beräkningar.

3.2.

Små förändringar i bensinpris och kollektivtrafiktaxor

Diagrammet nedan visar hur bensinpriset förändrats under 2015 och 2016. Det var som
högst i mitten av 2015, drygt 14 kr per liter. Under hösten 2015 sjönk det och varierade
mellan 12 och 13 kr per liter fram till våren 2016 då det steg till över 13 kr per liter.
I denna rapport används huvudsakligen tre månader för att beskriva hur trafiken
förändrats, oktober 2015, mars 2016 och oktober 2016. Bensinpriset var då 12,65, 12,74
respektive 13,62 kr per liter. Över hela året så var bensinpriset högre under 2015 än under
2016.

kr/l

Bensinpris (95)

15
14
13
12
11
10
9
8

Figur 6. Bensinpris januari 2015 till december 2016. Källa: Svenska Petroleum och Biodrivmedel
Institutet.
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Kollektivtrafiktaxorna förändrades inte under 2015-2016. Den vanligaste biljettypen, en
periodbiljett som gäller under 30 dagar för resor med SL-trafiken i Stockholms län, kostade
790 kr för vuxna.

3.3.

Trafiksystemet förändras kontinuerligt

3.3.1.

Kollektivtrafiksystemet

Arbetet med Slussen har inneburit att Saltsjöbanan stannar vid Henriksdal istället för vid
Slussen från hösten 2016. För resenärer från Nacka innebär detta byte till matarbuss vid
Henriksdal för att fortsätta resan till den tidigare slutstationen Slussen.

3.3.2.

Vägtrafiksystemet

Under 2016 gjordes omfattande förändringar av trafiksystemet i Stockholm. Tre stora
förändringar som påverkar utvärderingen av hur trängselskatten påverkat trafiken i
Stockholm är ombyggnader vid Slussen, Västerbron och kopplingen mellan Essingeleden
och Norra länken. Kartan nedan visar var förändringarna genomförts, och under figuren
följer en förklaring över vad förändringarna inneburit för trafiken.

Figur 7. Schematisk bild över förändringar i vägtrafiksystemet under 2016.

Slussen
Ombyggnaden av Slussen påbörjades i juni 2016 då Saltsjörampen som förbinder
Södermalm med city stängdes. Detta påverkar främst trafik mellan de sydöstra delarna av
Stockholms län och norra delen av innerstaden, och medförde att vissa resenärer istället för
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att köra via Stadsgårdsleden-Slussen valde att använda Södra länken och Essingeleden för
att nå de centrala eller norra delarna av innerstaden. Innan ombyggnaden var det cirka 500700 fordon per timme under högtrafikperioden på morgonen som körde på Saltsjörampen. I
södergående riktning var det däremot fortsatt möjligt att resa via Slussen.
Västerbron
Västerbronedfarten på Kungsholmen stängdes under hösten 2016 då gång- och cykelbanan
skulle byggas om. Då nedfarten stängdes valde vissa resenärer att istället köra via
Essingeleden. I riktning från Kungsholmen mot Södermalm var däremot Västerbron öppen.
Norra länken
Arbetet med Norra länken har fortgått sedan den första etappen öppnades senhösten 2014. I
april 2016 gjordes körfältsjusteringar där Essingeleden ansluter till Norra länken i
norrgående riktning. Dessa förändringar medförde att det maximala fordonsflödet kunde
öka med ungefär 6 procent, vilket visas i diagrammet nedan. Notera att detta bara avser en
kort period, den operationella kapaciteten 8 över en längre period kan ha ökat mer genom att
kösituationer inte uppstår lika fort eller avvecklas snabbare.
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Figur 8. Maximalt fordonsflöde på Essingeleden vid Fredhällstunneln under 5 minuter. Svarta och blåa
staplar avser innan ombyggnad vid anslutning mellan Essingeleden och Norra länken, orangea efter
ombyggnaden.

3.4.

Ekonomisk utveckling

Mellan 2015 och 2016 ökade Sveriges BNP med 3,3 procent9. Då denna rapport publiceras
finns inga uppgifter om hur bruttoregionprodukten har förändrats, men mellan 2011-2015
ökade bruttoregionprodukten med i genomsnitt 1,4 procent mer än det nationella
genomsnittet. Det finns alltså goda skäl att anta att den ekonomiska utvecklingen i
Stockholmsregionen mell1n 2015 och 2016 varit högre än 3,3 procent. Forskning har visat
8

Körfältsjusteringen påverkar egentligen inte den fysiska kapaciteten på Essingeleden men däremot
den operationella kapaciteten genom att en flaskhals vid anslutningen till Norra länken förbättras. I
resterande del av rapporten kommer denna förändring i operationell kapacitet att benämnas som
en kapacitetsförbättring.
9
Källa: SXB.
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att det finns ett starkt samband mellan ekonomisk utveckling och transporter, elasticiteten
ellan trafikarbete och BNP per capita har skattats till 0,63 i Sverige10.

10

Börjesson, Bastian och Eliasson. Explaining “peak car” with economic variables.
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4.

Förändrade vägtrafikflöden 2015-2016

I detta kapitel ligger fokus på trafikflödena, dvs. antalet fordon i vägsystemet. Inledningsvis
redovisas övergripande flödesförändringar i vägnätet i Stockholmsregionen. Nästkommande
avsnitt redovisar hur antalet passager har förändrats på de platser där trängselskatt tas ut,
följt av en redovisning av trafikens dygnsfördelning. Slutligen finns en översikt av hur
genomfartstrafiken i innerstaden har påverkats.
Mer djupgående analyser om hur trängselskatten påverkat olika delar av Stockholms
innerstad, utöver de som presenteras i kapitlet nedan, finns i Bilaga 2.

4.1.

Övergripande förändringar av Stockholmstrafiken

Stockholms stad genomför varje höst omfattande trafikmätningar som följs upp årligen i
oktober månad. Genom att aggregera flöden vid olika punkter från olika datakällor (t.ex.
trängselskatteportalerna, slangmätningar och MCS) kan resandet över olika kartsnitt
beräknas, se Figur 9.

Figur 9. Stockholms stads definition av de olika snitten i oktobermätningen.
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Tabell 3 visar resultaten från oktobermätningarna för år 2015 och 2016. Trafikflödena har
minskat i de centrala delarna vid citysnittet och Saltsjö-Mälarsnittet medan trafiken ökat
längre ut i regioncentrumsnitten. Trafiken över Citysnittet och Saltsjö-Mälarsnittet har
minskat med 1 respektive 2 procent mellan oktober 2015 och oktober 2016, vilket bedöms
bero på höjd trängselskatt i innerstaden och ombyggnationen vid Slussen. Vid
innerstadssnittet har trafiken ökat. Det är viktigt att poängtera att detta inte är samma snitt
som befintligt trängselskattesnitt. Den största skillnaden mellan de båda snitten är att
Stockholms stads innerstadssnitt även omfattar passager på Roslagsvägen och i Norra
länken. Om ett fordon till exempel åker från Täby ut på Essingeleden via Roslagsvägen och
Norra länken passeras ingen betalstation, men innebär två passager enligt definitionen av
Stockholms stads innerstadsnitt. Att trafiken har ökat i Stockholms stads innerstadsnitt
innebär alltså inte nödvändigtvis att den har ökat över trängselskattesnittet. Ökningen av
antalet passager över Stockholms stads innerstadsnitt förklaras av ett ökat resande i Norra
länken.
Trafiken har ökat över både norra och södra regioncentrumsnittet. Över norra
regioncentrumsnittet har trafiken ökat med 9 procent mellan 2015 och 2016. Denna
förändring bedöms till stor del bero på en fördröjd effekt av delöppningen av Norra länken i
juni 201511, ombyggnation av E18 och de ändringar av innerstadszonen för trängselskatt som
genomfördes i september 201512. Över södra regioncentrumsnittet har trafiken ökat med
5 procent. Det har alltså skett en generell trafikökning i vägnätet kring Stockholm, och då
främst i de norra delarna, mellan oktober 2015 och oktober 2016 vilket till stor del beror på
framkomlighetsförbättringar till följd av utbyggnaden av Norra länken. Trots detta har
trafiken över citysnittet och Saltsjö-Mälarsnittet minskat vilket åtminstone delvis kan
förklaras med att trängselskatten har en återhållande effekt på trafiken.
Tabell 3. Resultat från trafikmätningar utförda av Stockholms stad, Källa: Stockholms stad.
TRAFIKMÄTNINGAR FRÅN
STOCKHOLMS STAD

Oktober
2015

Oktober
2016

Citysnittet

241 900

239 000

-2 900

-1%

Saltsjö-Mälarsnittet

314 300

306 700

-7 700

-2%

Stockholms stads
innerstadsnitt13

486 500

503 300

+16 700

+3%

Regioncentrumsnittet Norra

415 600

451 900

+36 300

+9%

Regioncentrumsnittet Södra

476 900

498 400

+21 500

+5%

Trafikförändring

Det är viktigt att inse att vägarna och trafiken i och kring Stockholm verkar som ett system.
En åtgärd på en väg kan ge effekter på flera andra då det exempelvis kan medföra
ruttvalsförändringar eller överflyttning till annat färdmedel. I Figur 10 presenteras en karta
som visar hur trafikvolymerna under skattebelagd tid förändrats i det övergripande vägnätet
11

Norra länken har öppnats i etapper. Den första delöppningen var i november 2014, följt av mars
2015 och juni 2015. Den sista delöppningen beräknas till 2019.
12
I samband med förändringen i september 2015 togs trängselskatten på Roslagsvägen bort i
enlighet med Proposition 2013/14:26, vilket möjliggjorde trängselskattefria resor från Norra länken
vidare norrut via Roslagsvägen/E18.
13
Observera att Stockholms stads innerstadssnitt inte är samma som befintligt trängselskattesnitt.
Stockholms stads innerstadssnitt inkluderar passager på Roslagsvägen och i Norra länken vilket
trängselskattesnittet inte gör.
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kring Stockholms innerstad mellan de tre utvärderingsperioderna. I likhet med Stockholms
stads trafikmätningar visar även denna analys att trafiken utanför innerstaden har ökat från
oktober 2015 till oktober 2016. Ökningen är störst norr om Saltsjö-Mälarsnittet och den
största förändringen är i Norra länken där trafiken ökade med 19 procent i östlig riktning,
vilket till stor del bedöms bero på en fördröjd effekt av delöppningen av Norra länken.

Figur 10. Förändrat antal passager i det övergripande vägnätet i mars 2016 och oktober 2016 jämfört
med oktober 2015. Genomsnittlig förändring per dag under skattebelagd tid.

4.1.1.

Effekten av förändringar i vägnätet mellan mars och oktober 2016

Mellan de båda eftermätningarna i mars och oktober 2016 skedde flera förändringar i
Stockholms vägnät som har haft inverkan på trafiken. För att beskriva effekten av den
förändrade trängselskatten behöver först effekten av förändringar i infrastrukturen
analyseras. De förändringar som bedöms ha störst påverkan är ombyggnaden av Slussen,
arbeten vid Västerbroplan och ökad kapacitet vid Essingeledens anslutning till Norra länken
(se avsnitt 3.3.2). Gemensamt för de tre förändringarna är att de alla har störst påverkan på
trafiken i norrgående riktning och under morgonrusningen. Utöver dessa ombyggnationer
under våren och sommaren finns en fördröjd effekt av den ökade kapacitet som Norra
länken inneburit tillsammans med förändringen av trängselskattezonen i september 2015.
I Figur 11 visas en karta med trafikflödesförändringar i riktning norrut som uppmätts mellan
mars och oktober 2016 vid olika punkter i vägnätet runt Stockholm som relaterar till
Essingeleden i norrgående riktning. Det finns dock inte trafikdata från samtliga vägar som
ansluter till Södra länken och Essingeleden vilket gör att det inte går att ta fram en
fullständig bild över trafikflödesförändringen.
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Trafiken via Danvikstullsbron, i riktning in mot Södermalm, har minskat med 1 900 fordon
per dag under skattbelagd tid mellan mars och oktober 2016 vilket bedöms bero på
ombyggnationen vid Slussen. Samtidigt har ombyggnationerna vid Västerbronedfarten lett
till att trafiken in till innerstaden via Liljeholmen minskat med 900 fordon. Dessa
minskningar kan delvis förklara ökningen på 4 500 fordon per dag på Essingeleden vid
Fredhällstunneln. En del av trafiken som har målpunkt i norra innerstaden åker in i
innerstaden via Kungsholmen, där har trafiken ökar med 1 100 fordon per dag. Det innebär
att förändringen på Essingeleden norr om Kungsholmen är 3 400 fordon per dag. Den
ökade trafiken på Essingeleden kan alltså inte helt, men till stor del, förklaras av förändrade
ruttval på grund av gatuarbeten vid Slussen och Västerbroplan. En mer djupgående analys
av hur trafikflödena ändrats till följd av de förändringar som skedde mellan de båda
efterperioderna i mars och oktober 2016 återfinns i Bilaga 3.

Figur 11. Flödesförändringar mars-oktober 2016.

4.2.

Förändrade trafikflöden för innerstaden och Essingeleden

I detta avsnitt redovisas hur trafiken till och från innerstaden samt på Essingeleden vid
Fredhällstunneln förändrats under vardagar efter att trängselskatten ändrats 1 januari 2016.
Innerstaden har definierats som de betalstationer där trängselskatt för resa in och ut ur
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innerstadszonen tas ut och med Essingeleden avses en punkt i höjd med Fredhällstunneln 14
enligt Figur 12.

Figur 12. Mätpunkt på Essingeleden i höjd med Fredhällstunneln.

I Tabell 4 och Tabell 5 redovisas hur trafikflödena in och ut ur innerstaden samt på
Essingeleden i höjd med Fredhällstunneln förändrats under vardagar. Effekterna redovisas
för fyra tidsperioder:


Hela dygnet (00:00-23:59)



Skattebelagd tid (06:30-18:29)



Morgonen (07:00-08:59)



Eftermiddagen (15:30-17:59)

Det innebär att inte enbart de betalstationer där trängselskatt för passage på Essingeleden
tas ut utan även några betalstationer för passage in och ut från innerstaden använts för att
beräkna trafikflöden vid Fredhällstunneln.
14
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Tidsperioderna för morgonen och eftermiddagen överensstämmer med de tider då
skattebeloppet per passage är som högst.

4.2.1.

Flödena över trängselskattens innerstadszon minskade

Tabell 4 visar att trafiken till och från innerstaden har minskat med 3-8 procent under
samtliga studerade tidsperioder. Minskningen var som störst under eftermiddagens
högtrafikperiod, definierad som klockan 15:30-17:59. På dygnsnivå har trafiken minskat
med ca 3 procent. Förändringen är likvärdig oavsett om trafiksiffror för mars eller oktober
2016 används, och är på ungefär samma nivå oavsett om passagerna skett in i eller ut ur
trängselskattezonen.
Tabell 4. Förändrade flöden till och från innerstaden under vardagar. Förändringarna avser en
jämförelse med oktober 2015.
INNERSTADEN

Oktober
2015

Hela dygnet (00:00-23:59)

435 400

-13 500

-3%

-15 200

-3%

217 300

-3 900

-2%

-7 100

-3%

varav in
varav ut
Skattebelagd tid (06:30-18:29)
varav in
varav ut
Morgonen (07:00-08:59)
varav in
varav ut
Eftermiddagen (15:30-17:59)
varav in
varav ut

Trafikförändring
mars 2016

Trafikförändring
oktober 2016

218 100

-9 600

-4%

-8 100

-4%

331 500

-16 100

-5%

-14 400

-4%

167 300

-7 900

-5%

-6 900

-4%

164 200

-8 300

-5%

-7 400

-5%

59 800

-1 700

-3%

-3 200

-5%

35 900

-200

-1%

-1 400

-4%

23 800

-1 500

-6%

-1 900

-8%

79 300

-5 400

-7%

-4 900

-6%

34 400

-2 600

-8%

-2 200

-6%

44 900

-2 800

-6%

-2 700

-6%

Förändrade flöden i olika delar av innerstaden
Enligt Tabell 4 minskade trafiken till och från innerstaden med i genomsnitt 4-5 procent
under skattebelagd tid. Det finns vissa geografiska skillnader som huvudsakligen kan
förklaras av förändrade ruttval till följd av trängselskatt på Essingeleden och förändringarna
i trafiksystemet. Mer information finns i Bilaga 2.
Förändrade flöden vid Kungsholmen
Inför förändringen av trängselskatten fanns en farhåga att trafiken på Kungsholmen skulle
öka eftersom trafikanter som kommer söderifrån på Essingeleden och har målpunkt i norra
innerstaden kan välja att svänga av vid trafikplatserna Fredhäll eller Kristineberg för att på
så sätt undvika trängselskatten på Essingeleden. Före-och eftermätningarna i mars visade
att så inte var fallet, även om trafiken ökat något vid vissa portaler. Dock har trafiken in i
innerstaden via Kungsholmen ökat i oktober 2016 jämfört med oktober 2015. En del av detta
förklaras av förändrade ruttval på grund av arbeten vid Slussen och Västerbron (se avsnitt
3.3.2) snarare än att det är en effekt av att det införts trängselskatt på Essingeleden. I Bilaga
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2 presenteras en mer djupgående analys av trafikförändringarna på Kungsholmen samt en
karta med betalstationernas placering.

4.2.2.

Essingeleden påverkas av både trängselskatt och andra förändringar

Tabell 5 visar att trafiken på Essingeleden vid Fredhällstunneln har minskat med 4-5
procent under samtliga studerade tidsperioder i mars 2016. Den relativa minskningen är
alltså ungefär lika stor oavsett tidsperiod. Om däremot oktober 2016 används som
efterperiod har trafiken ökat. Att trafiken ökat beror på de stora trafikförändringar som
skett i det övriga vägnätet. Som tidigare beskrivits, och kvantifierats i avsnitt 4.1.1, har
ombyggnader vid Slussen, Västerbron och kopplingen mellan Norra länken och
Essingeleden alla bidragit till ökad trafik på Essingeleden. Under högtrafikperioderna är det
främst är det den ökade kapaciteten på Essingeleden norrut till följd av den nya kopplingen
mellan Norra länken och Essingeleden som gett upphov till de ökade flödena i oktober 2016.
Det är alltså i oktober 2016 möjligt för fler fordon att passera på Essingeleden under
högtrafikperioden än i oktober 2015 eller mars 2016. Detta framgår även tydligt i Figur 15
(några sidor längre fram i rapporten) där det framgår hur flödena på Essingeleden norrut
varierar över dygnet för före- och efterperioderna.
Tabell 5. Förändrade flöden på Essingeleden vid Fredhällstunneln under vardagar. Förändringarna
avser en jämförelse med oktober 2015.
ESSINGELEDEN
vid Fredhällstunneln
Hela dygnet (00:00-23:59)
varav norrgående
varav södergående
Skattebelagd tid (06:30-18:29)
varav norrgående
varav södergående
Morgonen (07:00-08:59)
varav norrgående
varav södergående
Eftermiddagen (15:30-17:59)
varav norrgående
varav södergående

Oktober 2015

Trafikförändring
mars 2016

Trafikförändring
oktober 2016

156 900

-6 400

-4%

+4 500

+3%

73 300

-2 100

-3%

+4 000

+5%

83 600

-4 200

-5%

+500

+1%

119 400

-5 400

-5%

+2 300

+2%

55 100

-1 900

-4%

+2 600

+5%

64 300

-3 500

-5%

-300

-0%

20 400

-800

-4%

+1 000

+5%

9 500

-100

-1%

+1 300

+13%

10 900

-700

-7%

-300

-3%

26 200

-1 100

-4%

+600

+2%

11 400

-400

-3%

+400

+4%

14 700

-800

-5%

+200

+1%

Att kapaciteten ökat på Essingeleden gör det svårt att utvärdera den förändrade
trängselskatten med avseende på trafikflöden. Den förändring i trafikflödet som skett
mellan oktober 2015 och mars 2016 bedöms ge en bättre bild av hur flödet förändrats till
följd av just trängselskatten än en jämförelse mellan oktober 2015 och oktober 2016. Dock
kan det finnas långsiktiga effekter som inte fångas i mars-utvärderingen eftersom
trafikanterna inte haft tid att anpassa sig fullt ut.
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Vid en mer ingående analys av hur antalet passager för olika fordonstyper förändrats
framgår att passager gjorda av privatägda personbilar har minskat medan passager gjorda
av företagsägda personbilar har ökat på Essingeleden. I kapitel 6 analyseras frågan om hur
olika fordonstyper och resenärsgrupper påverkats av trängselskatten djupare.

4.3.

Högtrafikperiodernas utbredning

Trafikflödena genom betalstationer varierar kraftigt mellan olika tider på dygnet. Det är
främst under morgonen och eftermiddagen som trängsel uppstår då det är höga flöden i
trafiksystemet.

4.3.1.

Trängselskattens innerstadssnitt

Trafikvolymerna av bilpassager in och ut från innerstaden varierar över dygnet. De följer
resenärernas dygnsrytm och mångdubblas under de vakna timmarna. Detta är helt naturligt
och flest passager in till innerstaden tenderar att ske under morgon/förmiddag då de som
ska uträtta ärenden samt de som bor utanför men jobbar inne i innerstaden ska till sina
målpunkter. Följaktligen är det flest passager i riktning ut ur innerstaden under
eftermiddagen då de som uträttat ärenden och arbetat ska hem igen. Figur 13 och Figur 14
visar antalet passager in och ut ur innerstaden per kvart över hela dygnet.
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Figur 13. Passager genom innerstadsportaler fördelat över dygnet, riktning in mot centrum.
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Figur 14. Passager genom innerstadsportaler fördelat över dygnet, riktning ut från centrum.

Det framgår av Figur 13 och Figur 14 att morgonens högtrafikperiod börjar redan innan 6tiden på morgonen och inte planar ut förrän ca 10:30 och att eftermiddagens
högtrafikperiod inträffar mellan klockan 14 och 18:30. Högtrafikperioderna böjar och slutar
alltså utanför den period då beloppen för trängselskatt är som högst. Diagrammen visar
även att de minskade flödena in och ut ur innerstaden är tämligen jämnt fördelade över
dygnet, men att morgonpeaken i riktning in i innerstaden har förskjutits något i mars 2016.
Detta kan bero på säsongsvariation eller att resenärerna försökte undvika passager då
beloppet är som högst kl 07:30-08:29. Eftersom denna tidsförskjutning av morgonpeaken är
borta i oktober 2016 tyder det snarare på säsongsvariation än effekter av den nya
trängselskatten. I riktning ut ur innerstadszonen är effekten som störst under
eftermiddagen.
Det kan noteras att det under efterperioden är kortvariga ökningar av antalet passager in i
innerstaden precis innan samt precis efter den period på dygnet då trängselskatt debiteras. I
Figur 13 illustreras detta som två ”taggar” på marskurvan vid klockan 06:15 samt 19:00.
Detta bedöms bero på att skattebeloppet för första respektive sista tidsperioden har blivit
högre, 15 kr istället för som tidigare 10 kr, vilket gör att en del resenärer i större grad
försöker undvika att resa då trängselskatt debiteras. Mönstret går även att uttyda ur Figur 14
som visar flödet av passager ut ur innerstaden.

4.3.2.

Essingeleden vid Fredhällstunneln

Figur 15 och Figur 16 presenterar flöden per kvart på Essingeleden i höjd med
Fredhällstunneln. Diagrammen visar att perioderna då trängselskattebeloppen är som högst
(kl 07:00-08:59 samt kl 15:30-17:59) inte sammanfaller helt och hållet med
högtrafikperioderna. Detta är analogt med innerstaden, och precis som för passagerna i
innerstaden finns det ett naturligt mönster för hur flödet på Essingeleden varierar under
dygnet. I norrgående riktning är det flest passager under tidig morgon medan det under
eftermiddagen är flest passager i södergående riktning. I båda riktningar är det tydligt att
trafiken tilltar kraftigt under en kort tid på morgonen och sedan ligger på en någorlunda
jämn och hög nivå under hela dagen tills att den börja avta successivt runt kl 18 på kvällen.
Detta gäller för samtliga tre utvärderingsperioder. I norrgående riktning ökar antalet
passager på Essingeleden per kvart snabbt under tidig morgon från cirka 260 passager kl
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05:00-05:15 till cirka 1 300 passager kl 05:45-06:00, vilket motsvarar en femdubbling av
trafiken på mindre än en timme.
Flest passager i norrgående riktning sker kl 6 på morgonen. Även om trafikvolymerna är
som högst då behöver det inte nödvändigtvis betyda att det sammanfaller med tiden då
trängseln är mest omfattande. Detta kan verka något motsägelsefullt, men beror på att
trafiken flyter på relativt bra fram tills dess att kapaciteten blir begränsande för flödet. Då
bildas köer och hastigheten minskar, och när hastigheterna minskar så minskar även flödet.
Detta innebär att det kan vara större trängsel på Essingeleden klockan 07:00 än 06:00 även
om det är färre bilar som passerar. Vid stor trängsel sprider sig sedan köerna nedströms och
påverkar på så vis trafikanterna längre ut i vägnätet.
Precis som för innerstaden är trafikminskningen i mars någorlunda jämnt fördelad under
dygnet. I södergående riktning avtar däremot eftermiddagens högtrafik tidigare efter att
trängselskatt införts på Essingeleden. För eftermätningarna går det även att urskilja ”taggar”
i diagrammen kl 18:30 precis när trängselskatten inte längre debiteras för dagen. Detta talar
för att vissa trafikanter försöker undvika att genomföra sina resor på Essingeleden då
trängselskatt debiteras. Däremot ser effekterna något annorlunda ut om man tittar på en
längre tidsperiod.
Mellan oktober 2015 och oktober 2016 har trafiken ökat på Essingeleden, och då främst i
norrgående riktning, vilket bedöms bero på förändringar i infrastrukturen enligt avsnitt
4.2.2.
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Figur 15 .Passager av portaler på Essingeleden fördelat över dygnet, norrgående riktning.
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Figur 16. Passager av portaler på Essingeleden fördelat över dygnet, södergående riktning.

4.4.

Minskad genomfartstrafik i innerstaden

En farhåga inför förändringen av trängselskatten var att trängselskatten på Essingeleden
skulle trycka undan genomfartstrafik från Essingeleden in till innerstaden. Detta har dock
inte hänt utan de genomförda analyserna tyder snarare på minskad genomfartstrafik i
innerstaden sedan införande av trängselskatt på Essingeleden. Genomfartstrafik definieras
här som den trafik som inom en halvtimme åker ut ur innerstadszonen genom en annan
stadsdel än den körde in i.
Totalt sett minskade antalet genomfartsresor med 16 procent mellan oktober 2015 och mars
2016 samt med 9 procent mellan oktober 2015 och oktober 2016. Störst minskning var det
bland personbilar ägda av fysisk person som minskade med 22 procent till mars 2016 och 19
procent till oktober 2016. En djupare analys av genomfartstrafiken återfinns i Bilaga 2.
Tabell 6. Genomfartsresor genom innerstadszonen. Resorna påbörjas under skattebelagd tid kl 06:3018:29. Förändringarna avser en jämförelse med oktober 2015.
Genomfartsresor
Oktober
Förändring
Förändring
Innerstaden
2015
mars 2016
oktober 2016
Samtliga fordon

28 500

-4 500

-16%

-2 600

-9%

Personbilar

20 600

-3 100

-15%

-2 300

-11%

varav ägda av fysisk person15

10 100

-2 200

-22%

-1 900

-19%

varav ägda av juridisk person16

10 400

-900

-8%

-400

-4%

15

I denna grupp ingår ej fordon ägda av fysisk person som används som yrkesfordon, till exempel
taxibilar.
16
I denna grupp ingår även fordon ägda av fysisk person som används som yrkesfordon, till exempel
taxibilar.
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5.

Framkomlighetseffekter

I detta kapitel beskrivs inledningsvis teoretiska samband mellan trängsel och framkomlighet
och möjliga sätt att mäta hur framkomligheten förändras. Därefter redovisas hur
trängselskatteförändringen i januari 2016 påverkat framkomligheten längs några viktiga
rutter. Avslutningsvis redovisas mer i detalj hur Essingeleden och Södra länken påverkats.

5.1.

Trängsel och framkomlighet – samband med trafikvolym

I avsnitt 1.2.1 beskrivs att då trafikefterfrågan minskar kan det förväntas förbättrad
framkomlighet för den kvarvarande trafiken, både genom förkortad restid och mindre
restidsvariation. Hur framkomligheten påverkas av trängselskatten varierar från sträcka till
sträcka, och från tidpunkt till tidpunkt. På de allra flesta vägsträckor i Stockholmsregionen
påverkas framkomligheten mycket lite, men på vissa håll och under vissa tider på dagen, kan
effekten vara stor. Sambanden är alltså komplexa och inte proportionella.
När belastningen är som allra högst finns det många fler fordon som vill använda vägen än
vad kapacitetstaket medger. Även om trängselskatten tar bort en del av efterfrågan, fylls
luckan under den mest belastade perioden ändå till viss del igen av andra fordon som
tidigare stod i kö. Trängselskattens effekter kommer därför inte att synas som minskad
fördröjning eller minskat flöde på de allra mest belastade vägavsnitten under perioden med
absolut mest trängsel. Däremot kommer köerna inte att bli lika långa, och kommer att
kunna avvecklas snabbare så att trängseln pågår under kortare tid.

5.2.

Trängsel och framkomlighet – mått

5.2.1.

Restidsfördröjning

Trängsel gör att olika fordons rörelser påverkar varandra så att reshastigheterna minskar,
därmed tar resan längre tid. Den extra restid som enskilda fordon drabbas av på grund av
interaktion med andra kallas fördröjning eller restidsförlängning. I den här analysen
används medelrestiden för att representera hur lång tid resan ”brukar” ta vid en viss tid på
dagen. MCS-systemet, vilket använts för att beräkna hur framkomligheten förändrats,
rapporterar inte restider eller hastigheter för enskilda fordon utan bara ett sammanfattat
mått på hastigheten för de fordon som passerar under en kortare tidsperiod 17.
Redovisningen av dessa data utgår alltså i grunden från medelrestider för en (kort)
delsträcka för en viss tidsperiod under dagen. Sådana medelrestider har sedan summerats
för att beskriva medelrestiden för en hel rutt. I något fall analyseras restiderna istället med
hjälp av passagedata från trängselskatteportalerna. I de fallen kan restiden för hela rutten
mätas direkt.
Fördröjningarna varierar över dagen. Maxfördröjningen uppstår normalt någon gång under
förmiddagens eller eftermiddagens högtrafik. På de flesta platser är det under morgonen
som det är mest omfattande trängsel, men det finns även platser där det är mest trängsel
under eftermiddagen. Med maxfördröjning avses hur lång fördröjning som kan förväntas då
17

Det som rapporteras är punkthastigheternas ”harmoniska” medelvärde. Det harmoniska
medelvärdet lämpar sig bättre för att uppskatta restider, än det ”aritmetiska” medelvärdet som är
det man vanligtvis brukar kalla medelvärde.
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trängseln är som mest omfattande jämfört med fritt flöde, t.ex. nattetid. Alla trafikanter åker
dock inte precis under den period när fördröjningarna är som störst, och de flesta
trafikanter upplever därför betydligt mindre fördröjning än denna maxfördröjning. Ett mer
rättvisande sätt att beskriva fördröjningen kan därför vara att beskriva medelfördröjningen
under en längre tidsperiod, till exempel morgonens högtrafikperiod.

5.2.2.

Restidsvariation

När trängseln i trafiksystemet ökar kommer även restidsosäkerheten att öka. Trängseln
medför även till att varje liten ytterligare störning leder till att köerna växer, vilket ger större
fördröjningar. Små störningar uppträder slumpmässigt, och inte ens vana trafikanter kan
därför veta hur lång restid de behöver planera eftersom restiden kan variera kraftigt från
dag till dag.
MCS-data rapporterar inte restider för enskilda fordon, och det är därför inte möjligt att
fullt ut beskriva hur mycket restiderna varierar mellan resenärer. Man kan dock få en god
uppfattning om den restidsvariation som enskilda bilister drabbas av, genom att studera hur
restiden under samma tid på dagen varierar mellan olika dagar. Analyserna i denna studie
bygger på data för nio vardagar per mätperiod. I de analyser som baseras på MCS-data
beskrivs därför restidsvariationen med hjälp av variationen mellan olika dagar – det vill
säga skillnaden mellan den kortaste, respektive längsta, restiden för ”den värsta
halvtimmen” under dessa nio dagar. I de fall när analysen istället baseras på restider från
trängselskatteportalerna har restidsvariationen beräknats utifrån variationen mellan alla
enskilda fordon som passerat (restidens 25- respektive 75-percentil18).
Figur 17 visar ett tydligt exempel på hur restiderna kan variera över dagen, och mellan olika
fordon (dagar). Den visar restiderna (minuter) för resor längs Essingeledens centrala del,
från Nyboda till Pampas, och hur de varierade mellan klockan 06.00-19.00 (halvtimmesintervall) under veckan 12-16 oktober 2015. Grafen bygger på data från Taxi-GPS, och kan
därför redovisa restidsvariationen som variationen mellan restider för enskilda fordon.
Den tjockare linjen visar medianrestiden varje halvtimme, och de tunna linjerna restidens
25- respektive 75-percentil för enskilda resor längs med rutten.

18

Med restidens 25-percentil avses en kort restid som bara ett fåtal (25procent av fordonen)
passerar snabbare än. 75-percentilen representerar en restid som är så lång att de allra flesta (75
procent) får en kortare restid än så.
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Figur 17. Exempel på diagram som visar hur medelrestiderna och variationen i restid mellan olika
fordon kan variera över dagen.

Det finns alltså många olika mått på hur framkomligheten förändras. Inget enskilt mått ger
en fullständig bild. På de följande sidorna presenteras en övergripande sammanställning av
hur olika framkomlighetsmått förändrats i samband med trängselskatteförändringen,
mellan oktober 2015 och mars respektive oktober 2016 för några utvalda rutter.

5.2.3.

Svårigheter med att ta fram ett aggregerat mått

Ett önskvärt mått vore att beräkna den totala aggregerade restidseffekten för Stockholms
alla bilister. En sådan beräkning innebär dock svårigheter både praktiskt (datatillgång med
tillräcklig täckning och upplösning) och teoretiskt (hur skall man hantera minskade
trafikvolymer, förändrade vägval, resmönster, förändrad infrastruktur och att det tar tid för
trafikanter att anpassa sig) och har inte genomförts inom ramen för utvärderingen.

5.3.

Uppmätta restidsförändringar

I detta avsnitt kommer framkomlighetseffekterna att beskrivas genom två parallella
jämförelser, dels mellan oktober 2015 och mars 2016, dels mellan oktober 2015 och oktober
2016. Ingen av dessa jämförelser kan direkt svara på vilka framkomlighetseffekter som
uppstått till följd av trängselskattens förändring, bland annat eftersom mycket annat i
Stockholms trafiksystem ändrats under den studerade perioden (särskilt mellan de två
efterperioderna, se avsnitt 4.1.1). Genom att analysera de båda resultaten parallellt, och
jämföra dem med varandra, är det möjligt att få en bättre bild av vilka
framkomlighetsförändringar som är beständiga genom hela utvärderingsperioden
respektive vilka förändringar som har utvecklats först under sommaren 2016.
Framkomligheten har analyserats för några utpekade sträckor. I det beslutsunderlag som
togs fram inför beslutet om utökad trängselskatt analyserades vilka effekter som förväntades
för 22 utpekade rutter (11 sträckor i vardera två riktningar), som bedömdes relevanta för att
beskriva framkomligheten. Önskemålet var att utvärderingen skulle analysera de verkliga
framkomlighetseffekterna med hjälp av restidsmätningar längs samma sträckor, men
dataunderlag saknas för vissa av rutterna. Data från 17 olika vägsträckor har kunnat
analyseras och de fullständiga resultaten presenteras i Bilaga 4. Där framgår att alla de
framkomlighetsmått som analyserats indikerar att framkomligheten på huvuddelen av de
studerade sträckorna förbättrats jämfört med oktober 2015. Det gäller oavsett om
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utvärderingen baseras på data från mars eller oktober 2016. På flertalet av sträckorna har
framkomligheten dessutom förbättrats ytterligare vid den andra utvärderingen (oktober
2016) jämfört med den första (mars 2016). Det finns dock några sträckor där
framkomligheten försämras mellan de två eftermätningarna.
För att göra analysen mer överskådlig begränsas den mer detaljerade analysen i
fortsättningen av detta kapitel till åtta utvalda rutter enligt Figur 18. De utvalda rutterna
ligger i stråket E4/E18 (Kungens Kurva/Bredäng-Tomteboda-Haga-Hjulsta) och genom
innerstaden (Johanneshovsbron-Klarastrandsleden). I samtliga fall har båda riktningarna
studerats. Båda de utvalda stråken hade under föreperioden påtagliga trängselproblem
under högtrafikperioderna i åtminstone ena riktningen, och ligger så till geografiskt att de
förväntades få påtagligt påverkad framkomlighet när trängselskatt infördes på Essingeleden
och trängselskattenivåerna höjdes i innerstaden.

Figur 18. Delsträckor för vilka framkomligheten beskrivs och analyseras i detta kapitel. Se Bilaga 4 för
en beskrivning av alla studerade rutter.

Eftersom framkomligheten i Södra Länken till stor del beror av trängseln på Essingeleden,
så skulle det vara motiverat att även inkludera trängselpåverkade sträckor kring Södra
länken i denna mer detaljerade analys. Anledningen till att det ändå inte görs är att
restidsmätningarna på dessa sträckor blir något missvisande till följd av att Södra länkens
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infart stängs för inkommande trafik österifrån när trängseln är som värst19. När det gäller
Södra länken bedöms därför den samlade framkomligheten beskrivas bättre av hur ofta
systemet tvingats stänga infarterna till tunneln (se avsnitt 5.5).

5.3.1.

Skillnader mot tidigare utvärdering

I den preliminära utvärdering som publicerades i juni 2016 20 baserades analysen av
framkomlighetseffekterna i huvudsak på data från Taxi-GPS. Den ström av Taxi-GPS data
som utnyttjades21 för den analysen upphörde under sommaren 2016. Denna slutliga
utvärderingsrapport baseras därför nästan uteslutande på analyser av restidseffekter från
MCS-systemet. De detaljerade resultaten kan därför skilja sig något från de som tidigare
publicerats, även när det gäller data från den första utvärderingsperioden i mars 2016 22. På
övergripande nivå visar de två mätmetoderna dock samma bild. Att använda MCS-data har
inneburit att analyserna fått begränsas till något färre sträckor, både i jämförelse med de
ursprungliga önskemålen, och i jämförelse med de rutter som analyserades i den
preliminära utvärderingen. Dessutom har analysen för vissa av de återstående sträckorna
fått begränsas till en kortare rutt än den som ursprungligen avsågs. För några sträckor,
däremot, har MCS-data gjort det möjligt att utsträcka analysen längre än den sträcka som
analyserades i den preliminära utvärderingen i juni 2016.

5.3.2.

Medelrestiden under högtrafikperioderna minskade

När det gäller medelrestider under högtrafik ger Tabell 7 en sammanfattande bild av de
effekter som uppmätts för de åtta utvalda rutterna. I tabellen redovisas restidsförändringar
under morgonens och eftermiddagens högtrafikperioder.
Tabell 7 Restider i högtrafik. Förändringar på åtta utvalda sträckor. Oktober 2015 – mars 2016,
respektive oktober 2015 – oktober 2016. Sträcka D1/D2 har analyserats baserat på passagedata,
övriga analyser avser MCS-data.
Mars 2016

Okt 2016

Mars 2016

Okt 2016

Absolut förändring
(bas: okt 2015)

Absolut förändring
(bas: okt 2015)

Relat iv förändring
(bas: okt 2015)

Relat iv förändring
(bas: okt 2015)

Medelrest id
Morgonens
Högt rafik
07 .00-09.00
(min)

Medelrest id
Eft ermiddag
Högt rafik
15.30-17 .30
(min)

Medelrest id
Morgonens
Högt rafik
07 .00-09.00
(min)

Medelrest id
Eft ermiddag
Högt rafik
15.30-17 .30
(min)

Medelrest id
Morgonens
Högt rafik
07 .00-09.00
(min)

Medelrest id
Eft ermiddag
Högt rafik
15.30-17 .30
(min)

Medelrest id
Morgonens
Högt rafik
07 .00-09.00
(min)

Medelrest id
Eft ermiddag
Högt rafik
15.30-17 .30
(min)

-50%
-5%
-1%

20%
-20%
-6%

-50%
-30%
5%

-7%
-30%
2%

-20%
-20%
-4%

-50%
20%
-9%

-1%
-10%
-2%

-40%
6%
-10%

-20%
-1%

3%
7%

-10%
1%

30%
-10%

E4/E18 norrut
H:1

E4/E20 Bredäng- Nyboda

-6,5

1,0

-7,2

-0,4

A:1

E4/E20 Nyboda - Tomteboda

-0,7

-1,9

-4,2

-3,5

J:2

E4/E18 Haga Norra - Hjulsta

-0,1

-0,7

0,4

0,2

E18/E4 söderut
J:1

E4/E18 Hjulsta - Haga Södra

-2,3

-13,0

-0,2

-11,0

A:2

E4/E20 Tomteboda - Nyboda

-1,0

1,6

-0,7

0,4

H:2

E20 Nyboda - Kungens kurva

-0,2

-0,6

-0,1

-0,6

Genom innerstaden
D:1

Johanneshovsbron-Klarastrandsleden

-3,5

0,3

-2,2

2,2

D:2

Klarastrandsleden-Johanneshovsbron

0,0

0,8

0,0

-1,6

19

Vid sådana tillfällen flyter den kvarvarande, insläppta trafiken sedan bra, och restidsmätningarna
kan därför felaktigt tolkas som om framkomligheten vore god.
20
Trafikverket. Trafikförändringar efter att trängselskatten förändrats i Stockholm. 2016-06-03.
21
Data som ingår i projektet Mobile Millenium Stockholm som drivs av Trafikverket, KTH och
Linköpings Universitet.
22
För någon specifik sträcka har det också i efterhand konstaterats att data från Taxi-GPS inte gav
en representativ bild av framkomligheten på grund av förekomsten av busskörfält.
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Morgonens högtrafikperiod
På morgonen har restiden på alla sträckorna i tabellen minskat fram till den första
utvärderingsperioden i mars 2016. I stråket E4/E18 är det tydligt att den relativa
förbättringen är störst där en resa längs stråket börjar, alltså längst i söder i norrgående
riktning och längst i norr i södergående riktning. När man nått andra änden av stråket har
man passerat den hårt belastade Essingeleden. Nedströms om Essingeleden råder därför
mindre trängsel i utgångsläget i båda riktningarna, och framkomligheten förbättrades inte
lika mycket där när trängselskatten införs. I relativa tal är förbättringen störst på E4/E20
söderifrån (rutt H1, Bredäng-Nyboda) där restiderna i princip halverats.
Under sommaren 2016 ökade flödena på Essingeleden i båda riktningarna (se Tabell 5 i
avsnitt 4.2.2). I norrgående riktning var det under morgonens högtrafik betydligt mer trafik
i oktober 2016 än vad det var ett år tidigare. Trots ökade trafikvolymer förbättrades
framkomligheten under morgonen ytterligare mellan de två efterundersökningarna i den
delen av stråket. Denna ytterligare framkomlighetsförbättring är inte vara ett resultat av
trängselskatten utan bör tolkas som ett resultat av den kapacitetsförbättring i anslutning till
Norra Länken som diskuteras tidigare i rapporten. I södergående riktning är bilden den mer
väntade. Även de södergående flödena på Essingeleden har ökat något mellan mars och
oktober 2016 (men inte fullt gått tillbaka till föreperiodens höga nivåer), och ovanstående
tabell visar att framkomlighetsvinsterna i södergående riktning var större i mars 2016 än
oktober 2016.
För det trängselbelastade norrgående stråket genom innerstaden, mellan Johanneshovsbron
och Klarastrandsleden, minskade restiderna påtagligt under morgonens högtrafik i samband
med trängselskattehöjningen. I den södergående riktningen genom innerstaden (rutt D2,
Klarastrandsleden-Johanneshovsbron) är det mindre trängsel i utgångsläget jämfört med i
norrgående riktning. Restiderna under morgonens högtrafik i den riktningen är i princip de
oförändrade under alla tre undersökningsperioderna.
Eftermiddagens högtrafikperiod
När det gäller eftermiddagens högtrafik förbättrades framkomligheten på flera håll. De
största förbättringarna uppstod på den på eftermiddagen hårt trängselbelastade rutten E18
norrifrån från Hjulsta mot Haga (rutt J1), där medelrestiden i princip har halverats. Totalt
sett är bilden dock något mer blandad på eftermiddagen, på flera av sträckorna ökar
medelrestiderna istället något under eftermiddagens högtrafikperiod. Till exempel ökar
restiden något under eftermiddagen för den södergående genomfartstrafiken såväl genom
innerstaden (rutt D2) som på Essingeleden (rutt A2). Eftermiddagen är dagens mest
belastade tid på dessa sträckor. På Essingeleden söderut är det åtminstone vid den första
efterundersökningen frågan om en försämring av restiderna (+20 procent) under
eftermiddagen, men försämringen är mindre vid den andra efterundersökningen
(+6 procent).
Sammanfattning
På övergripande nivå visar mätningarna att framkomligheten under högtrafikperioderna
sammantaget förbättrats på nästan alla sträckor. Ändå är det troligen svårt för enskilda
trafikanter att uppfatta att restiden faktiskt minskat eftersom restiden ofta kan variera med
flera minuter från dag till dag. På E4 söderifrån (Bredäng mot Nyboda) är dock
restidsvinsten under morgonens högtrafik över 5 minuter vid båda mättillfällena, och längs
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E18 från nordväst (Från Hjulsta mot Haga) är restidsvinsten på eftermiddagen över
10 minuter. Detta bör kunna vara noterbart även för enskilda vanebilister.

5.3.3.

Restidsvariationen minskade

För att beskriva restidernas oförutsägbarhet används i Tabell 8 variationen mellan
mätdagarna, skillnaden mellan den ”sämsta” uppmätta restiden och den ”bästa”, under den
halvtimme på dagen när medelrestiden är som längst23. Eftersom mätperioden bara
omfattar nio vardagar är måttet ganska känsligt för slumpmässig variation, någon enstaka
dag med särskilt långa restider på någon specifik sträcka kan ha råkat inträffa under
mätperioden24. Trots denna slumpmässighet visar tabellen för de allra flesta sträckorna en
mycket samstämmig förbättring av restidsvariationen vid båda de två eftermätningarna.
Restiderna har alltså blivit betydligt mer förutsägbara efter det att trängselskatten
förändrades i januari 2016. Den södergående genomfartstrafiken utgör dock ett undantag.
Både på Essingeleden (rutt A2, Tomteboda-Nyboda), och genom innerstaden (rutt D2,
Klarastrandsleden-Johanneshovsbron), ökar restidsvariationen till den första
eftermätningen i mars 2016. Försämringen tycks dock vara tillfällig då det vid den andra
eftermätningen i oktober 2016 inte var någon sträcka som uppvisar större restidsvariation
än vid föremätningen.

23

Undantag är sträcka D1 och D2, där analysen baseras på portalpassager för enskilda fordon.
Restidsvariationen definieras här som skillnaden mellan enskilda restiders 25- respektive 75percentil, under den mest trängselbelastade halvtimmen. ”Samma halvtimme” ingår i fördelningen,
oavsett vilken dag under mätperioden som fordonet passerat.
24
Ett exempel på just det är restidsvariationen på E18 nordväst om Haga (mot Hjulsta där det
normalt är ganska lite trängsel. Tabellen indikerar att restidsvariationen har minskat dramatiskt där i
samband med trängselskatteförändringen, men detta beror på en enstaka incident under
förundersökningsperioden. Restiden på sträckan är normalt ca 8 minuter i lågtrafik och drygt 11
minuter under eftermiddagens högtrafik, och varierar inte särskilt mycket mellan dagar. Under en
av de nio dagarna i föreundersökningsperioden inträffade dock en omfattande incident, vilket
gjorde att restiden just den dagen blev nästan en halvtimme för den som reste vid 17-tiden.
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Tabell 8. Restidsvariation. Förändringar på åtta utvalda sträckor. Oktober 2015 – mars 2016,
respektive oktober 2015 – oktober 2016. Sträcka D1 har analyserats baserat på passagedata, övriga
analyser avser MCS-data.
Mars 2016

Okt 2016

Mars 2016

Okt 2016

Absolut
Absolut
Relat iv
Relat iv
förändring
förändring
förändring
förändring
(bas: okt 2015) (bas: okt 2015) (bas: okt 2015) (bas: okt 2015)
Rest idsvariat ion
värst a
halvt immen
(min)

Rest idsvariat ion
värst a
halvt immen
(min)

Rest idsvariat ion
värst a
halvt immen
(min)

Rest idsvariat ion
värst a
halvt immen
(min)

-20%
-60%
-80%

-40%
-60%
-80%

-90%
140%
-60%

-80%
-10%
-20%

-20%
90%

-7%
-20%

E4/E18 norrut
H:1

E4/E20 Bredäng- Nyboda

-3,2

-5,1

A:1

E4/E20 Nyboda - Tomteboda

-5,9

-5,3

J:2

E4/E18 Haga Norra - Hjulsta

-21,9

-22,9

E18/E4 söderut
J:1

E4/E18 Hjulsta - Haga Södra

-48,8

-42,2

A:2

E4/E20 Tomteboda - Nyboda

6,8

-0,6

H:2

E20 Nyboda - Kungens kurva

-2,3

-0,8

Genom innerstaden
D:1

Johanneshovsbron-Klarastrandsleden

0,0

0,0

D:2

Klarastrandsleden-Johanneshovsbron

0,1

0,0

5.3.4.

Färre timmar med trängsel

Ytterligare ett tydligt tecken på att trängseln i Stockholm minskat under 2016 jämfört med
2015, noteras vid en analys av trängselperiodens utsträckning i tid, dvs. antalet timmar med
trängsel. I Tabell 9 finns en sammanställning för de analyserade rutterna, och särskilt tydlig
blir bilden vid en sammanställning av hur lång period som det råder svår trängsel på de
studerade rutterna25. Antalet timmar med svår trängsel har inte ökat på någon av rutterna i
tabellen, och på flera av sträckorna har den besvärligaste trängselperioden minskat med mer
än en timme vid mättillfällena 2016. Sammanställningen i Bilaga 4 visar att tiden med svår
trängsel har minskat med i genomsnitt ungefär 40 minuter räknat över alla de studerade
rutterna26.

25

Trängsel definieras här som minst 20% förlängning av restiden, medan svår trängsel definierats
som minst 75% förlängning av restiden.
26
Rutterna i Södra länken, och anslutningarna till Södra länken, har uteslutits ur beräkningen
eftersom restidsmätningarna där inte ger en relevant beskrivning av framkomligheten, se fotnot 19.
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Tabell 9. Antal timmar med trängsel (”Viss trängsel” = minst 20% förlängning av restiden jämfört med
fritt flöde, ”Svår trängsel” = minst 75% restidsförlängning). Förändringar på åtta utvalda sträckor.
Oktober 2015 – mars 2016, respektive oktober 2015 – oktober 2016. Sträcka D1 har analyserats
baserat på passagedata, övriga analyser avser MCS-data.
Mars 2016

Okt 2016

Mars 2016

Okt 2016

Absolut förändring
(bas: okt 2015)

Absolut förändring
(bas: okt 2015)

Relat iv förändring
(bas: okt 2015)

Relat iv förändring
(bas: okt 2015)

Ant al t immar Ant al t immar Ant al t immar Ant al t immar Ant al t immar Ant al t immar Ant al t immar Ant al t immar
med svår
med viss
med svår
med viss
med svår
med viss
med svår
med viss
t rängsel
t rängsel
t rängsel
t rängsel
t rängsel
t rängsel
t rängsel
t rängsel

E4/E18 norrut
H:1

E4/E20 Bredäng- Nyboda

0,0

0

-1,5

-1,5

A:1

E4/E20 Nyboda - Tomteboda

-0,5

2,5

-3,0

0,5

J:2

E4/E18 Haga Norra - Hjulsta

0,0

-0,5

0,0

-2

0%
-7%
0%

0%
30%
-30%

-40%
-40%
0%

-20%
6%
-100%

-100%
0%
0%

-40%
-50%
-100%

-50%
0%
0%

-30%
-30%
-100%

-30%
0%

-20%
0%

-9%
-20%

-8%
0%

E18/E4 söderut
J:1

E4/E18 Hjulsta - Haga Södra

-4,0

-3,5

-2,0

-2,5

A:2

E4/E20 Tomteboda - Nyboda

0,0

-5

0,0

-3,5

H:2

E20 Nyboda - Kungens kurva

0,0

-2,5

0,0

-2,5

Genom innerstaden
D:1

Johanneshovsbron-Klarastrandsleden

-1,5

-1

-0,5

-0,5

D:2

Klarastrandsleden-Johanneshovsbron

0,0

0

-0,5

0

Det är inte bara den svåraste trängseln som minskat. På de sträckor som analyseras här har
trängselperioderna minskat nästan överallt. Sammanställningen i Bilaga 4 visar att
trängseltiden minskat med ungefär 80 minuter i genomsnitt på de studerade rutterna.
I Tabell 9 finns ett undantag. För trafiken på Essingeleden norrut (rutt A1) tycks ”viss”
trängsel vid eftermätningarna ha brett ut sig även över perioder som tidigare var helt
trängselfria. Det är i sig en intressant observation, som skulle kunna vara en följd av den
tidsdifferentierade trängselskatten. Notera att perioden med ”svår” trängsel ändå minskar
även på denna rutt. Detta är helt i linje med övriga framkomlighetsindikatorer, som alla
tyder på att framkomligheten förbättrats något för den norrgående trafiken på Essingeleden
i mars 2016 jämfört med oktober 2015.

5.4.

Fokus på E4 och Essingeleden

En viktig del av trängselskatteförändringen var att införa trängselskatt på Essingeleden, i
syfte att minska de betydande trängselproblemen där. Det finns därför anledning att studera
framkomlighetseffekterna just på Essingeleden särskilt noga. Detta har gjorts genom att
studera hur restider och köer har förändrats mellan 2015 och 2016.

5.4.1.

Kortare restider, framför allt mellan Bredäng och Västertorp

I detta avsnitt presenteras mer detaljerade analyser av restidsdata för rutterna H1/H2
respektive A1/A2 i Figur 18. Analyserna bygger på samma data som i föregående avsnitt,
men kopplar restidsvinsterna tydligare till olika delsträckor längs vägen.
I föregående avsnitt visades att i norrgående riktning förbättrades restiderna i samband med
trängselskatteförändringen (från oktober 2015 till mars 2016), på både sträckan från
Bredäng till Nyboda (rutt H1) och Essingeledens centrala del från Nyboda till Tomteboda
(rutt A1).
Figur 19 visar att de restidsvinster som uppstod då i båda fallen framförallt kommer i den
södra delen av respektive rutt (i ”kösvansen”). På sträckan Nyboda-Tomteboda var det
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framförallt restiden mellan Bredäng och Västertorp som blev kortare, och mellan Nyboda
och Tomteboda huvudsakligen delsträckan mellan Nyboda Södra och Nyboda Norra där
restidsförbättringar noterats. Restiderna längre norrut på Essingeleden, kring Gröndal, lilla
Essingen och Fredhäll var i princip oförändrade mellan oktober 2015 och mars 2016. De
påverkades alltså inte direkt av att trängselskatten införs. Däremot förkortas restiderna på
dessa delsträckor, särskilt mellan Fredhäll och Tomteboda, påtagligt mellan de två
efterundersökningarna. Detta styrker bilden av att dessa senare förbättringar framförallt
beror på de kapacitetsförbättringar i anslutningen mellan Essingeleden och Norra länken
som skedde under sommaren 2016 (se avsnitt 3.3.2).

Figur 19. Restider längs olika delsträckor i norrgående riktning mellan Bredäng och Tomteboda vid de
tre undersökningstillfällena. Diagrammen visar restider (enhet sekunder) under dagen i oktober 2015,
mars 2016 samt oktober 2016.

Figur 20 visar restiderna i riktning söderut. Jämfört med norrgående riktning är det mycket
mindre trängsel, och också mycket mindre skillnad mellan restiderna vid de tre olika
undersökningstillfällena. Analysen i föregående avsnitt visade dock att restiderna mellan
Tomteboda och Nyboda (rutt A2) försämrades något på eftermiddagen mellan mätningarna
i oktober 2015 och mars 2016. Figur 20 visar att denna restidsförsämring uppstår på mellan
Gröndal och Nyboda Norra.

44

Figur 20. Restider i södergående riktning längs olika delsträckor mellan Tomteboda och Kungens
kurva vid de tre undersökningstillfällena. Diagrammen visar restider (enhet sekunder) under dagen i
oktober 2015, mars 2016 samt oktober 2016.

Kompletterande analyser av trafiksituationen längs E4 har utförts av KTH med hjälp av så
kallade floating car-mätningar på E4:an mellan Kungens kurva och Kista. Dessa visar att
restiden under morgonens rusningsperiod har kortats med 3-12 minuter från oktober 2015
till mars 2016. Mer information om floating car-mätningarna finns i en tidigare rapport27
samt presenterades av KTH på konferensen Transportforum 2017.

5.4.2.

Kortare köer på E4 söder om Stockholm

Föregående avsnitt tittade närmare på hur restiderna och restidsvariationen har förändrats
mellan 2015 och 2016. Ett annat sätt att skärskåda framkomligheten i vägnätet är att titta
närmare på köutbredning. Trafik Stockholm har en metod för att mäta och illustrera
köutbredning i tid och rum under varje månad för vissa vägavsnitt i Stockholm. Detta görs
med hjälp av diagram som visar hur hastigheterna längs en sträcka varierar över dygnet för
27

Trafikverket. Förändrad trängselskatt i Stockholm 1 januari 2016, Påverkan på trafikflöden och
framkomlighet våren 2016. Bilaga 2.
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respektive månad, se exempel i Figur 38 i Bilaga 5 där en mer detaljerad beskrivning av
diagrammen samt exempel återfinns.
Ett av de mest belastade vägavsnitten i Stockholm är E4 i norrgående riktning mellan
Bredäng och Karlberg. Enligt köutbredningsdiagrammen har kösituationen på denna
sträcka försämrats för varje år under perioden 2013-2015. Däremot har det skett ett
trendbrott mellan 2015-2016 med minskade köer och trängsel. Köutbredningsdiagrammen
ger alltså tydliga indikationer på att den förändrade trängselskatten tillsammans med
kapacitetsökningen vid norra delen av Essingeleden förbättrat kösituationen längs E4 i
norrgående riktning. Erfarenheter från tidigare år är att om förändringen inte hade
genomförts kunde man ha förväntat sig att kösituationen i stället skulle ha förvärrats mellan
mätperioderna.
På övriga sträckningar av E4, dvs. i södergående riktning samt norr om Stockholm längs
med Uppsalavägen, är det mer begränsade köer jämfört med sträckan Bredäng-Karlberg.
Det är endast under korta sträckor och begränsade tider på dygnet som köer uppstår på E4 i
södergående riktning. Det finns inte några tydliga indikationer på att den förändrade
trängselskatten har förbättrat kösituationen längs E4 i södergående riktning mellan
Karlberg och Bredäng. Däremot visar köutbredningsdiagrammen på minskade köer in mot
staden under eftermiddagen längs med E4 Uppsalavägen i södergående riktning.

5.4.3.

Sammanfattning

Analyserna av såväl restider som köutbredning visar att framkomligheten på E4 har
förbättrats. Sammantaget visar analyserna dock tydligt att det inte är själva Essingeleden
som fått de största framkomlighetsförbättringarna, trots att det är där den nya
trängselskatten tas ut. Betydligt större framkomlighetsförbättringar har uppstått på de
sträckor som kan uppfattas som svansen på Essingeledens köer, från Bredäng i söder
(främst på förmiddagen), och från Hjulsta i norr (främst på eftermiddagen).

5.5.

Fokus på Södra länken

I Södra länken finns ett automatiskt system som varnar för kö, och när framkomligheten blir
alltför dålig stängs infarten till Årstatunneln. Därför bedöms antalet stängningar och
kövarningar vara ett bättre mått än restider för att bedöma framkomligheten i Södra länken.
Stängningarna och kövarningarna baseras på en algoritm som gör en samlad analys av flera
olika sensorer i Södra länken och det närmast omgivande vägnätet. En indikation på
förekomsten av betydande köproblem är hur ofta sådana stängningar respektive varningar
genomförs. Figur 21 och Figur 22 visar data per månad från 2013 till och med 2016 för
stängningar respektive kövarningar orsakade av köproblem.
Antalet stängningar och kövarningar har ökat över tiden, men ett trendbrott kan noteras då
trängselskatten förändrades i januari 2016. Under åren 2013-2015 ökade både antalet
stängningar och kövarningar för varje år under januari till mars men 2016 var sjönk antalet.
Både antalet stängningar och antalet kövarningar har alltså halverats under första kvartalet
2016 jämfört med motsvarande period 2015.
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Tabell 10. Antal stängningar och kövarningar28 första kvartalet 2013-2016 i Södra länken
2013

2014

2015

2016

Antal stängningar januari-mars

8

9

14

6

Antal kövarningar januari-mars

19

26

33

17

Däremot har antalet stängningar och kövarningar i Södra länken ökat under hösten 2016
jämfört med tidigare år, vilket framgår av Figur 21 och Figur 22. En trolig förklaring till den
försämrade framkomligheten i Södra länken under hösten 2016 är ombyggnationen av
Slussen som ledde till att många resenärer från Nacka och Värmdö som tidigare reste via
Danvikstull och Slussen istället började resa via Södra länken och Essingeleden för att ta sig
till norra delen av Stockholm. Detta diskuteras mer ingående i avsnitt 4.1.1.

Antal stängningar i Södra länken under
morgonrusningen kl 6-10
25
20
15
10
5
0

2013

2014

2015

2016

Figur 21. Antal stängningar av Årstatunneln 2013-2016, Källa: Trafik Stockholm och beräkningar av
WSP).

28

Observera att dessa siffror ej stämmer överens med det som presenterades i tidigare rapport
”Förändrad trängselskatt i Stockholm 1 januari 2016 – påverkan på trafikflöden och framkomlighet
våren 2016”. Siffrorna har rättats till efter att det upptäckts felaktigheter i den förra rapporten.
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Antal kövarningar i Södra länken
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Figur 22. Antal kövarningar i Södra länken 2013-2016, Källa: Trafik Stockholm och beräkningar av
WSP.
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6.

Hur olika grupper förändrat sitt resande

Detta kapitel inleds med en genomgång av hur antalet passager till och från innerstaden och
på Essingeleden har förändrats för olika fordonsgrupper. Därefter följer en sammanställning
av hur ofta resor görs och hur många som når maxtaxan. Kapitlet avslutas med en
genomgång av geografiska skillnader av resandeförändringar.

6.1.

Olika trafikantgrupper reagerar inte lika på trängselskatt

Vägtrafikanterna i delas in i olika grupper, huvuddelen av trafiken utgörs av person- och
lastbilar. Fordonen kan också vidare delas upp beroende på om ägaren är en fysisk eller
juridisk person. Fysisk person innebär att fordonet ägs av en privatperson, och juridisk
person att ägaren är ett företag eller en organisation. Lastbilar och bussar ägs huvudsakligen
av juridiska personer medan personbilar ägs i större utsträckning av privatpersoner.
Personbilar ägda av juridisk person kan vara bilar som används enbart av de anställda i
tjänsten, till exempel som servicebilar eller hemtjänstbilar. En del juridiskt ägda bilar
används dock som en privatägd bil, till exempel gäller detta för privatleasade bilar och i viss
mån för förmånsbilar. Enligt tabell 11 är 68 procent av personbilarna ägda av fysisk person.
Tabell 11. Personbilsägande i Stockholms län vid årsskiftet 2015-2016. Källa: Trafikanalys.
Antal
Totalt antal personbilar

Fördelning mellan fysisk
och juridisk person

887 000

varav ägda av fysisk person

604 000

68%

varav ägda av juridisk person

283 000

32%

Att titta på trafikförändringar uppdelat för olika trafikantgrupper är intressant därför att
trängselskatten kan förväntas påverka de olika grupperna olika. Resor som görs i tjänsten,
till exempel av hantverkare på väg mellan olika kunder, kan förväntas ha en hög
betalningsvilja för att kunna resa snabbt och för att veta hur lång restid som kan förväntas.
Det innebär att trafik som görs i tjänsten bara kan förväntas påverkas i relativt liten
utsträckning när trängselskatten höjs. Kortare restider kan för dessa grupper i stället leda
till att fler resor genomförs även om resan medfört en högre trängselskatt än tidigare. En
privatperson som gör en fritidsresa har i allmänhet en lägre betalningsvilja för kort restid,
och därmed också vara beredd att ändra sitt resebeteende när trängselskatten höjs för att
undvika kostnaden för den nya högre trängselskatten. För privatpersoner förväntas därför
större förändringar (minskningar) i resandet än för företag när trängselskatten höjs.

6.2.

Passager uppdelat på fordonstyper

Som beskrivits ovan kan man förvänta sig att olika trafikantgrupper kommer att förändra
sitt resande i olika utsträckning, och på olika sätt, när trängselskatten höjs. I detta avsnitt
redovisas hur antalet trängselskattepassager har förändrats uppdelat på olika fordonstyper
och fordonsägare.
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6.2.1.

Privatägda fordon minskar medan juridiskt ägda fordon ökar

I Tabell 12 och Tabell 13 redovisas hur antalet trängselskattepassager i innerstaden
respektive på Essingeleden vid Fredhällstunneln har förändrats för olika fordonstyper och
fordonsägare. Det syns stora skillnader mellan olika trafikantgrupper som bedöms kunna
förklaras av att olika trafikantgrupper har olika kostnadskänslighet. Samma resultat framgår
i parallella analyser som genomförts vid KTH under våren 201629.
Antalet passager som görs av privatägda personbilar har minskat både på Essingeleden och i
innerstaden under de båda efterperioderna. Antalet passager gjorda av personbilar ägda av
privatpersoner (registrerade på fysisk person) hade i mars 2016 minskat med 11 procent i
innerstaden och 13 procent på Essingeleden jämfört med oktober 2015. Till oktober 2016
hade minskningen i innerstaden blivit större, 14 procent, medan minskningen på
Essingeleden var något mindre, 9 procent. I såväl mars som oktober hade alltså en tämligen
stor minskning skett som visar att det finns en priskänslighet hos privatbilister som gör att
de i stor utsträckning ändrat sitt beteende till följd av den förändrade trängselskatten.
Däremot har antalet passager som görs av personbilar ägda av juridisk person ökat både på
Essingeleden och i innerstaden med 5 respektive 1 procent i mars och 24 respektive 4
procent i oktober. Dessa kan exempelvis vara leasingbilar, förmånsbilar, företagsbilar och
taxibilar. Dessa trafikantgrupper har ofta lägre priskänslighet än privatbilister och det är
inte alltid föraren som betalar trängselskatten.
Mellan var fjärde och femte personbil ägd av juridisk person som passerar innerstadens
trängselskattesnitt och var tionde på Essingeleden är en taxibil. Antalet passager gjorda med
taxibilar har minskat med 3 respektive 11 procent i innerstaden i de två
utvärderingsperioderna. Detta är alltså en motsatt trend jämfört med övriga personbilar
registrerade på juridisk person som ökat. Däremot har taxibilarna ökat på Essingeleden,
med 2 respektive 11 procent under mars respektive oktober 2016 jämfört med oktober 2015.
Även lastbilstrafiken har ökat på Essingeleden och minskat i innerstaden. Detta kan vara en
effekt av att framkomligheten på Essingeleden ökat och att både taxi och lastbilar i högre
utsträckning väljer denna rutt istället för genom innerstaden30.
I oktober 2015 var 44 procent av personbilarna som passerade innerstadens
trängselskattesnitt och 33 procent av personbilarna på Essingeleden bilar ägda av juridisk
person. I eftermätningarna är andelen personbilar som ägs av juridisk person ännu större då
antalet personbilar ägda av juridisk person ökat både på Essingeleden och i innerstaden
medan antalet personbilar ägda av fysisk person minskat.

29

Trafikverket. Förändrad trängselskatt i Stockholm 1 januari 2016, Påverkan på trafikflöden och
framkomlighet våren 2016, bilaga 2.
30
Notera att för genomfartstrafik innebär resor genom innerstaden två passager (en passage vid
resa in till innerstaden och en vid resa ut från innerstaden).
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Tabell 12. Antal passager gjorda av olika resandegrupper under skattebelagd tid Innerstaden.
Förändringarna avser en jämförelse med oktober 2015.
INNERSTADEN

Oktober 2015

Personbil
varav ägda av fysisk person31
varav ägda av juridisk person32
varav taxi
Lastbil
varav lätt lastbil (högst 3,5 ton)
varav tung lastbil33 (över 3,5 ton)
Buss/Övrigt/Okänd34
TOTALT

Trafikförändring
mars 2016

Trafikförändring
oktober 2016

244 000

-13 900

-6%

-14 700

-6%

137 500

-14 800

-11%

-19 200

-14%

106 500

800

1%

4 600

4%

23 900

-800

-3%

-2 600

-11%

65 800

-3 600

-5%

-1 800

-3%

55 800

-3 100

-6%

-1 600

-3%

10 000

-500

-5%

-300

-3%

21 600

1 400

7%

2 100

10%

331 500

-16 200

-5%

-14 400

-4%

Tabell 13. Antal passager gjorda av olika resandegrupper under skattebelagd tid Essingeleden.
Förändringarna avser en jämförelse med oktober 2015.
ESSINGELEDEN
vid Fredhällstunneln

Oktober 2015

Personbil
varav ägda av fysisk person31
varav ägda av juridisk person32
varav taxi
Lastbil
varav lätt lastbil (högst 3,5 ton)
varav tung lastbil33 (över 3,5 ton)
Buss/Övrigt/Okänd34
TOTALT

6.2.2.

Trafikförändring
mars 2016

Trafikförändring
oktober 2016

81 500

-5 700

-7%

1 700

+2%

54 600

-7 100

-13%

-4 800

-9%

26 900

1 300

5%

6 500

24%

2 800

100

2%

300

11%

26 900

2 200

8%

3 600

13%

21 100

800

4%

2 300

11%

5 900

1 400

24%

1 300

22%

10 900

-1 900

-17%

-3 000

-28%

119 400

-5 500

-5%

2 300

2%

Bilar ägda av juridisk person ökar mest under högtrafikperioderna

I Figur 23 och Figur 24 redovisas den absoluta flödesförändringen för personbilar per
halvtimme under skattebelagd tid uppdelat på fysisk/juridisk ägare för de två
utvärderingsperioderna. Det är tydligt att trenden med en ökning av personbilar ägda av
juridisk person och minskning av personbilar ägda av fysisk person gäller för hela den
skattebelagda tiden med undantag för ett par halvtimmar mitt på dagen. Detta gäller både
31

I denna grupp ingår ej fordon ägda av fysisk person som används som yrkesfordon, till exempel
taxibilar.
32
I denna grupp ingår även fordon ägda av fysisk person som används som yrkesfordon, till exempel
taxibilar.
33
I denna grupp ingår svenska och utländska fordon.
34
I denna grupp ingår till exempel motorcykel och ej svenskregistrerade fordon som ej är tung
lastbil.
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för Essingeleden och för innerstaden. Både den absoluta och den relativa förändringen i
procent är som störst när det är som mest trafik. Speciellt gäller detta för företagsägda bilar
på Essingeleden som under en halvtimme på eftermiddagen ökat med över 400 fordon
(vilket motsvarar över 40 procent) mellan oktober 2015 och oktober 2016. Att antalet
passager gjorda av personbilarna ägda av juridisk person ökat som mest under
högtrafikperioderna innebär att de nytillkomna fordonen till stor del har samma typ av
resmönster som privatägda bilar. Särskilt tydligt är detta på Essingeleden för bilar
registrerade på juridisk person. Detta kan vara företagsbilar som främst brukas under
högtrafikperioderna, t.ex. hantverkare (med personbil) som åker till dagens arbetsplats på
morgonen och sedan tillbaka igen på eftermiddagen. Men det kan även bero på att de är
endera privatleasade bilar eller förmånsbilar som används som ”vanliga” privatägda bilar till
arbetspendling. Frågeställningen med förmånsbilar och hur de kan förväntas påverkas av
trängselskatt diskuteras mer ingående i Bilaga 6.

Antal passager per halvtimme

500

Absoluta flödesförändringar per halvtimme för personbilar
Innerstaden

0

-500

Bilar ägda av juridisk
person Mars 2016

-1 000

Bilar ägda av fysisk
person Mars 2016

-1 500

Bilar ägda av juridisk
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Bilar ägda av fysisk
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Figur 23. Absolut förändring av antalet passager med personbilar in/ut ur innerstaden per halvtimme.
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Figur 24. Absolut förändring av antalet passager med personbilar på Essingeleden vid
Fredhällstunneln per halvtimme.

6.3.

Många som gör få resor eller få som gör många?

6.3.1.

De flesta fordon gör få passager

I Figur 25 redovisas fördelningen av antalet passager per bil och dag uppdelat på fordon som
ägs av juridisk eller fysisk person för Essingeleden. De flesta personbilar, oavsett om de är
registrerade på juridisk eller fysisk person, gör bara en passage per dag på Essingeleden
under den skattebelagda tiden. Antalet passager per fordon har förändrats något till följd av
trängselskatten, men ingen entydig trend noteras.
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Fördelning av antalet passager per bil och dag
Essingeleden
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70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 passage

2 passager

Minst 3
passager

1 passage

Fysisk person

2 passager

Minst 3
passager

Juridisk person

Oktober 2015

Mars 2016

Oktober 2016

Figur 25. Fördelning av antalet passager per bil och dag på Essingeleden.

Av Figur 26 framgår att fördelningen mellan antalet passager en personbil gör per dag in/ut
ur innerstaden är i princip helt oförändrad mellan föremätningen och de båda
eftermätningarna. Majoriteten av bilarna gör två passager per dag (en passage in och en ut)
under skattebelagd tid. Bland bilar ägda av juridisk person är det vanligare att göra tre
passager eller fler per dag än bland bilar ägda av fysisk person.
Fördelning av antalet passager per bil och dag
Innerstaden
Kl 06.30-18.29
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50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 passage

2 passager

Minst 3
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Oktober 2015

2 passager
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passager

Juridisk person
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Figur 26. Fördelning av antalet passager per bil och dag in/ut ur Innerstaden.

6.3.2.

Många passager görs av fordon som uppnår maxbelopp

Analysen ovan visar att de allra flesta personbilar endast gör en eller två passager per dag.
Samtidigt är det så att en relativt stor andel av passagerna görs av fordon som genomför
många passager varje dag. Ett sätt att studera detta är att titta på de passager som berörs av
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maxbeloppet. Maxbeloppet innebär att det finns en övre gräns för hur mycket trängselskatt
som debiteras ett fordon under en och samma dag. När ett fordon kommit upp i
maxbeloppet debiteras alltså ingen ytterligare trängselskatt.
I och med höjningen av trängselskatten och införandet av trängselskatt på Essingeleden den
1 januari 2016 höjdes även maxbeloppet från 60 till 105 kronor. Både före och efter
höjningen innebär maxbeloppet att tre resor under den tid på dygnet då trängselskatten är
som högst innebär att man kommer upp i maxbeloppet. Eftersom trängselskatten höjts
mindre under mellanperioderna än under högtrafiktiden kan fler trängselskattepliktiga
resor göras i mellanperioderna utan att man kommer upp i maxbeloppet jämfört med före
förändringen. Samtidigt är nu passager på Essingeleden skattebelagda, vilket gör att
resenärer som både innan och efter trängselskattens förändring åkte både på Essingeleden
och in i och ut ur innerstaden snabbare kommer upp i maxbeloppet. Det var alltså inte
entydigt om antal fordon som når maxbeloppet skulle öka eller minska då trängselskatten
förändrades.
I Tabell 14 visas antalet passager under oktober 2015 samt oktober 2016 som görs av fordon
som under samma dag kommer upp i maxbeloppet. Antalet fordon och passager som når
maxbeloppet är här framräknat genom att undersöka hur många gånger ett fordon har
passerat trängselskattezonen under skattebelagd tid. Tabellerna redovisar samtliga passager
som görs av fordon som under aktuell dag kommer upp i maxbeloppet35.
Förändringarna mellan perioderna är små. För samtliga trafikantgrupper utom för tunga
lastbilar har antalet passager som berörs av maxbeloppet minskat. Minskningen är som
störst för personbilar ägda av fysisk person. Det har tidigare visats att det är få fordon som
gör fler än två passager per dag (se Figur 25 och Figur 26) men det är ändå en relativt hög
andel av passagerna som görs av fordon som uppnår maxbeloppet. Detta kan verka
motsägelsefullt men beror på att det finns ett fåtal fordon som står för en mycket hög andel
av passagerna. Till exempel görs ca 35 procent av alla passager med tunga lastbilar av fordon
som samma dag uppnår maxbelopp. För taxibilar är andelen ännu högre, hela 70 procent av
alla passager som görs av taxibilar görs av fordon som under dagen kommer upp i
maxbeloppet.
En genomgång av hur maxbeloppet påverkar intäkterna återkommer i Kapitel 8.

Alltså inte den eller de sista passager som görs efter att maxbeloppet uppnåtts. Notera att
även dessa siffror endast är ett teoretiskt mått på maxbelopp framräknat av i denna studie. I
verkligheten finns det till exempel fordon som är undantagna från trängselskatten och
därmed inte når upp i maxbelopp. Därför kan dessa resultat skilja sig från
Transportstyrelsens statistik.
35
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Tabell 14. Totalt antal trängselskattepassager för fordon som uppnått maxbelopp samma dag samt
andel av det totala antalet passager som dessa motsvarar för respektive fordonskategori.
Innerstadspassager där
fordonet uppnått nivån för
maxbelopp per dag
Samtliga fordon
Personbilar
varav ägda av fysisk person
varav ägda av juridisk person
varav taxi
Lastbilar
varav lätta lastbilar
varav tunga lastbilar (svenska)
Övriga fordon

Oktober 2015
Antal

Oktober 2016

Andel

Antal

Andel

64 000

19%

61 000

19%

40 400

17%

38 000

17%

11 100

8%

9 200

8%

29 200

27%

28 800

26%

16 700

70%

14 600

69%

16 100

25%

14 700

23%

13 200

24%

11 700

22%

2 900

35%

2 900

36%

7 500

32%

8 300

33%

I Tabell 15 visas att antalet fordon som berörs av maxbeloppet inte har förändrats mellan
2015 och 2016. Det framgår också av tabellen att det är lika många fordon som uppnår
maxbelopp bland de som rör sig i hela trängselskattesystemet (innerstaden och
Essingeleden för 2016) som bland de som endast gör innerstadspassager. Det är alltså
ytterst få fordon som kommer upp i maxbeloppet genom att bara resa på Essingeleden.
Av Tabell 14 och Tabell 15 kan beräknas att det i oktober 2015 i genomsnitt gjordes
6,7 passager av de fordon som når maxbeloppet. I oktober 2016 hade detta sjunkit till
6,4 passager i genomsnitt36.
Tabell 15. Antal fordon per dag som uppnår maxbelopp.
Antal fordon som uppnår
Oktober 2015 Oktober 2016
maxbelopp per dag

Förändring

Innerstaden

9 600

9 600

0

0%

Hela trängselskattesystemet

9 600

9 600

0

0%

36

9600 fordon stod för 64 000 passager i oktober 2015. 9600 fordon stod för 61 000 passager i
oktober 2016.
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Antal dagar som ett fordon uppnår maxtaxa under en
10-dagarsperiod
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Figur 27 visar hur många fordon som kommer upp i maxbeloppet fördelat på antalet dagar
de når maxbelopp inom en 10-dagarsperiod. Det har i efterperioden blivit något vanligare
att endast nå upp i maxbeloppet en dag under 10-dagarsperioden. För övrigt är skillnaderna
mellan före- och eftermätningen små. Drygt 25 000 fordon kom upp i maxbeloppet 1 gång
under 10-dagarsperioden och enbart omkring 500 nådde det varje dag.

Antal dagar som ett fordon uppnår maxtaxa under en
10-dagarsperiod
30 000

Antal fordon

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
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Oktober 2015

10
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Oktober 2016

Figur 27. Antal fordon som uppnår maxbelopp fördelat på hur många dagar de når maxbelopp under
en 10-dagarsperiod.

6.4.

Passager uppdelat på ägarens adress

För de privatägda personbilarna är det möjligt att analysera hur antalet passager förändrats
uppdelat på var någonstans fordonets ägare är folkbokförd37. De allra flesta av ägarna till
37

Den anonymiserade passageinformationen från betalstationerna innehåller uppgifter om de tre
första siffrorna i postnumret.
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privatägda personbilar som passerar trängselskattesnittet i innerstaden och på Essingeleden
är skrivna i Stockholms län. I Tabell 16 redovisas antalet passager gjorda av personbilar
ägda av fysisk person under skattebelagd tid in/ut ur innerstaden samt på Essingeleden
baserat på i vilket län fordonets ägare är skriven. Störst minskning är det bland fordon från
Stockholms län. I oktober 2016 har antalet passager gjorda av bilar skrivna i Uppsala län,
Södermanlands län och Övriga Sverige (ej Stockholms län) ökat både på Essingeleden och in
och ut ur innerstaden jämfört med oktober 2015. Det har i denna analys inte kunnat
förklaras vad denna ökning beror på.
Tabell 16. Län som personbilar ägda av fysisk person är skrivna i. Antalet passager under
skattebelagd tid. Förändringarna avser en jämförelse med oktober 2015.

ESSINGELEDEN

INNERSTADEN

Län som personbilar
är skrivna i
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Övriga Sverige
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Övriga Sverige

Oktober
2015

Förändring
mars 2016

Förändring
oktober 2016

125 900

-14 100

-11%

-20 000

-16%

2 600

0

-1%

200

8%

1 700

-100

-4%

100

3%

7 100

-600

-8%

600

9%

48 100

-6 500

-14%

-5 400

-11%

1 200

0

-3%

100

11%

1 400

-100

-7%

0

2%

3 700

-400

-10%

500

14%

Det har även genomförts en analys av hur antalet passager från bilar skrivna i olika delar av
Stockholms län har förändrats. I Figur 28 visas en indelning av Stockholms län i 8 olika
områden. I Tabell 17 och Tabell 18 presenteras förändring av antalet passager gjorda in och
ut ur innerstaden respektive på Essingeleden för personbilar ägda av fysisk person som är
registrerade i de 8 olika områdena.
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Figur 28. Indelning av Stockholms län.

Tabell 17 visar att det är färre passager in/ut ur innerstaden gjorda av bilar från samtliga
områden i Stockholms län. Minskningen är tämligen jämnt spridd över de olika delarna i
länet, med undantag för fordon från norra och nordvästra länet där minskningen är lite
mindre. Mellan de båda efterperioderna i mars 2016 och oktober 2016 är antalet passager
gjorda i innerstaden av privatbilar som är skrivna i Stockholms innerstad i princip helt
oförändrad. Antalet passager från Ost (dvs Nacka-Värmdö) minskar däremot kraftigt mellan
mars och oktober 2016 vilket förmodligen kan förklaras av arbetena vid Slussen. Även
passager gjorda av bilar skrivna i övriga delar av Stockholms län minskade generellt mellan
mars 2016 och oktober 2016.
Tabell 17. Antal passager in/ut ur innerstaden gjorda av fordon registrerade på fysisk person som är
skrivna på olika områden i Stockholms län. Skattebelagd tid. Förändringarna avser en jämförelse med
oktober 2015.
Adress privatbilar som
Oktober
Förändring
Förändring
åker in/ut ur
2015
mars 2016
oktober 2016
innerstaden är skrivna
på.
Stockholm innerstad (IS)
Övriga regioncentrum (ÖRC)
Nordväst
Nord
Nordost
Sydväst
Sydost
Ost

30 400

-4 200

-14%

-3 900

-13%

32 000

-3 800

-12%

-7 100

-22%

4 700

-200

-4%

-400

-9%

6 300

-300

-5%

-400

-6%

22 800

-2 700

-12%

-3 800

-17%

8 000

-800

-10%

-1 000

-13%

10 500

-900

-9%

-1 300

-12%

11 100

-1 200

-11%

-2 400

-22%
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Tabell 18 visar att det är färre passager på Essingeleden gjorda av bilar från samtliga
områden i Stockholms län i mars 2016 är oktober 2015.
I oktober 2016 är det däremot 21 procent fler passager gjorda av bilar skrivna i Stockholms
innerstad än i föremätningen. I princip hela den ökningen kommer från fordon skrivna i
norra innerstaden (det vill säga norr om Södermalm). En förklaring till att antalet passager
gjorda av fordon skrivna i norra delarna av Stockholms innerstad har ökat så mycket på
Essingeleden är förändringar i infrastrukturen. Den höjda kapaciteten på Essingeleden i
kombination med ombyggnationerna vid Västerbron och Slussen har lett till att fler bilister
från norra innerstaden använder sig av Essingeleden istället för att resa genom Södermalm.
Antalet passager på Essingeleden från Ost-sektorn ökade i oktober 2016 jämfört med
oktober 2015 vilket förmodligen beror på ombyggnationen vid Slussen. Antalet passager på
Essingeleden gjorda av personbilar registrerade i övriga delar av Stockholms län har
minskat mellan före- och eftermätningarna.
Tabell 18. Antal passager på Essingeleden gjorda av fordon registrerade på fysik person som är
skrivna på olika områden i Stockholms län. Skattebelagd tid. Förändringarna avser en jämförelse med
oktober 2015.
Adress privatbilar som
Oktober
Förändring
Förändring
åker på Essingeleden är
2015
mars 2016
oktober 2016
skrivna på
Stockholm innerstad (IS)
Övriga regioncentrum (ÖRC)
Nordväst
Nord
Nordost
Sydväst
Sydost
Ost

60

3 900

-500

-13%

800

21%

19 900

-3 500

-18%

-4 400

-22%

2 400

-300

-13%

-300

-13%

2 600

-200

-8%

-200

-8%

4 500

-500

-11%

-200

-4%

8 100

-1 200

-15%

-1 100

-14%

3 700

-300

-8%

-300

-8%

3 100

-100

-3%

100

3%

7.

Effekter på kollektivtrafiken

I detta kapitel beskrivs kollektivtrafikresandet i Stockholmsregionen de senaste åren, vilka
effekter den förändrade trängselskatten haft på kollektivtrafikresandet och hur bussarnas
framkomlighet har påverkats.
Den förändrade trängselskatten förväntas påverka kollektivtrafiken på främst två sätt. Dels
kan resandet med kollektivtrafik öka om tidigare bilister ersätter sina bilresor med
kollektivtrafikresor, dels kan förbättrad framkomlighet i vägnätet kan också korta restiderna
med buss och öka punktligheten genom att restidsvariationen minskar.

7.1.

Antalet kollektivtrafikresenärer fortsätter att öka

Det görs knappt 1,4 miljoner resor till och från innerstaden ett vardagsdygn. Majoriteten av
dessa resor är kollektivtrafikresor. På dygnsnivå är kollektivtrafikandelen omkring
70 procent, medan den under morgonens högtrafikperiod i riktning in mot innerstaden är
knappt 80 procent38. Antalet resor med kollektivtrafik har ökat under flera år, så även
mellan 2015 och 2016. Figuren nedan visar förändring i antal påstigande i
tunnelbanesystemet under perioden 2011-2016. Motsvarande diagram för buss och
pendeltåg återfinns i bilaga 7.
Sammantaget går inte att avgöra om och i så fall i vilken utsträckning som ökningen av
antalet påstigande med buss, tunnelbana och pendeltåg kan förklaras av den förändrade
trängselskatten. Eftersom en så stor andel av resandet under högtrafik, i synnerhet till
innerstaden, redan görs med kollektivtrafik riskerar förändringar som härrör från
trängselskatten att försvinna i bruset från alla andra små förändringar och variationer som
hela tiden påverkar resandet med kollektivtrafik.

Påstigande tunnelbana, totalt
Antal påstigande per dygn (tusental)
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2016
2015
2014
2013
2012
2011

Figur 29. Antal påstigande på tunnelbanans alla linjer, Källa: SL

38

Källa: AB Storstockholms lokaltrafik. Fakta om SL och länet 2015. 2016.
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7.2.

Små skillnader i framkomlighet för bussarna

Ett mått på hur framkomligheten med buss har förändrats i innerstaden kan fås genom att
titta på restider med buss. I utvärderingen har restiden för två busslinjer studerats särskilt,
Linje 4 och Linje 818.
För stombusslinje 4, som går i en båge runt staden från Gullmarsplan via Fridhemsplan och
Odenplan till Radiohuset, har inte restiden förändrats mellan oktober 2015 och mars 2016. I
oktober 2016 är däremot restiderna med linje 4 högre än i oktober 2015 och mars 2016.
Detta antas ha med andra förändringar i trafiksystemet, såsom ombyggnaden av Slussen, att
göra och inte vara en effekt av den förändrade trängselskatten. Inte heller för busslinje 818
som går direkt från Tyresö/Haninge till Stockholm C kan man se några tydliga
restidsförbättringar. Denna busslinje inkluderar både en sträcka på Nynäsvägen som är
mycket trängselbelastad men har busskörfält och sträckor i Stockholms innerstad utan
busskörfält.
I Bilaga 7 beskrivs effekterna på kollektivtrafiken mer detaljerat.
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8.

Intäkter

I detta kapitel görs en genomgång av hur intäkterna förändrats till följd av den förändrade
trängselskatten.

8.1.

Intäkterna ökade

Trafikverket har i ett separat PM39 beskrivit hur intäkterna från trängselskatt förändrades
mellan 2015 och 2016. Nedan följer en sammanfattning av detta samt beräkningar av hur
maxbeloppet påverkar intäkterna.
Från 2015 till 2016 ökade debiterad intäkt från svenska fordon från 812 till
1 584 miljoner kr, dvs. 772 miljoner kr. Förändringen beror inte enbart på förändringen av
trängselskattesystemet 1 januari 2016 utan även andra faktorer. Det genomfördes vissa
justeringar av systemet för trängselskatt i september 2015 till följd av Norra länkens
öppnande. Justeringarna innebar att innerstadszonen för trängselskatt förändrades och att
Lidingöundantaget40 slopades. Beaktat dessa förändringar är den beräknade
intäktsförändringen till följd av förändringen i januari 2016 lägre, 755 miljoner kronor per
år. Vidare togs trängselskatt ut 228 dagar under 2016 men enbart 221 dagar 2015. Om
effekten av fler trängselskattedagar och generell trafikutveckling (antaget 1 procent) räknas
bort kan den resulterande effekten på debiterad intäkt beräknas till 700 miljoner kronor
från svenska fordon.

8.2.

Fler når maxbeloppet, men andelen är lägre

Som redovisats i avsnitt 6.3.2 innebär maxbeloppet att det finns en övre gräns för hur
mycket trängselskatt som debiteras för ett fordon under en och samma dag. I Tabell 15
redovisas antalet trängselskattepassager41 som omfattas av maxbelopp samt andelen dessa
passager utgör av det totala antalet passager i före- och efterperioden. Passager som
omfattas av maxbeloppet definieras här som trängselskattepassager där fordonet redan
kommit upp i maxbeloppet (60 kr i föremätningen samt 105 kr i eftermätningen) under
dagen. Trängselskattepassager som omfattas av maxbelopp är alltså trängselskattepassager
där kostnaden för att göra passagen är 0 kr42. Siffrorna som redovisas i detta avsnitt är
teoretiska mått på maxbelopp uträknade baserat på antalet passager olika fordon gör samt
tidpunkt för passagerna. I verkligheten finns det fordon som av olika anledningar är
undantag för trängselskatten och därför kan siffrorna skilja sig från Transportstyrelsens
statistik. Motsvarande selektion har inte varit möjlig att göra baserad på det underlag som

39

Trafikverket. Uppföljning av intäkter från trängselskattesystemet i Stockholm 2015 och 2016.
2017-02-17.
40
Lidingöundantaget innebar att fordon som passerade vid någon av betalstationerna vid Ropsten
plus ytterligare någon annan betalstation inom 30 minuter inte debiterades trängselskatt.
41
Observera att det är olika trängselskattesystem i före- och efterperioden. I föremätningen
omfattas endast innerstaden av trängselskatt medan även passager genom Essingeleden-portalerna
omfattas av trängselskatt i eftermätningen.
42
Detta mått skiljer sig från statistiken i avsnitt 6.3.2 där redovisningen avsåg hur många passager
som görs av fordon som under dagen kommer upp i beloppet för maxbelopp.
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legat till grund för analyserna i denna rapport, och resultaten nedan bör därför användas
med viss försiktighet.
Ungefär var tjugonde trängselskattepassage omfattas av maxbeloppet och debiteras alltså
inte med trängselskatt. Andelen av passagerna som omfattas av maxbeloppet är något högre
i föreperioden (5 procent) än i efterperioden (4 procent)43. Även om andelen passager blivit
lägre är det 1 200 fler trängselskattepassager i eftermätningen som omfattas av maxbeloppet
än i föremätningen. Detta beror på att det är fler trängselskattepassager totalt sett i
eftermätningen då även Essingeleden omfattas av trängselskatt. Föga förvånande är det
stora skillnader mellan hur stor andel av passagerna som omfattas av maxbeloppet för de
olika resenärsgrupperna. Endast 1 procent av de passager som görs av privatbilister (fordon
registrerade på fysisk person) omfattas av maxbeloppet, medan motsvarande siffra för taxi
är över 20 procent.
Tabell 19. Trängselskattepassager41 som omfattas av maxbeloppet. Antal passager avser antal
passager där fordonet uppnått maxbeloppet, Andel passager avser hur stor andel av det totala antalet
passager för respektive fordonskategori som är över maxbeloppet.
Trängselskattepassager41
som omfattas av maxbelopp
Samtliga fordon
Personbilar
varav ägda av fysisk person
varav ägda av juridisk person
varav taxi
Lastbilar
varav lätta lastbilar
varav tunga lastbilar (svenska)
Övriga fordon

Oktober 2015
Antal

Oktober 2016

Andel

Antal

Förändring

Andel

15 900

5%

17 100

4%

1 200

9 000

4%

9 600

3%

600

1 400

1%

1 500

1%

100

7 600

7%

8 200

6%

500

5 600

24%

5 300

22%

-300

3 500

6%

3 800

4%

200

2 700

5%

2 700

4%

0

800

10%

1 100

8%

200

3 300

14%

3 700

11%

400

Givet att resbeteendet inte ändrats på grund av maxbeloppet kan man göra antaganden om
hur mycket intäkter som ”försvinner” till följd av maxbeloppet. I oktober 2015 skulle
intäkterna varit drygt 6 mkr högre om inte maxbeloppet funnits, givet att resbeteendet inte
hade förändrats. Motsvarande siffra för oktober 2016 var drygt 9 mkr. I verkligheten
påverkas naturligtvis resbeteendet hos vissa av trafikanterna av maxbeloppets tak. Till
exempel kan det förväntas bli färre fordon som gjorde riktigt många passager om
maxbeloppet skulle slopas.
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Enligt Transportstyrelsens statistik omfattades 6,4% av de skattepliktiga passagerna av
maxbeloppet 2015 och 4,8% 2016. Avvikelsen mot de uppgifter som presenteras i texten bedöms
bero på att Transportstyrelsens urval är rensat från undantag och eventuella felaktigheter i data.
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9.

Miljöeffekter

I detta kapitel beskrivs hur den förändrade trängselskatten bedöms ha påverkat miljön. ’
Ett av de uttalade syftena i propositionen är att trängselskatteökningen skall bidra till att
förbättra miljön i Stockholm. I den utvärdering som nu genomförts har det inte ingått någon
beräkning av effekterna på trafikens miljöpåverkan, men det har gjorts en bedömning.

9.1.

Miljöeffekter av trängselskatt

Tidigare forskning, bland annat analyser av miljöeffekterna av trängselskatten i London och
Stockholm, visar att även om trängselskatten ger upphov till minskad kökörning, och
därmed minskade utsläpp per fordonskilometer, så är det framförallt genom att antalet
fordonskilometer (trafikarbetet) minskar, som trängselskatten bidrar till minskade utsläpp
av miljöskadliga ämnen.
Det finns alltså ett direkt, men inte nödvändigtvis proportionellt, samband mellan trafikens
omfattning och de miljöskador som uppstår. En grundläggande indikator för i vilken
utsträckning Stockholmstrafikens miljöskadliga inverkan har minskat, är alltså att studera
hur det totala trafikarbetet har förändrats till följd av trängselskatteändringen. Att uppskatta
hur trafikarbetet förändras är dock även det en mycket komplicerad uppgift, som kräver
stora mängder data. Alla metoder för att göra uppskattningen har mycket stora inbyggda
osäkerheter.

9.2.

Förändring av trafikarbete

Stockholm stads Trafikkontor låter varje år göra en uppskattning av hur trafikarbetet
förändrats det senaste året i staden, och i närliggande kommuner. Uppskattningen baseras
på de trafikräkningar som görs årligen (se avsnitt 4.1) då trafikflödena samtidigt räknas på
ett stort antal platser i staden. När denna rapport tas fram har resultaten från den senaste
beräkningen inte publicerats. När en sådan uppskattning finns tillgänglig återstår
fortfarande frågan om hur stor del av den beräknade förändringen som kan tillskrivas det
förändrade trängselskattesystemet (många andra förändringar i trafiksystemet har ju, som
framgått av tidigare avsnitt, bidragit till ändrat trafikarbete under 2016). Nedan är ett försök
att bedöma effekterna av den förändrade trängselskatten 1 januari 2016.
I samband med den omfattande utvärderingen av trängselskatteförsöket 2006 uppskattades
att trafikarbetet i Stockholms innerstad under skattebelagdtid hade minskat med ungefär
14 procent och att trafikarbetet i hela länet hade minskat med 2-3 procent, när
trängselskatten infördes44. Dessa förändringar var alltså ”utspädda”, och ”utspridda” följder
av att biltrafiken över själva trängselskattesnittet (under skattebelagd tid) under det försöket
minskade med 22 procent. Om effekterna av trängselskatteförändringen ”späds” och
”sprids” ut på samma sätt nu, bör det vara möjligt att utnyttja dessa erfarenheter från 2006
för att göra en överslagsmässig bedömning av effekterna på trafikarbetet av
trängselskatteförändringen i januari 2016. Eftersom trafiken över innerstadssnittet vid den
nu genomförda höjningen minskade med ungefär 5 procent, är det alltså rimligt att anta
44

Källa: Stockholms stad. Fakta och resultat från Stockholmsförsöket, Andra versionen. Augusti
2006.
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trafikarbetet i innerstaden minskat med ett par procent till följd av den höjda
trängselskatten.
Trafiken – särskilt biltrafiken – bidrar till miljöproblem av många olika slag. En del av
dessa, till exempel buller och utsläpp av partiklar, ger lokala skadeverkningar som drabbar
dem som vistas i direkt anslutning till trafiken, medan andra, till exempel koldioxid och
andra klimatgaser, ger globala skadeverkningar, som är ungefär lika stora oavsett i vilken
miljö utsläppen främst sker. För lokala skadeverkningar ger trängselskatten särskilt goda
effekter eftersom utsläppen minskar mest i innerstaden där många människor vistas. För
sådana effekter kan man alltså räkna med att trängselskatten ger (procentuellt) större
minskning av Stockholmstrafikens bidrag till miljöskadorna, än när det gäller
skadeverkningar med regional och global spridning.
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10. Utfall jämfört med prognosresultat
I detta kapitel beskrivs hur väld de prognoser som gjordes inför förändringen av
trängselskatten stämmer överens med det faktiska utfallet.

10.1.

Jämförelser mellan prognoser och faktisk trafikförändring

Innan det fattades beslut om att förändra trängselskatterna i Stockholm gjordes prognoser
med trafikanalyser för år 2020 för ett antal scenarier, och de modellberäknade
trafikeffekterna finns beskrivna i ett PM 45 och de är utgångspunkten för jämförelsen nedan.
Det finns ett antal svårigheter med att jämföra det faktiska utfallet av en trafikförändring
som till exempel trängselskatt med de prognoser som gjordes. I en perfekt situation (sett ur
ett utvärderingsperspektiv) skulle samtliga resenärer reagera på samma sätt som i
modellanalyserna, de skulle förändra sitt beteende direkt och samtidigt ha information om
hur andra resenärer reagerar på motsvarande förändring.
I verkligheten tar det tid för resenärer att anpassa sig. Många förändrar sitt beteende
snabbt, medan andra beteendeförändringar tar långt tid innan de genomförts. Det blir
därför en avvägning mellan hur lång tid det skall vara mellan före- och efterperioden. Tiden
skall vara tillräckligt lång för att de flesta resenärerna skall hinna anpassa sitt beteende, men
inte så lång att andra faktorer såsom till exempel befolkningsförändringar eller andra
förändringar i trafiksystemet påverkar mer än den åtgärd som skall utvärderas.

10.2.

Prognoserna överskattade trafikförändringen

I Bilaga 8 görs en genomgång av jämförelse mellan prognos och utfall vilken visar att det
finns vissa avvikelser mellan de prognoser som utförts och det faktiska utfallet. I allt
väsentligt visar jämförelsen att prognoserna överskattade hur mycket vägtrafiken skulle
påverkas av den förändrade trängselskatten. Detta bedöms huvudsakligen bero på att
andelen trafikanter som är känsliga för trängselskatt är högre i modellen än i verkligheten,
och att yrkes- och lastbilstrafik inte förändrar antalet resor eller start- och målpunkt då
trafiksystemet förändras.

45

Trafikverket. Förändrade trängselskatter i Stockholm, Kompletterande underlag november 2013.
2013-11-26.
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Bilaga 1 - Säsongsvariation och datakällor
Mätperioder och säsongsvariation
Den genomförda utvärderingen är till stor del baserad på trafikdata från tvåveckorsperioder
i oktober 2015, mars 2016 och oktober 201646. Veckor då det är sportlov, påsklov respektive
höstlov har undvikits eftersom resandet då avviker från det normala.
Resandet i Stockholm ligger normalt på ungefär samma nivåer i mars och oktober, varför
detta är två månader som är lämpliga att jämföra mot varandra. För att studera hur stor
säsongsvariation som normalt finns mellan mars och oktober har resandet under dessa
månader år 2014 jämförts. Ännu mer rättframt hade det till synes varit att jämföra oktober
2014 med mars 2015. Detta är dock inte möjligt, eftersom första delöppningen av Norra
länken gjordes under den perioden, och trafiksituationen därigenom förändrades avsevärt.
Resultatet av jämförelsen mellan resandet i mars 2014 och oktober 2014 som gjordes i syfte
att ta fram ett mått på säsongsvariation framgår av Tabell 20 och Tabell 21 nedan. Negativ
säsongsvariation innebär att det normalt sett är mindre trafik i mars än i oktober. På samma
sätt innebär ett positivt index för säsongsvariationen att det normalt sett är mer trafik i mars
än i oktober. Det rör sig som synes om några enstaka procentenheters skillnad mellan
månaderna, ibland med högre trafik i mars och ibland med högre trafik i oktober. På det
stora hela är resandet i mars relativt likt resandet i oktober. I rapporten presenteras därför
resultat och slutsatser utan särskild justering för att vissa förändringar (enstaka
procentenheter) möjligen skulle ha uppstått även utan trängselskatteförändringen, på grund
av säsongsvariation eller annat.
Tabell 20. Säsongsvariation för innerstaden, mars 2014 jämfört med oktober 2014.

SÄSONGSVARIATION
INNERSTADEN

Båda
riktningarna

Skattebelagd tid (06:30-18:29)

-2%

Morgonen (07:00-08:59)

2%

Eftermiddagen (15:30-17:59)

-1%

Tabell 21. Säsongsvariation för Essingeleden, mars 2014 jämfört med oktober 2014.

SÄSONGSVARIATION
ESSINGELEDEN

Norrgående
riktning

Södergående
riktning

Båda
riktningarna

Skattebelagd tid (06:30-18:29)

-2%

1%

-1%

Morgonen (07:00-08:59)

-2%

4%

0%

Eftermiddagen (15:30-17:59)

0%

5%

3%

46

De data som kommer från betalstationer för trängselskatt och MCS avser vardagar 12-23 oktober
2015 (föreperiod) samt 7-18 mars 2016 och 10-21 oktober 2016 (efterperiod).
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Utnyttjade datakällor, vägtrafik
Två huvudsakliga datakällor har använts för att utvärdera effekterna av den förändrade
trängselskatten. För att mäta trafikflöden samt restider används passagedata från
betalstationerna och MCS-data. Trafikanters ruttvalsbeteende på bland annat Essingeleden
och hur olika resenärsgrupper förändrat sitt resande analyseras med hjälp av passagedata
från betalstationerna. För att följa upp kösituationen används MCS-data. I den preliminära
utvärderingsrapport som publicerades i juni 2016 var GPS-data från taxibilar den viktigaste
datakällan för att beräkna restider. Tyvärr upphörde leveransen av data från taxibolagen
under sommaren 2016. För hösten 2016 har det därför inte funnits tillgång till GPS-data.
Därför redovisas inga sådana data i denna rapport.


Passagedata från betalstationer används för att analysera hur antalet
passager (fordonsflöden) förändras. Passagedata hämtas in genom
detektering av fordon i betalstationernas portaler, och kallas även portaldata.
De nya portalerna på Essingeleden togs i drift en tid innan
trängselskatteförändringen, vilket gör att passagedata för Essingeleden finns
tillgängliga även under föreperioden i oktober 2015. Passagedata kan även
användas för att följa upp restidsförändringar för sträckor som passerar flera
portaler47. Med hjälp av avidentifierade uppgifter från vägtrafikregistret kan
passagedata användas för att analysera hur antalet passager förändrats
uppdelat på till exempel fordonstyper.



MCS-data används för att mäta trafikflöden. MCS står för Motorway Control
System, och är det automatiska kövarningssystem som används bland annat
på Essingeleden och i Norra länken. MCS-data innehåller också information
om genomsnittliga (punkt)hastigheter minut för minut. Med hjälp av denna
information kan MCS-data även användas för att följa upp
restidsförändringar för sträckor inom MCS-systemet, och ge en indikation på
eventuella förändringar av kölängder. MCS-data kan slutligen användas för
att beräkna flöden i vägnätet kring Stockholm. Ibland finns det brister i MCSdata, varför manuella korrigeringar av data kan behövas.

Utnyttjade datakällor, kollektivtrafik
För analyser av förändringar i kollektivtrafiken används antalet påstigande på bussarna
samt bussarnas restider (exklusive hållplatstid) med hjälp av data från Trafikförvaltningen.
Påstigandet mäts via automatisk trafikanträkning (ATR) och för restider används data från
bussPC.


ATR-data används för att följa upp antalet påstigande i kollektivtrafiken.
ATR står för automatisk trafikanträkning och används för att räkna antalet
påstigande på bussar och pendeltåg. Mellan 10 och 20 procent av alla bussar
och pendeltåg samlar in ATR-data. Tunnelbanesystemet är ännu inte utrustat

47

Datafilen har uppgift om registreringsnummer, men av sekretesskäl är det i krypterad form. Det
innebär att det är möjligt att identifiera när samma enskilda fordon passerar olika portaler men inte
vem som är ägare till fordonet.
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med mätutrustning för ATR, och därför görs i stället manuella trafikstudier
(MTS) för att räkna antalet påstigande på tunnelbanan.
BussPC används för att följa upp restider för några utvalda busslinjer. Alla bussar är
försedda med BussPC, en dator som förutom att den efter inloggning ger föraren
information om hur rutten ska köras även registrerar hur bussen faktiskt har framförts.
Körtider, trafikståtider, hållplatstider samt tid för dörröppning och stängning loggas. GPSkoordinater gör det möjligt att knyta den loggade informationen till rätt hållplats.
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Bilaga 2 - Förändrade passager i olika delar av
innerstaden
Trafiken till och från innerstaden har minskat med i genomsnitt 4-5 procent under
skattebelagd tid. Minskningen är någorlunda jämnt fördelad över stadens olika delar även
om det finns områden där minskningen är större och områden där minskningen är mindre.
Om man däremot tittar på enskilda betalstationer, i synnerhet vid en jämförelse mellan
oktober 2016 och oktober 2015, syns relativt stora variationer. Detta är till stor del en följd
av trafikomläggningarna vid Slussen och Västerbron som medfört ruttvalsförändringar.

Förändringar under skattebelagd tid
Figur 30 redovisar förändringen i antalet passager under skattebelagd tid uppdelat på olika
stadsdelar. De blå siffrorna i figuren visar förändringen mellan oktober 2015 och mars 2016
(absolut samt relativ) medan de gula siffrorna visar förändringen vid en jämförelse mellan
oktober 2015 och oktober 2016 (absolut samt relativ). För att titta närmare på
trafikförändringarna relaterade till ombyggnationerna vid Västerbronedfarten på
Kungsholmen och Slussen särredovisas förändringen av antalet passager genom
betalstationerna vid Liljeholmen samt Danvikstull.

Figur 30. Förändrat antal passager genom innerstadsportaler, skattebelagd tid

Från Liljeholmen minskar antalet passager in mot innerstaden mellan mars och oktober
med ungefär 900 fordon per dag medan förändringen i riktningen ut från innerstaden är
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enbart 200 fordon. Detta kan förmodligen förklaras av att Västerbronedfarten var avstängd
från Södermalm mot Kungsholmen i oktober 2016, däremot gick det att köra i motsatt
riktning. Från Danvikstull är det 1900 färre fordon som passerar in till innerstaden i oktober
jämfört med i mars, men enbart 100 färre fordon i motsatt riktning. Detta kan förklaras av
ombyggnationen av Slussen som i oktober omöjliggjorde resor från Södermalm och norrut
vid Slussen medan det däremot var möjligt att resa i motsatt riktning. En del av de resenärer
som försvann vid Danvikstull och Liljeholmen valde förmodligen att istället resa in till
innerstaden via Essingeleden och infarten till Kungsholmen. Av kartan framgår att ungefär
1200 fler passager gjordes i oktober jämfört med mars från Essingeleden och in på
Kungsholmen medan förändringen i motsatt riktning endast var 300 fordon.
Förändrade ruttval till följd av trängselskatt på Essingeleden är troligen anledningen till att
trafiken på Essingen har minskat mer än i övriga staden både i mars och i oktober. Att
trafiken till och från Essingen minskat med 12-15 procent i mars 2016 och med 9-12 procent
i oktober 2016 jämfört med föremätningen i oktober 2015 beror antagligen på att färre
resenärer använder Essingeleden för resor till och från norra innerstaden. Istället väljer
dessa att köra genom innerstaden, och undviker på så sätt trängselskatten på Essingeleden.
Den stora minskningen av trafik till och från Roslagsvägen beror sannolikt på en fördröjd
ruttvalseffekt från då innerstadszonen för trängselskatt ändrades och Norra länken
hamnade utanför trängselskattezonen under september 2015. Tidigare innebar resor från
Roslagsvägen till Universitetet, Frescati och Ekhagen ingen trängselskattepassage men från
september 2015 blev dessa passager skattebelagda. Det är dessa portaler som benämns
Roslagsvägen i Figur 30 och sitter alltså på på- och avfarter till Roslagsvägen. En
parallellväg till Roslagsvägen öppnades även upp för trafik så att resor från bland annat
Ekhagen till innerstaden kunde genomföras utan att passera någon trängselskatteportal då
både start- och målpunkt ligger innanför innerstadszonen. Det är rimligt att tänka sig att
alla resenärer inte uppfattat den här förändringen och hittat till det nya ruttvalet via
parallellvägen i oktober 2015.
I mars 2016 hade trafiken under skattebelagd tid in i innerstaden via Roslagsvägen minskat
med 14 procent och trafiken ut ur innerstaden via Roslagsvägen minskat med 11 procent
jämfört med föremätningen. I oktober 2016 var denna minskning 12 respektive 11 procent
jämfört med förperioden. Detta är en större förändring än i hela trängselskattesystemet
generellt och beror troligtvis på en fördröjd effekt av de förändringar som genomfördes
under september 2015. Trafiken till och från innerstaden via Roslagsvägen minskade
succesivt under slutet av 2015 vilket tyder på att en del av minskningen kan bero på en
fördröjd effekt av den förändrade innerstadszonen i september 2015. I oktober 2015, vilket
är föreperioden för utvärderingen, hade alltså den fulla effekten av förändringen inte slagit
igenom.
Ur Figur 31 framgår att trafiken in och ut ur trängselskattezonen via Roslagsvägen minskade
redan under sen höst/vinter 2015 jämfört med trafiken in och ut ur trängselskattezonen via
Skansbron och Liljeholmsbron. Skansbron och Liljeholmsbron finns med som en jämförelse
då dessa är två portaler som påverkades i liten utsträckning av förändringen av
trängselskattezonen som genomfördes i september 2015.
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Figur 31. Trängselskattepassager till/från Innerstaden via Roslagsvägen. Jämförelse med
utvecklingen i betalstationer som inte berörts av förändrad innerstadszon (sep 2015)

Förändringar under morgonen (07:00-08:59)
Liknande effekter som noterats under hela tidsperioden med trängselskatt (06:30-18:29)
kan även noteras under morgonen (07:00-08:59). Totalt sett minskade trafiken i
innerstaden med 3 procent mellan föremätningen i oktober 2015 och eftermätningen i mars
2016 samt med 5 procent mellan föremätningen och eftermätningen i oktober 2016 under
morgonen. Minskningen är något större för passager in och ut ur innerstaden via Essingen
och Roslagsvägen, vilket sannolikt beror på ändrade ruttval till följd av införandet av
trängselskatt på Essingeleden samt fördröjda ruttvalseffekter i samband med den ändrade
innerstadszonen i september 2015. I den senare efterperioden har trafiken via Danvikstull
och Liljeholmen minskat mycket vilket till stor del beror på ombyggnationerna vid
Västerbron och Slussen. Trafiken in till innerstaden via Kungsholmen har ökat något under
morgonen vilket troligen beror på ändrade ruttval hos resenärerna i samband med att
trängselskatten på Essingeleden infördes.

73

Figur 32 Förändrat antal passager genom innerstadsportaler, högtrafik 07:00-08:59

Fokus på Kungsholmen
Inför förändringen av trängselskatten fanns en farhåga att trafiken på Kungsholmen skulle
öka, då trafikanter som kommer söderifrån på Essingeleden och har målpunkt i norra
innerstaden kan välja att svänga av vid trafikplatserna Fredhäll eller Kristineberg för att på
så sätt undvika trängselskatten på Essingeleden. Före-och eftermätningarna i mars visade
att så inte var fallet, även om trafiken ökat något vid vissa portaler. Dock har trafiken in i
innerstaden via Kungsholmen ökat i oktober 2016 jämfört med oktober 2015. En del att
detta kan förklaras av förändrade ruttval på grund av vägarbeten vid Slussen och
Västerbron.
Kartan i Figur 33 visar betalstationernas placering på E4 och Kungsholmen. Blå streck visar
betalstationer där trängselskatt för Essingeleden tas ut, och röda streck betalstationer där
trängselskatt för innerstaden tas ut. Notera att trängselskatt på Essingeleden tas ut både på
E4 i norr- och södergående riktning mellan trafikplats Kristineberg och Trafikplats Fredhäll
samt på av- och påfarten mot/från Tranebergsbron.
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Figur 33. Betalstationernas placering på E4 och Kungsholmen

I Figur 34 redovisas förändring under skattebelagd tid kl 06:30-18:29 för trafiken till och
från Kungsholmen. Den nya trängselskatteportalen på Essingeleden är placerad mellan avoch påfartsramperna vid trafikplats Kristineberg. Vid trafikplats Fredhäll går det endast att
åka in mot Kungsholmen från Tranebergsbron eller Essingeleden söderifrån. Det går inte
heller att åka från Kungsholmen och vidare på Essingeleden norrut via trafikplats Fredhäll.
På så vis behöver trafiken från/till Kungsholmen via trafikplats Fredhäll eller Kristineberg
inte betala trängselskatt för passage på Essingeleden. Det är alltså rimligt att tro att trafiken
via dessa portaler skulle öka något i samband med införandet av trängselskatt på
Essingeleden. Eftermätningarna i mars visade att trafikvolymerna in mot Kungsholmen i
princip var oförändrade. Däremot hade trafiken in mot Kungsholmen ökat i oktober 2016,
men detta kan till stor del förklaras av ombyggnationen vid Slussen och Västerbroplan. Att
resenärerna anpassat sig för att slippa betala dubbla trängselskattepassager kan dock vara
en delförklaring.
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Figur 34. Förändrat antal passager på Kungsholmen, skattebelagd tid

Påverkan på genomfartstrafik
I avsnitt 4.4 beskrivs övergripande hur genomfartstrafiken genom innerstaden har
förändrats. I detta avsnitt görs en mer detaljerad genomgång av hur genomfartstrafiken
förändrats och vad som orsakat förändringarna.
En stor del av genomfartstrafiken i Stockholms innerstad går via Södermalm. Mellan
oktober 2015 och mars 2016 minskade genomfartstrafiken via Södermalm till samtliga
övriga stadsdelar enligt indelningen i Figur 35. Antalet genomfartsresor som görs från söder
till Solna har minskat med 1 170 resor per dag vilket innebär en minskning på 13 procent.
Störst relativ förändring för genomfartsresor är det mellan Roslagsvägen och söderort. De
observerade minskningarna motsvarar cirka 10-20 procent av resorna som gjordes i oktober
2015. Som tidigare nämnts i rapporten skedde det en trafikomläggning vid Slussen mellan
utvärderingsperioden i mars 2016 och oktober 2016 som påverkar möjligheten att ta sig
förbi Slussen i norrgående riktning. Detta har även haft en inverkan på genomfartstrafiken i
Stockholms innerstad. Nedan listas några saker som kan vara bra att reflektera över
angående genomfartstrafiken i oktober 2016.
Slussen har inverkan på genomfartsresor via Danvikstull i norrgående riktning
Vid jämförelse av antalet genomfartsresor via Södermalm i oktober 2015 och oktober 2016
har det skett en markant minskning i norrgående riktning till de flesta övriga stadsdelar.
Sannolikt är detta en kombination av effekter från höjd trängselskatt och
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trafikomläggningarna vid Slussen. Det är främst genomfartsresor som startar vid
Danvikstull som har minskat vilket tyder på att trafikomläggningen vid Slussen har haft stor
inverkan på genomfartstrafiken. Om man vill observera förändring av antalet
genomfartsresor på grund av nya trängselskatten är det därför bäst att använda sig av mars
2016 som efterperiod.
Genomfartstrafiken via Klarastrandsleden har ökat
I samband med trafikomläggningar till infarten i Norra länken blev framkomligheten vid
Klarastrandsleden ut mot Essingeleden och Norra länken bättre. Detta har medfört att
genomfartstrafiken genom innerstaden som går via Klarastrandsleden har ökat i mätningen
som genomfördes oktober 2016. Detta är anledningen till att det är mindre genomfartstrafik
mellan Söder och Solna i oktober 2016 än mars 2016.
Genomfartstrafiken från Ropsten har ökat
Både i föremätningen och eftermätningen i mars 2016 var det lite genomfartstrafik mellan
Ropsten och Södermalm. Procentuellt sett ökade genomfartstrafiken kraftigt till oktober
2016, men sett till antalet resor är det en mindre förändring som i första hand bedöms bero
på omvärldsfaktorer.

Figur 35. Absolut och relativ förändring av genomfartstrafik i innerstaden via Södermalm, skattebelagd
tid.
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Bilaga 3 - Trafikförändringar mellan mars och okt
2016
Som framgått har det skett stora förändringar i vägnätet mellan mars och oktober 2016 som
bidragit till att trafiken på Essingeleden och Södra länken har ökat medan trafiken i
innerstaden minskat. För utvärderingen av trängselskatten är det en försvårande faktor att
trafiknätet genomgått så stora förändringar och det är en utmaning att försöka särskilja
vilka flödesförändringar som beror på trängselskatten respektive förändringar i själva
trafiksystemet. Ett sätt att närma sig ett svar är att lägga samman flödesförändringarna på
olika platser för att därigenom få en bild av varifrån den tillkommande trafiken på
Essingeleden kommer och vart den är på väg.
Trafikflödesförändringarna är större medsols än motsols på den halva ringled som skapas av
Södra länken, Essingeleden och Norra länken. Trafikflödesökningen från Nacka, västerut i
Södra länken, norrut på Essingeleden och österut i Norra länken är alltså större än i motsatt
riktning. Detta kan förklaras av att både arbetet vid Slussen och Västerbron påverkar
trafiken i norrgående riktning mer än trafiken i södergående riktning. En hel del av
trafikökningen på Essingeleden söder om Fredhäll åker in till Kungsholmen. Norr om
Kungsholmens avfarter är trafikflödesökningen i princip lika stor i norrgående som
södergående riktning.

Trafikflödesökningen i norrgående riktning
I Figur 36 visas en karta med trafikflödesförändringar mellan mars och oktober 2016 vid
olika punkter i vägnätet runt Stockholm som relaterar till Essingeleden i norrgående
riktning. Det finns dock inte trafikdata tillgängliga för samtliga vägar som ansluter till Södra
länken och Essingeleden vilket gör att det inte går att ta fram en fullständig bild över
trafikflödesförändringen.
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Figur 36. Flödesförändringar mars-oktober 2016

På Essingeleden norr om Fredhällstunneln (innan avfarterna till Kungsholmen och
Bromma) har trafiken norrut under skattebelagd tid ökat med ca 4500 fordon. Dessa
tillkommande 4500 fordon kan härledas från följande.
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Tabell 22. Källor till flödesförändringar mars-oktober 2016 på Essingeleden i norrgående riktning,
skattebelagd tid.
Orsak

Datakälla

Slussens ombyggnad,

Färre passager via Danvikstull in mot

ruttvalsförändring

Södermalm (passagedata).

Ny trafik Nacka - Södra länken

Trafikökning Södra länken vid Sickla

Antal fordon

1 900

600

(MCS +2500) samt minskad trafik
Danvikstull (passagedata -1900)

Ombyggnad Västerbron,

Färre passager via Liljeholmen in mot

ruttvalsförändring

Södermalm (passagedata).

Ny trafik från E4 söderifrån

MCS-data E4/E20 vid Västberga

900

1 000

Ökningen på 4 500 fordon vid Fredhäll fördelar sig så att trafiken in mot Kungsholmen ökar
med 1 100 fordon och trafiken mot Bromma med 250 fordon48. Vidare norrut på
Essingeleden förbi Kungsholmen ökar trafiken med 3200 fordon. Även trafiken i
Norrtullstunneln österut ökar mellan mars och oktober.
Av den totala trafikökningen på 4500 fordon vid Fredhäll så kan alltså 1900 härledas till
ruttvalsförändringar via Slussens ombyggnad 49 och 900 till ruttvalsförändringar orsakade
av ombyggnaden vid Västerbron. Detta är dock under förutsättning att samtliga tidigare
resenärer från Danvikstull och Liljeholmen enbart förändrat sitt resande genom att byta
rutt. I verkligheten kan en del av de tidigare bilisterna från Nacka som reste via Slussen ha
bytt resmål eller färdmedel. Att trafiken från Nacka och ut på Södra länken ökat med hela
2500 fordon medan antalet passager vid Danvikstull enbart minskat med 1900 innebär att
det finns ett tillkommande flöde från Nacka på ca 600 fordon per dag. Från E4:an vid
Västberga har också trafikflödet norrut ökat med ca 1000 fordon per dag. Sammantaget kan
alltså ungefär 2800 tillkommande fordon härledas från ruttvalsförändringar p.g.a. Slussen
och arbetet vid Västerbronedfarten och ca 1600 tillkommande fordon från nytillkommen
trafik från Nacka och E4 söderifrån. Dessutom har naturligtvis en del flödesförändringar
skett på andra platser i vägnätet.

Trafiken från Nacka-Värmdö
En del av den ökade trafiken på Essingeleden och Södra länken kan förklaras av
ruttvalsförändringar orsakade av trafikarbeten vid Slussen och Västerbron som försvårat
resor med bil från Södermalm och vidare mot norra innerstaden. Dessutom påverkas
48

Från Drottningholmsvägen mot Bromma minskar flödet med 450 fordon.
Mellan mars och oktober minskar passager med personbilar i ungefär samma utsträckning för
juridiskt ägda (-30 % under morgonen in) och privatägda (-23 % under morgonen in) vid Danvikstull.
Ut under eftermiddagen minskar dock de privatägda personbilarna med 5 % medan de juridiskt
ägda personbilarna ökar med 5 %.
49
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kollektivtrafiken från Nacka och Värmdö av ombyggnationen vid Slussen. Från hösten 2016
stannar Saltsjöbanan vid Henriksdal där resenärerna får byta till buss för den sista biten in
till Slussen. Saltsjöbanan är därmed ett mindre attraktivt resalternativ för resor från Nacka
och in mot staden vilket kan ha fått vissa resenärer att byta från kollektivtrafik till bil.
För resenärer från Nacka som ska in mot övriga Stockholm finns några möjliga vägar; till
Södermalm via Danvikstull, via Södra länken och E4:an, via Södra länken och Hammarby
fabriksväg till någon av broarna mot Skanstull eller via Lugnets allé i Hammarby sjöstad till
Södermalm via den lilla Skansbron. Det har skett en förskjutning av trafiken vid Skanstull
som innebär att trafiken via Johanneshovsbron och Skansbron minskat medan trafiken via
Skanstullsbron ökat från mars till oktober. För trafiken från Nacka är Skanstullsbron (som
ansluter till Götgatan) eller Skansbron (som leder ut på Bohusgatan) ett alternativ in mot
Södermalm medan Skansbron och Johanneshovsbron leder in i Söderledstunneln och vidare
ut på Centralbron för resor mot norra innerstaden. Man ska vara uppmärksam på att en del
av de fordon som tidigare åkte via Danvikstull kan dyka upp i trafikökningen vid
Skanstullsbron. Dessa fordon ingår i flödesmätningen från Södra länken vid Sickla. Hela
trafikökningen i Södra länken vid Sickla behöver alltså inte hamna på Essingeleden utan en
del av trafiken kan dyka upp på Skanstullsbron för att därifrån åka in i innerstaden.

Trafikflödesförändringen i södergående riktning
Söderut har flödet vid Fredhällstunneln ökat med 2700 fordon under skattebelagd tid.
Denna förändring kan dock inte förklaras av ruttvalsförändringar på grund av Slussen eller
Västerbronedfarten. Det är bara ungefär 150 färre fordonspassager ut från innerstaden via
Danvikstull och Liljeholmen i oktober jämfört med mars. Däremot ökar trafiken på E4
söderut vid Västberga med ca 2100 fordon och trafiken i Södra länken vid Sickla österut
med ungefär 1250 fordon (minskningen vid Danvikstull borträknad). Det är försumbara
förändringar för påfarterna från Kungsholmen och Bromma söderut på Essingeleden.
Trafikökningen på Essingeleden söderut beror alltså inte på ruttvalsförändringar relaterade
till Slussen och Västerbron – de resenärer som tar vägen över Essingeleden in mot stan
väljer alltså i stor utsträckning att åka genom Södermalm på tillbakavägen. Detta är rimligt
eftersom det fortsatt var möjligt att resa söderut både över Västerbron och via Slussen.
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Tabell 23. Källor till flödesförändringar mars-oktober 2016 på Essingeleden södergående,
skattebelagd tid
Orsak

Datakälla

Antal
fordon

Slussens ombyggnad,

Färre passager via Danvikstull ut

ruttvalsförändring

från Södermalm (passagedata)

Ny trafik Nacka - Södra

Trafikökning Södra länken vid

länken

Sickla (MCS +1300) samt minskad

50

1250

trafik Danvikstull (passagedata 50)

Ombyggnad Västerbron,

Färre passager via Liljeholmen ut

ruttvalsförändring

från Södermalm (passagedata)

Ny trafik från E4

MCS-data E4/E20 vid Västberga

100

2100

söderifrån

Trafikökningen på Essingeleden söderut verkar alltså bero på nygenererad trafik i riktning
söderut längs E4 samt österut mot Nacka-Värmdö.
Som man kan se i tabellerna så är inte flödesförändringarna symmetriska och summerar
inte heller till den totala flödesförändringen på Essingeleden. Längs E4/E20 vid Västberga
är trafikökningen norrut 1000 fordon och söderut 2100 fordon mellan kl 6.30-18.29. I Södra
länken vid Sickla ökar trafiken västerut med 2500 fordon och österut med 1300 fordon.
Samtidigt är ökningen på Essingeleden söderut vid Fredhällstunneln endast 2700 fordon.
En del av den tillkommande trafiken i Södra länken och på E4/E20 kommer alltså inte från
Essingeleden. Att det är så stora flödesökningar i den östra delen av Södra länken är dock
anmärkningsvärt, från Nacka finns det i princip bara två vägval för att ta sig in mot centrala
Stockholm, via Danvikstull eller Södra länken vid Sickla. De flödesökningar som kan
observeras när Danvikstulls trängselskatteportal och MCS-portalen i Södra länken
summeras ger därför en god bild av resandet till och från Nacka. Att flödena är
asymmetriska kan delvis förklaras av att analysen enbart omfattat flödet mellan 6.30 och
18.30.
Det kan verka förvånande att trafikflödet ökat i princip lika mycket på Essingeleden norr om
Kungsholmen i södergående som norrgående riktning då det enbart är kapaciteten i
norrgående riktning som förbättrats. Det är dock viktigt att ha i åtanke att
framkomlighetsproblemen var väsentligt större, i synnerhet 2015, i norrgående riktning än i
södergående riktning, se avsnitt 5.4. Det är alltså i huvudsak kapaciteten på Essingeleden i
norrgående riktning som är begränsande för trafiken både norrut och söderut. Den ökade
trafiken norrut behöver ju ta sig tillbaka. Trafikökningen på E4 söder om stan i södergående
riktning påverkar dock inte trängselsituationen söder om Nyboda där medelhastigheterna
sällan understiger 50 km/h. Även trafiken in mot Kungsholmen norrifrån Essingeleden ökar
mellan mars och oktober – denna trafikökning på 500 bilar per dag är inte konsekvensen av
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någon ruttvalsförändring utan snarare en effekt av ökade flöden generellt på Essingeleden
till följd av den ökade kapaciteten.
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Bilaga 4 – Tabeller framkomlighet alla mätta rutter
Delsträckor för vilka framkomligheten beskrivs i bilagans tabeller

Före (Okt ober 2015)

Ant al t immar
Relat iv rest idsmed
förlängning
viss t rängsel
(Okt 2015)
(Okt 2015)

Medelrest id
Morgonens
Högt rafik
07 .00-09.00
(min)

Medelrest id
Eft ermiddag
Högt rafik
15.30-17 .30
(min)

Medel rest idsförlängning
värst a
halvt immen
(min)

Rest idsvariat ion
värst a
halvt immen
(min)

Ant al t immar Ant al t immar
med svår
med viss
t rängsel
t rängsel

E4/E18 norrut

fm

H:1

E4/E20 Bredäng- Nyboda

273%

em
50%

7,5

13,9

5,6

12,3

13,3

3,5

7,5

A:1

E4/E20 Nyboda - Tomteboda

282%

208%

9,0

13,7

11,0

11,4

9,4

7,5

9

J:2

E4/E18 Haga Norra - Hjulsta

12%

39%

2,0

9,2

11,5

4,9

27,7

0

2

E18/E4 söderut
J:1

E4/E18 Hjulsta - Haga Södra

70%

191%

8,0

14,8

25,3

19,6

54,0

4

8

A:2

E4/E20 Tomteboda - Nyboda

43%

118%

11,0

5,1

7,7

4,3

4,9

3

11

H:2

E20 Nyboda - Kungens kurva

9%

26%

2,5

5,7

6,6

2,0

3,9

0

2,5

Genom innerstaden
D:1

Johanneshovsbron-Klarastrandsleden

233%

68%

6,5

16,9

8,5

13,6

0,1

5,5

6,5

D:2

Klarastrandsleden-Johanneshovsbron

5%

139%

3,0

5,1

11,5

9,0

0,1

2,5

3

Södra länken m. anslutningar; In mot staden (Norrut/Västerut)
E:1

v 222 Nacka - infart Sicklatunneln

35%

17%

7,0

1,5

1,3

0,5

1,9

0

7

F:1

v 73 Sandsborgsplan - Skräddartunneln (Norrut)117%

47%

13,5

2,4

1,6

1,5

2,9

2

13,5

G:1

v 226 Silvertunneln (Norrut)

10%

3%

0,0

0,9

0,9

0,1

0,0

0

0

B:1

Värmdöleden - Nyboda

113%

47%

8,5

10,4

7,2

6,1

13,7

2,5

8,5

Södra länken m. anslutningar; Ut från staden (Österut/Söderut)
B:2

Nyboda - Värmdöleden (Nackatunneln)

31%

62%

8,5

6,5

8,1

3,5

1,3

0

8,5

F:2

v 73 Skeppartunneln (Söderut)

55%

179%

14,0

0,9

1,6

1,2

1,7

4,5

14

G:2

v 226 Guldtunneln (Söderut)

6%

14%

0,5

0,9

0,9

0,2

1,7

0

0,5

107%

15%

3,5

3,2

1,8

2,5

1,9

1,5

3,5

6%

25%

1,0

1,7

2,0

0,7

2,9

0

1

83%

73%

6,2

6,6

6,7

5,5

8,3

2,1

6,2

Alla rutter exkl Södra länken (m anslutningar) 104%

88%

5,4

8,9

9,2

8,0

11,8

2,8

5,4

Roslagsvägen
K:1

Trafikplats Bergshamra - Ekhagenrondellen

K:2

Frescatimotet - Trafikplats Bergshamra

TOTALT; på genomsnittlig rutt
Alla rutter
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Eft er 1 (Mars 2016)

Medelrest id
Morgonens
Högt rafik
07 .00-09.00
(min)

Medelrest id
Eft ermiddag
Högt rafik
15.30-17 .30
(min)

Medel rest idsförlängning
värst a
halvt immen
(min)

Rest idsvariat ion
värst a
halvt immen
(min)

Eft er 2 (Okt ober 2016)

Ant al t immar Ant al t immar
med svår
med viss
t rängsel
t rängsel

Medelrest id
Morgonens
Högt rafik
07 .00-09.00
(min)

Medelrest id
Eft ermiddag
Högt rafik
15.30-17 .30
(min)

Medel rest idsförlängning
värst a
halvt immen
(min)

Rest idsvariat ion
värst a
halvt immen
(min)

Ant al t immar Ant al t immar
med svår
med viss
t rängsel
t rängsel

E4/E18 norrut
H:1

E4/E20 Bredäng- Nyboda

7,4

6,6

4,7

10,1

3,5

7,5

6,7

5,2

3,5

8,2

2,0

6

A:1

E4/E20 Nyboda - Tomteboda

12,9

9,1

10,2

3,5

7

11,5

9,5

7,5

6,6

4,1

4,5

9,5

J:2

E4/E18 Haga Norra - Hjulsta

9,1

10,8

3,8

5,7

0

1,5

9,7

11,7

5,2

4,7

0,0

0

E18/E4 söderut
J:1

E4/E18 Hjulsta - Haga Södra

12,4

12,2

5,0

5,2

0

4,5

14,6

14,3

7,5

11,7

2,0

5,5

A:2

E4/E20 Tomteboda - Nyboda

4,1

9,4

6,4

11,6

3

6

4,4

8,2

5,2

4,3

3,0

7,5

H:2

E20 Nyboda - Kungens kurva

5,5

6,0

1,0

1,6

0

0

5,5

5,9

0,8

3,1

0,0

0

Genom innerstaden
D:1

Johanneshovsbron-Klarastrandsleden

13,4

8,8

9,3

0,0

4

5,5

14,7

10,7

10,3

0,1

5,0

6

D:2

Klarastrandsleden-Johanneshovsbron

5,1

12,4

9,2

0,1

2,5

3

5,1

9,9

6,4

0,1

2,0

3

Södra länken m. anslutningar; In mot staden (Norrut/Västerut)
E:1

v 222 Nacka - infart Sicklatunneln

1,6

1,2

1,0

7,7

0,5

1,5

1,4

1,2

0,4

1,5

0,0

1,5

F:1

v 73 Sandsborgsplan - Skräddartunneln (Norrut)

2,7

1,7

2,4

2,2

2

13,5

2,4

1,4

1,6

2,7

2,0

12,5

G:1

v 226 Silvertunneln (Norrut)

1,1

0,9

0,5

3,6

0

1,5

1,0

0,9

0,2

0,8

0,0

1

B:1

Värmdöleden - Nyboda

11,3

7,4

7,9

8,6

2,5

7,5

10,0

6,5

5,8

8,9

2,0

6,5

Södra länken m. anslutningar; Ut från staden (Österut/Söderut)
B:2

Nyboda - Värmdöleden (Nackatunneln)

6,7

8,2

3,6

7,6

0,5

8,5

6,0

8,2

3,5

1,0

0,0

7,5

F:2

v 73 Skeppartunneln (Söderut)

0,9

1,6

1,2

2,5

4,5

13

0,9

0,9

0,4

0,0

0,0

0

G:2

v 226 Guldtunneln (Söderut)

0,9

1,0

0,3

2,5

0

1

0,9

0,9

0,1

0,2

0,0

0

Roslagsvägen
K:1

Trafikplats Bergshamra - Ekhagenrondellen

2,4

1,7

1,6

1,1

1

1,5

2,4

1,7

1,7

0,9

1,0

2

K:2

Frescatimotet - Trafikplats Bergshamra

1,7

1,8

0,2

0,1

0

0

1,7

2,6

1,6

4,8

0,5

2

Alla rutter

5,8

5,9

4,0

4,3

1,8

5,1

5,7

5,7

3,6

3,4

1,4

4,1

Alla rutter exkl Södra länken (m anslutningar)

7,4

7,9

5,1

3,9

2,1

4,1

7,4

7,8

4,9

4,2

2,0

4,2

TOTALT; på genomsnittlig rutt
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Medelrest id
Morgonens
Högt rafik
07 .00-09.00
(min)

Mars 2016

Okt 2016

Absolut förändring
(bas: okt 2015)

Absolut förändring
(bas: okt 2015)

Medelrest id
Eft ermiddag
Högt rafik
15.30-17 .30
(min)

Medel rest idsförlängning
värst a
halvt immen
(min)

Rest idsvariat ion
värst a
halvt immen
(min)

Ant al t immar Ant al t immar
med svår
med viss
t rängsel
t rängsel

Medelrest id
Morgonens
Högt rafik
07 .00-09.00
(min)

Medelrest id
Eft ermiddag
Högt rafik
15.30-17 .30
(min)

Medel rest idsförlängning
värst a
halvt immen
(min)

Rest idsvariat ion
värst a
halvt immen
(min)

Ant al t immar Ant al t immar
med svår
med viss
t rängsel
t rängsel

E4/E18 norrut
H:1

E4/E20 Bredäng- Nyboda

-6,5

1,0

-7,6

-3,2

0,0

0

-7,2

-0,4

-8,8

-5,1

-1,5

-1,5

A:1

E4/E20 Nyboda - Tomteboda

-0,7

-1,9

-1,2

-5,9

-0,5

2,5

-4,2

-3,5

-4,8

-5,3

-3,0

0,5

J:2

E4/E18 Haga Norra - Hjulsta

-0,1

-0,7

-1,1

-21,9

0,0

-0,5

0,4

0,2

0,3

-22,9

0,0

-2

E18/E4 söderut
J:1

E4/E18 Hjulsta - Haga Södra

-2,3

-13,0

-14,6

-48,8

-4,0

-3,5

-0,2

-11,0

-12,1

-42,2

-2,0

-2,5

A:2

E4/E20 Tomteboda - Nyboda

-1,0

1,6

2,0

6,8

0,0

-5

-0,7

0,4

0,9

-0,6

0,0

-3,5

H:2

E20 Nyboda - Kungens kurva

-0,2

-0,6

-1,1

-2,3

0,0

-2,5

-0,1

-0,6

-1,2

-0,8

0,0

-2,5

Genom innerstaden
D:1

Johanneshovsbron-Klarastrandsleden

-3,5

0,3

-4,3

0,0

-1,5

-1

-2,2

2,2

-3,3

0,0

-0,5

-0,5

D:2

Klarastrandsleden-Johanneshovsbron

0,0

0,8

0,3

0,1

0,0

0

0,0

-1,6

-2,6

0,0

-0,5

0

Södra länken m. anslutningar; In mot staden (Norrut/Västerut)
E:1

v 222 Nacka - infart Sicklatunneln

0,0

-0,1

0,5

5,8

0,5

-5,5

-0,2

-0,1

-0,1

-0,5

0,0

-5,5

F:1

v 73 Sandsborgsplan - Skräddartunneln (Norrut)

0,3

0,1

0,9

-0,7

0,0

0

0,0

-0,2

0,1

-0,1

0,0

-1

G:1

v 226 Silvertunneln (Norrut)

0,2

0,0

0,4

3,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,1

0,8

0,0

1

B:1

Värmdöleden - Nyboda

1,0

0,2

1,8

-5,0

0,0

-1

-0,4

-0,6

-0,3

-4,8

-0,5

-2

Södra länken m. anslutningar; Ut från staden (Österut/Söderut)
B:2

Nyboda - Värmdöleden (Nackatunneln)

0,1

0,1

0,1

6,3

0,5

0

-0,5

0,2

0,0

-0,4

0,0

-1

F:2

v 73 Skeppartunneln (Söderut)

0,0

0,0

0,1

0,8

0,0

-1

0,0

-0,7

-0,8

-1,7

-4,5

-14

G:2

v 226 Guldtunneln (Söderut)

0,0

0,1

0,1

0,9

0,0

0,5

0,0

-0,1

-0,2

-1,5

0,0

-0,5

Roslagsvägen
K:1

Trafikplats Bergshamra - Ekhagenrondellen

-0,8

-0,1

-0,9

-0,8

-0,5

-2

-0,8

-0,1

-0,7

-0,9

-0,5

-1,5

K:2

Frescatimotet - Trafikplats Bergshamra

0,0

-0,3

-0,5

-2,8

0,0

-1

0,0

0,5

0,9

1,9

0,5

1

Alla rutter

-0,8

-0,7

-1,5

-4,0

-0,3

-1,1

-0,9

-0,9

-1,9

-5,0

-0,7

-2,1

Alla rutter exkl Södra länken (m anslutningar)

-1,5

-1,3

-2,9

-7,9

-0,7

-1,3

-1,5

-1,4

-3,1

-7,6

-0,8

-1,3

TOTALT; på genomsnittlig rutt

Mars 2016

Okt 2016

Relat iv förändring
(bas: okt 2015)

Relat iv förändring
(bas: okt 2015)

Medelrest id
Morgonens
Högt rafik
07 .00-09.00
(min)

Medelrest id
Eft ermiddag
Högt rafik
15.30-17 .30
(min)

Medel rest idsförlängning
värst a
halvt immen
(min)

Rest idsvariat ion
värst a
halvt immen
(min)

Medelrest id
Morgonens
Högt rafik
07 .00-09.00
(min)

Medelrest id
Eft ermiddag
Högt rafik
15.30-17 .30
(min)

Medel rest idsförlängning
värst a
halvt immen
(min)

Rest idsvariat ion
värst a
halvt immen
(min)

-50%
-5%
-1%

20%
-20%
-6%

-60%
-10%
-20%

-20%
-60%
-80%

0%
-7%
0%

0%
30%
-30%

-50%
-30%
5%

-7%
-30%
2%

-70%
-40%
6%

-40%
-60%
-80%

-40%
-40%
0%

-20%
6%
-100%

-20%
-20%
-4%

-50%
20%
-9%

-70%
50%
-50%

-90%
140%
-60%

-100%
0%
0%

-40%
-50%
-100%

-1%
-10%
-2%

-40%
6%
-10%

-60%
20%
-60%

-80%
-10%
-20%

-50%
0%
0%

-30%
-30%
-100%

-20%
-1%

3%
7%

-30%
3%

-20%
90%

-30%
0%

-20%
0%

-10%
1%

30%
-10%

-20%
-30%

-7%
-20%

-9%
-20%

-8%
0%

-10%
6%
0%
3%

90%
60%
420%
30%

300%
-20%
>500%
-40%

+
0%
0%
0%

-80%
0%
+
-10%

-10%
2%
5%
-4%

-10%
-10%
-1%
-9%

-20%
5%
110%
-6%

-20%
-4%
>500%
-30%

0%
0%
0%
-20%

-80%
-7%
+
-20%

2%
2%
1%

2%
-1%
8%

3%
7%
40%

470%
50%
50%

+
0%
0%

0%
-7%
100%

-8%
4%
0%

2%
-50%
-7%

0%
-70%
-80%

-30%
-100%
-90%

+
-100%
0%

-10%
-100%
-100%

-20%
-1%

-5%
-10%

-40%
-80%

-40%
-100%

-30%
0%

-60%
-100%

-30%
-2%

-4%
30%

-30%
140%

-50%
60%

-30%
+

-40%
100%

Ant al t immar Ant al t immar
med svår
med viss
t rängsel
t rängsel

Ant al t immar Ant al t immar
med svår
med viss
t rängsel
t rängsel

E4/E18 norrut
H:1

E4/E20 Bredäng- Nyboda

A:1

E4/E20 Nyboda - Tomteboda

J:2

E4/E18 Haga Norra - Hjulsta

E18/E4 söderut
J:1

E4/E18 Hjulsta - Haga Södra

A:2

E4/E20 Tomteboda - Nyboda

H:2

E20 Nyboda - Kungens kurva

Genom innerstaden
D:1

Johanneshovsbron-Klarastrandsleden

D:2

Klarastrandsleden-Johanneshovsbron

Södra länken m. anslutningar; In mot staden (Norrut/Västerut)
E:1

v 222 Nacka - infart Sicklatunneln

F:1

v 73 Sandsborgsplan - Skräddartunneln (Norrut)

G:1

v 226 Silvertunneln (Norrut)

B:1

Värmdöleden - Nyboda

2%
10%
20%
9%

Södra länken m. anslutningar; Ut från staden (Österut/Söderut)
B:2

Nyboda - Värmdöleden (Nackatunneln)

F:2

v 73 Skeppartunneln (Söderut)

G:2

v 226 Guldtunneln (Söderut)

Roslagsvägen
K:1

Trafikplats Bergshamra - Ekhagenrondellen

K:2

Frescatimotet - Trafikplats Bergshamra

För vissa rutter var antalet timmar med svår/viss trängsel i oktober 2015 = 0 (noll). Då kan den relativa förändringen i procent inte beräknas.
I de fallen markeras ändå oförändrat värde (0) med "0%” i tabellen, och alla ökningar (oavsett storlek) markeras med "+".
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Figur 37 – Delsträckor för vilka framkomlighetsmåtten har analyserats

Bilaga 5 - Köutbredning
Kapitel 5 tittade närmare på hur restiderna och restidsvariationen har förändrats mellan
2015 och 2016. Ett annat sätt att skärskåda framkomligheten i vägnätet är att titta
närmare på köutbredning. Här tillämpas ett köutbredningsmått som utvecklats av Trafik
Stockholm och som visar hur hastigheterna längs en sträcka varierar över dygnet, se
exempel i Figur 38. I figuren kan ses hur köerna i norrgående riktning på E4 varierar
över sträckan Bredäng i söder (längst upp i figuren) till Karlberg i norr (längst ned i
figuren), samt hur mönstret förändras över dagen (från klockan 5 på morgonen till
klockan 20 på kvällen). Mörkgrön färg innebär att hastigheten är hög (över 50 km/h)
medan rödmarkerade områden visar en besvärlig kösituation med hastigheter under 20
km/h. Orange, gult och ljusgrönt motsvarar hastigheter mellan 20 och 50 km/h vilket
tyder på att det är trängsel. Hastigheterna är uppmätta med MCS-systemet som har
mätstationer utplacerade längs med de stora vägarna kring Stockholm. Enbart
observationer från måndag till torsdag ingår i data.

Figur 38. Förklaring till köutbredningsmått, Källa: Trafik Stockholm

I exemplet ovan kan noteras att det under förmiddagen, omkring klockan 7-9, finns
sträckor före och efter Nyboda där en del kö har uppstått (hastighet 10-30 km/h). Mitt
på dagen råder det däremot god framkomlighet på hela sträckan (allt är grönmarkerat).
Under eftermiddagen uppstår en del köer igen. Dessa har dock mindre utsträckning än
under förmiddagen, och från Bredäng fram till Nyboda fortsätter det att vara god
framkomlighet hela eftermiddagen.
Köutbredningsdiagram har tagits fram av Trafik Stockholm för sträckan Bredäng till
Karlberg vilket motsvarar stora delar av sträckorna A och H i analysen i avsnitt 5.3.
Bredäng ligger söder om Stockholms innerstad, men norr om Kungens kurva där sträcka
H börjar. Karlberg i sin tur ligger precis norr om Stockholms innerstad men strax söder
om Tomteboda där sträcka A börjar.

E4 Bredäng till Karlberg - Norrgående riktning
Figur 39 visar med hjälp av köutbredningsdiagram den genomsnittliga reshastigheten
under vardagar längs sträckan Bredäng till Karlberg (norrgående riktning) i mars och
oktober månad åren 2013 till 2016.
Det första man kan lägga märke till är att kösituationen förvärrats fram till 2016, både i
jämförelser baserade på mars och oktober månad. I mars 2016 sker däremot ett
trendbrott – köutbredningen är mindre i mars 2016 oavsett om jämförelsen görs med
med mars 2015 eller oktober 2015. Även en jämförelse oktober 2016 med oktober 2015
visar på en förbättring.
Köutbredningsdiagrammen ger alltså tydliga indikationer på att den förändrade
trängselskatten tillsammans med kapacitetsökningen vid norra delen av Essingeleden
förbättrat kösituationen längs E4 i norrgående riktning. Det är mindre köer efter (i mars
respektive oktober 2016) jämfört med före förändringen (i oktober 2015). Dessutom
visar diagrammets erfarenheter från tidigare år att om förändringen inte hade
genomförts kunde man ha förväntat att kösituationen i stället skulle ha förvärrats
mellan mätperioderna.

Figur 39. Köutbredning på sträckan Bredäng till Karlberg (norrgående), Källa: Trafik Stockholm

E4 Karlberg till Bredäng - Södergående riktning
Figur 40 visar på motsvarande sätt de typiska reshastigheterna under vardagar i oktober
och mars längs samma sträcka men i södergående riktning, dvs. från Karlberg till
Bredäng. Vid alla tidpunkter är det väsentligt mindre köer i södergående riktning
jämfört med norrgående riktning.
Figur 40 visar inte några tydliga indikationer på att den förändrade trängselskatten har
förbättrat kösituationen längs E4 i södergående riktning. Kösituationen tycks förvisso ha
förbättrats något mellan oktober 2015 och mars 2016, men köerna har sedan ökat igen
till oktober 2016. Detta kan kopplas till att trafikflödet ökat i södergående riktning på E4
vid Västberga mellan mars och oktober 2016 (se avsnitt 4.1). Köerna i södergående
91

riktning är dock avsevärt mindre än i norrgående riktning och uppstår enbart under
eftermiddagen.

Figur 40. Köutbredning på sträckan Karlberg till Bredäng (södergående), Källa: Trafik Stockholm

E4 Uppsalavägen norrgående riktning
Även för E4 norr om Stockholms innerstad kan köutbredningen analyseras med hjälp av
MCS-systemet. I norrgående riktning från Stockholms innerstad mot Häggvik finns det
inga framkomlighetsproblem under någon av de undersökta perioderna. Under både
mars och oktober 2015 och 2016 är medelhastigheterna över 50 km i timmen längs med
hela sträckan och hela dagen. Därför presnteras ingen bild över kösituationen på
Uppsalavägen i norrgående riktning. Detta innebär också att det inte skett någon
uppmätt förbättring av framkomligheten på sträckan, den var god redan i utgångsläget.

E4 Uppsalavägen södergående riktning
I södergående riktning på Uppsalavägen finns det däremot köer in mot innerstaden
främst på eftermiddagen men också vissa framkomlighetsproblem under morgonen i
oktober 2015. I mars 2016 har däremot köerna under morgonen helt försvunnit och
eftermiddagens kösituation har förbättrats avsevärt. I oktober 2016 är en del av köerna
tillbaka, främst under eftermiddagen men köerna är både mindre omfattande i tiden och
det finns heller ingen period med i princip stillastående trafik (medelhastighet under 10
km/h).

Figur 41. Köutbredning på sträckan Häggvik till Norrtull (södergående), Källa: Trafik Stockholm

Trafikökningen mellan mars och oktober 2016 på Essingeleden avspeglas i att
framkomligheten minskat något mellan mars och oktober på Uppsalavägen
södergående. Däremot har inte framkomligheten försämrats i så stor utsträckningen att
förbättringen jämfört med oktober 2015 helt försvunnit.
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Bilaga 6 – Förmånsbilar
Denna bilaga inleds med en beskrivning av vad en förmånsbil är och varför privata resor
med förmånsbilar har låg priskänslighet för trängselskatt. Därefter redovisas det
dataunderlag som finns tillgängligt gällande andelen förmånsbilar och förmånsbilister.
Slutligen analyseras hur stor andel av passagerna vid trängselskattesnittet som utgörs av
privata resor med förmånsbilar.

Vad är en förmånsbil?
En tjänstebil eller företagsbil är en bil som ett företag antingen har köpt in eller betalar
för (leasing) och som används av en eller flera anställda. En tjänstebil som också får
användas privat är en löneförmån och kallas därför för förmånsbil. Om en anställd
använder en tjänstebil privat och kör mer än tio mil vid minst tio tillfällen per år anses
detta vara en förmån och bilen ska därmed klassas som en förmånsbil.

Hur påverkar trängselskatten privata resor med förmånsbilar50?
Den anställde beskattas för den förmån som tillgång till bil innebär utifrån ett
schablonberäknat förmånsvärde som fastställs av Skatteverket. Förmånen beskattas
enligt en schablon, som bestäms av Skatteverket årligen för varje enskild
tjänstebilsmodell. Förmånsvärdet ska motsvara den besparing en anställd gör jämfört
med att äga bilen själv. I det schablonberäknade förmånsvärdet ingår värdet av betald
trängselskatt, på samma sätt som till exempel försäkring och service. Arbetsgivaren kan
låta den anställde själva betala trängselskatten för de privata resorna genom löneavdrag.
Löneavdraget görs då på bruttolönen. Därför kan priskänsligheten för trängselskatten
förväntas vara låg vid privata resor med förmånsbil.

Underlag om antalet förmånsbilar och förmånsbilister finns på flera håll
Frågan är hur stor andel av trafiken som utgörs av privata resor med förmånsbil.
Uppgifter om vilka individer som har förmånsbil kan hämtas från Skatteverket. Att veta
vilka bilar som är förmånsbilar är svårare. Sammanfattningsvis finns det ingen
möjlighet att koppla samma enskilda individer med förmånsbil med den exakta bilen.
Det är därigenom inte heller möjligt att ta nästa steg och särredovisa hur många privata
resor som görs med förmånsbilar. Nedan beskrivs de datakällor som finns tillgängligt.
Passagedata från trängselskatteportaler
Trängselskatteportalerna ger information om de fordon som passerar portalerna under
skattebelagd tid via registreringsskylten. Det är därmed de uppgifter som finns i
vägtrafikregistret som är möjliga att koppla på passagedata. De variabler som i dagsläget
redovisas i portaldata är bland annat:


50

Ägartyp (juridisk person eller fysisk person)

I mars 2017 har det lämnats ett regeringsförslag om att förmån av betald trängselskatt inte
längre ska ingå i det schablonberäknade förmånsvärdet, FI 2017/01480/S1.



Fordonstyp (personbil, lätt lastbil, tung lastbil, buss, MC etc)



Yrkestrafik (om fordonet är i yrkestrafik såsom taxi, uttryckningsfordon,
godstrafik)



LKF-kod samt postnummer för ägaren i de fall det är en fysisk person som är
ägare



Fordonsegenskaper som drivmedel, Euroclass, längd och vikt



Ägare och brukare av fordon

För fordon som leasas ut längre än ett år kan brukare anges i vägtrafikregistret. I dessa
fall skickas fakturor för trängselskatt eller parkeringsböter till brukaren istället för till
ägaren av fordonet. Det är fordonsägaren som anmäler brukaren till Transportstyrelsen.
I dagsläget kopplas ingen information om brukaren till passagedata. För förmånsbilar
som leasas är arbetsgivaren brukare av bilen medan leasingföretaget är ägare. För
förmånsbilar som ägs direkt av företaget kommer arbetsgivaren att anges både som
brukare och ägare av bilen. Förmånstagaren blir i inget fall brukare av bilen.
Uppgifter om vem som är brukare är inte möjligt av integritetsskäl att koppla på
passagedata. Däremot kan det vara möjligt att koppla på en uppgift (JA/NEJ) kring om
brukare och ägare är densamma för fordonet. Detta ger uppgift om huruvida fordonet är
leasat. Däremot ger uppgifter om huruvida fordonet är leasat inte information huruvida
fordonet är en förmånsbil. En stor del av de fordon som leasas är inte förmånsbilar och
alla förmånsbilar är heller inte leasingbilar.
Skatteverkets information via kontrolluppgifter
Tillgång till förmånsbil rapporteras till Skattemyndigheten via den kontrolluppgift som
arbetsgivare fyller i för sina anställda varje år tillsammans med uppgifter om utbetald
lön och övriga förmåner. Skatteverket har därmed kännedom om vilka individer som
under ett givet år har haft förmånsbil samt även vilken bilmodell det gällde. Detta
eftersom bilmodellen styr förmånsvärdets storlek. Genom att koppla samman uppgifter
om innehav av förmånsbil med de övriga individuppgifter som finns hos Skatteverket
samt SCB går det att göra omfattande analyser gällande till exempel i vilka
åldersgrupper och inkomstgrupper det är vanligt med förmånsbil och genom att
använda uppgift om arbetsställe går det att analysera var geografiskt som individer med
förmånsbil både bor och arbetar. Från Skatteverket eller SCB som får uppgifterna från
Skatteverket går det alltså att få fram mycket uppgifter om individen – däremot finns
ingen koppling till det exakta fordonet. Den enda fordonsvariabel som finns tillgänglig
till via deklarationsuppgifter är modellkoden.
En analys av skatteverkets underlag avseende antalet förmånsbilar i förhållande till
befolkningen visar att andelen förmånsbilar i länet, liksom i riket som helhet ökat något
under flera år, se tabell nedan. En förklaring till ökningen är att förmånsvärdet har
sjunkit till följd av en sjunkande statslåneränta. När trängselskatten infördes permanent
år 2007 var andelen förmånsbilar i länet 2,8 procent och 2015 hade andelen ökat till
3,3 procent.
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Tabell 24. Antal förmånsbilar och befolkning i Stockholm och riket 2006-2015
Antal förmånsbilar

Stockholms Stockholms
stad
län

Befolkning

Riket

Stockholms Stockholms Riket
stad
län

Förmånsbil per capita

Stockholms Stockholms Riket
stad
län

2006

19 317

53 688 193 564

782 885

1 918 104 9 113 257

2,5%

2,8%

2,1%

2007

20 292

56 121 199 505

795 163

1 949 516 9 182 927

2,6%

2,9%

2,2%

2008

21 314

58 976 207 538

810 120

1 981 263 9 256 347

2,6%

3,0%

2,2%

2009

22 433

62 195 216 537

829 417

2 019 182

2,7%

3,1%

2,3%

2010

22 450

62 446 212 341

847 073

9 340
682
2 054 343 9 415 570

2,7%

3,0%

2,3%

2011

23 490

65 334 220 519

864 324

2 091 473 9 482 855

2,7%

3,1%

2,3%

2012

24 390

67 971 228 376

881 235

2 127 006 9 555 893

2,8%

3,2%

2,4%

2013

25 001

69 659 235 311

897 700

2 163 042 9 644 864

2,8%

3,2%

2,4%

2014

25 495

71 319 242 245

911 989

2 198 044 9 747 355

2,8%

3,2%

2,5%

2015

26 574

74 354 250 158

923 516

2 231 439 9 851 017

2,9%

3,3%

2,5%

Resvaneundersökning Stockholm 2015
Under hösten 2015 genomfördes en resvaneundersökning i Stockholm där 129 000
invånare i åldern 16-84 år i Stockholms län mottog en enkät med bakgrundsfrågor samt
fick fylla i en resedagbok. Svarsfrekvensen var 35 procent vilket innebär cirka 45 000
inkomna svar. I enkäten finns uppgifter om huruvida hushållet äger eller disponerar
personbil där ett av svarsalternativen är förmånsbil. Genom resvaneundersökningen är
det därmed möjligt attt få uppgifter om hur vanligt det är bland de invånare i
Stockholms län som har besvarat enkäten att ha tillgång till förmånsbil. Tillgång till
förmånsbil i hushållet är inte samma sak som att själv ha förmånsbil – här ingår också
partnerns förmånsbil. 10 % av respondenterna har tillgång till en förmånsbil i hushållet.
Som jämförelse så har 69 % av respondenterna tillgång till privat bil i hushållet.
För de som har förmånsbil finns en följdfråga gällande om arbetsgivaren betalar
trängselskatt för privata resor. Här anger 40 procent att arbetsgivaren betalar
trängselskatt vid privata resor.

Andel förmånsbilar vid trängselskattesnitten
Utifrån ovanstående beskrivning är det alltså inte möjligt att särskilja de passager som
görs med förmånsbilar i privata ärenden från andra passager med juridiskt ägda fordon.
Enligt resvaneundersökningen har 10 % av länets invånare tillgång till en förmånsbil.
Det finns dock anledning att anta att andelen passager med förmånsbilar vid
trängselskattesnittet är högre. Att trängselskatten ingår i förmånsvärdet innebär att
bilförmånen blir mer fördelaktig ju fler passager som görs över trängselskattesnitten.
För den som aldrig gör privata resor över trängselskattesnittet finns inget värde i att

trängselskatten ingår i förmånsvärdet medan värdet blir betydande för den som åker
dagligen. Det är alltså framför allt för de bilister som åker mycket över
trängselskattesnittet som det blir gynnsamt att ha förmånsbil istället för en privatägd bil.
Man kan därför förvänta sig att personer med sådant resmönster som innebär många
trängselskattepassager i större utsträckning väljer en förmånsbil än personer som gör få
passager. Det här gör att en relativt liten förändring i antalet förmånsbilister i
befolkningen kan ge en stor förändring i antalet förmånsbilar över trängselskattesnittet.
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Bilaga 7 - Effekter på kollektivtrafik
I kapitel 7 beskrivs övergripande hur den förändrade trängselskatten påverkat
kollektivtrafiken. I denna bilaga görs en mer detaljerad genomgång.

Resande med buss i innerstaden
Diagrammet i Figur 42 visar hur antalet påstigande med buss i innerstaden varierat från
år till år och månad till månad under perioden 2011-2016. Antalet påstigande är högre
de första fyra månaderna 2016 än under motsvarande period föregående år. I mars
respektive oktober är resandet dock lika stort år 2015 som 2016, och sett över hela året
är antalet påstigande år 2016 bara något större än år 2015. Vidare ser det ut som att
resandet började öka redan i november-december 2015, dvs. redan innan
trängselskatten ändrades vid årsskiftet. Sammantaget är det därför svårt att avgöra hur
stor del av ökningen i antalet påstigande med buss i innerstaden i början av år 2016 som
beror på trängselskatten.

Påstigande buss, avtalsområde Innerstaden
Antal påstigande per dygn (tusental)
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Figur 42. Antal påstigande med buss i avtalsområde Innerstaden, Källa: SL

Resande med tunnelbana och pendeltåg
Diagrammen i Figur 43 och Figur 44 visar hur antalet påstigande med tunnelbana
respektive pendeltåg (i båda fallen totalt för alla linjer) varierat från år till år och månad
till månad under perioden 2011-2016. Resandet har stigit kontinuerligt under perioden
och då även mellan 2015 och 2016. Ökningen mellan 2015 och 2016 är i ungefär samma
storleksordning som tidigare år, och är dessutom större under andra halvåret än första
halvåret, vilket tyder på att trängselskatten förmodligen inte bidragit i någon större
omfattning till resandeökningen med tunnelbana och pendeltåg.

Påstigande tunnelbana, totalt
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Figur 43. Antal påstigande på tunnelbanans alla linjer, Källa: SL

Påstigande pendeltåg, totalt
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Figur 44. Antal påstigande på pendeltågets alla linjer, Källa: SL

Restider linje 4 genom innerstaden
Ett mått på hur framkomligheten med buss har förändrats i innerstaden kan fås genom
att titta på restider med buss.
Linje 4 är en av stombusslinjerna, som går i en båge runt staden från Gullmarsplan via
Fridhemsplan och Odenplan till Radiohuset. För linje 4 har det inte gjorts några
ändringar i linjedragning eller specifika åtgärder för att öka framkomligheten för buss
under det senaste året. Därför antas restiden med denna linje kunna ge svar på om
trängselskatteförändringen har påverkat restiderna med buss i innerstaden.
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Diagrammen i Figur 45 och Figur 46 tyder på att så inte är fallet. Restiderna med linje 4
är i princip desamma i mars 2016 (efter förändringen) som i oktober 2015 (före
förändringen). Detta gäller för båda riktningar på busslinjen. I oktober 2016 är däremot
restiderna med linje 4 högre än i oktober 2015 och mars 2016. Detta antas ha med andra
förändringar i trafiksystemet, såsom ombyggnaden av Slussen, att göra och inte vara en
effekt av den förändrade trängselskatten.

Busskörtid Gullmarsplan-Radiohuset (linje 4)
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Figur 45. Busskörtid Gullmarsplan-Radiohuset (linje 4), Källa: SL
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Figur 46. Busskörtid Radiohuset-Gullmarsplan (linje 4), Källa: SL

Restider direktlinje från Tyresö/Haninge till Stockholm C
En annan busslinje som kan ge en bild av vad som hänt med restiderna till och från
innerstaden är linje 818, en linje som går direkt från Tyresö/Haninge till Stockholm C
(hållplats Vattugatan).
Diagrammen i Figur 47 och Figur 48 visar att restiderna för linje 818 minskade med
några minuter på morgonen i riktning mot Stockholm C, men ökade med någon minut

på eftermiddagen i riktning mot Tyresö/Haninge i mars 2016 jämfört med oktober 2015.
I oktober 2016 var dock restiden i riktning in mot Stockholm C tillbaka på samma nivå
som i oktober 2015, och restiden i motsatt riktning hade ökat med ytterligare ett par
minuter.
Det kan noteras att restiden är avsevärt längre i riktning mot Stockholm C (runt 25
minuter), än i riktning mot Tyresö/Haninge (runt 17 minuter). Det är alltså stor skillnad
i framkomlighet in mot innerstaden under morgonen jämfört med motsatt riktning
under eftermiddagen.

Minuter

Busskörtid Vattugatan-Strandkyrkogården (linje 818),
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Figur 47. Busskörtid linje 818 riktning in mot innerstaden, Källa: SL
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Busskörtid Vattugatan-Strandkyrkogården (linje 818),
riktning ut från innerstaden
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Figur 48. Busskörtid linje 818 riktning ut från innerstaden, Källa: SL

Busskörtiden på linje 818 visar sammantaget ingen påtaglig förbättring i framkomlighet
på sträckan som inkluderar både Nynäsvägen och sträckor i innerstaden.
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Bilaga 8 - Utfall jämfört med prognosresultat
Trafikanalyser som genomförts
Innan det fattades beslut om att förändra trängselskatterna i Stockholm gjordes
prognoser för år 2020 för ett antal scenarier. Resultaten från dess finns dokumenterade
i en rapport51 där effekter av följande scenarier beskrivs:


Scenario A: trängselskatt på Essingeleden.



Scenario B: trängselskatt på Essingeleden och höjd trängselskattenivå.



Scenario C: trängselskatt på Essingeleden, innerstadsbroarna och höjd
trängselskattenivå.

Då det fattades beslut om förändrad trängselskatt var det en något modifierad version av
scenario B. De modellberäknade trafikeffekterna finns beskrivna i ett PM52 och är
utgångspunkten för jämförelsen nedan.

Utmaningen med att jämföra utfall och prognosresultat
Det finns ett antal svårigheter med att jämföra det faktiska utfallet av en
trafikförändring som till exempel trängselskatt med de prognoser som gjordes. I en
perfekt situation (sett ur ett utvärderingsperspektiv) skulle samtliga resenärer reagera
på samma sätt som i modellanalyserna, de skulle förändra sitt beteende direkt och
samtidigt ha information om hur andra resenärer reagerar på motsvarande förändring.
I verkligheten tar det tid för resenärer att anpassa sig. Många förändrar sitt beteende
snabbt, medan andra beteendeförändringar tar långt tid innan de genomförts. Det blir
därför en avvägning mellan hur lång tid det skall vara mellan före- och efterperioden.
Tiden skall vara tillräckligt lång för att de flesta resenärerna skall hinna anpassa sitt
beteende, men inte så lång så att andra faktorer till exempel befolkningsförändringar
eller andra förändringar i trafiksystemet påverkar mer än den åtgärd som skall
utvärderas.

Jämförelse mellan prognoser och utfall
Trafikvolymer
Enligt de trafikprognoser som genomfördes skulle trafiken till och från innerstaden
minska med cirka 7 procent under skattebelagd tid (06:30-18:29) och 9 procent under
högtrafikperioderna. Utfallet blev lägre förändringar, cirka 4-5 procent lägre
trafikvolymer under skattebelagd tid och 3-7 procent lägre under högtrafikperioderna.
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Trafikverket. Förändrade trängselskatter i Stockholm, Underlag för 2013 års
Stockholmsförhandling. 2013-06-26.
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Trafikverket. Förändrade trängselskatter i Stockholm, Kompletterande underlag november
2013. 2013-11-26.

Även på Essingeleden överskattade modellen trafikförändringarna. Enligt de prognoser
som genomfördes skulle trafiken minska med omkring 8 procent under skattebelagd tid
och 10 procent under högtrafikperioderna. Det exakta utfallet är svårt att bestämma
eftersom det under 2016 stora förändringar av trafiknätet påverkat trafiken på
Essingeleden, i mars 2016 beräknades trafikminskningen till 5 procent under
skattebelagd tid och 4 procent under högtrafikperioderna

Restider
Det har inte varit möjligt att ta fram verkliga restidsförändring för exakt samma sträckor
som modellberäknats, men i tabellen nedan finns en sammanställning över de sträckor
som bedömts vara jämförbara. Jämförelsen visar att de modellberäknade
restidsförändringar relativt väl överensstämmer med de verkliga.
Tabell 25. Modellberäknad och faktisk restidsförändring under förmiddagens maxtimme.

Modellberäknad

Faktisk

E4/E20 Bredäng-Nyboda

- 6 min

-6,5 min

E4/E20 Hjulsta-Haga södra

- 3 min

-2,3 min

E4/E20 Nyboda-Tomteboda

- 3 min

-0,7 min

Johanneshovsbron – Klarastrandsleden

- 5 min

-3,5 min

Kollektivtrafik
De prognoser som genomfördes visade att kollektivtrafikandelen till innerstaden under
förmiddagens högtrafikperiod skulle öka med 1,5 procentenheter och att det i länet på
dygnsnivå skulle öka med cirka 0,3 procentenheter. Den utvärdering som gjorts visar att
kollektivtrafikandelen har ökat, men det är inte möjligt att bedöma hur mycket av
förändringen som beror på de förändrade trängselskatterna.

Miljö
Eftersom det inte varit möjligt att utvärdera miljöeffekterna (se Kapitel 9) kan det inte
heller göras någon jämförelse mot de modellberäknade värdena.

Intäkter
Intäkterna från förändringen för 2016 beräknades till 578-620 mkr53 medan utfallet
beräknats till 700 mkr (se avsnitt 8.1)

Varför skiljer prognoser och utfall?
Den genomgång som gjorts ovan visar att det finns vissa avvikelser mellan de prognoser
som utförts och det faktiska utfallet. I allt väsentligt visar jämförelsen att prognoserna
överskattade hur mycket vägtrafiken skulle påverkas av den förändrade trängselskatten.
Detta bedöms huvudsakligen bero på att andelen trafikanter som är känsliga för
trängselskatt är högre i modellen än i verkligheten, och att yrkes- och lastbilstrafik inte
53

I proposition 2013/14:76 står det 639 mkr.
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förändrar antalet resor eller start- och målpunkt då trafiksystemet förändras.
Resonemangen utvecklas nedan.

Modelluppbyggnad
I både modellerna och i verkligheten finns det resenärer som är mer eller mindre
känsliga för trängselskatt. De som är minst känsliga är resenärer med höga tidsvärden,
till exempel yrkestrafik. Privatresenärer, särskilt de som gör besöks- eller inköpsresor,
har lägre tidsvärden vilket gör dem mer känsliga för trängselskatt.
Modellen är uppbyggd i flera olika moduler, och kan något förenklat delas in
resefterfrågan respektive ruttval. I modulen som beräknar resefterfrågan bestäms hur
många resor som görs, mellan vilka start- och målpunkter de går och med vilket
färdmedel. I ruttvaldelen så bestäms vilken resväg de tar mellan start- och målpunkt.
För yrkes- och lastbilsresor används så kallade fasta matriser. Med det menas att startoch målpunkter inte påverkas om trafiksystemet förändras. Däremot påverkas ruttvalet
av restider och reskostnader. För privatresor förändras både resefterfrågan och ruttval
av förändringar i trafiksystemet. I ruttvalet finns det ett antal olika segment som har
olika tidsvärden, det vill säga de är olika känsliga för restider och reskostnader. Figuren
nedan visar en översikt av modellens två moduler och de olika tidsvärdena.

Figur 49. Översikt över modellstruktur samt tidsvärden.

Modellberäknade trafikandelar
Tabellen nedan visar den modellberäknade trafiken på Essingeleden. Genom att
summera trafiken enligt indelningen i figuren ovan får man att det är 57 procent av
trafiken som är efterfrågekänsliga personbilsresor. Övriga resor är ”icke
efterfrågekänsliga”, det vill säga antalet resor och dess start- och målpunkt påverkas inte

av förändrade restider och reskostnader. För innerstaden är en något större andel, 60
procent, av trafiken efterfrågekänslig.
Tabell 26. Fördelning av trafiken på Essingeleden och innerstaden under skattebelagd tid.

Andel av trafiken
Essingeleden

Innerstaden

Personbil
privatresor tidsvärde 35 kr/tim

15%

17%

privatresor tidsvärde 102 kr/tim

12%

13%

privatresor tidsvärde 216 kr/tim

9%

10%

privatresor tidsvärde 462 kr/tim

5%

5%

privatresor tidsvärde ∞ kr/tim

16%

16%

yrkestrafik tidsvärde 462 kr/tim

19%

12%

yrkestrafik tidsvärde ∞ kr/tim

14%

20%

lastbil utan släp tidsvärde 462 kr/tim

4%

2%

lastbil utan släp tidsvärde ∞ kr/tim

3%

3%

lastbil med släp tidsvärde 462 kr/tim

2%

1%

lastbil med släp tidsvärde ∞ kr/tim

1%

1%

Lastbil

Jämförelse mellan modellberäknade och uppmätta trafikandelar
Det är omöjligt att veta det exakta sambandet mellan ett hur fordon ägs (privat/företag),
och hur känsligt det är för trängselskatt. Något förenklat kan det antas att personbilar
ägda av fysisk person motsvarar den efterfrågekänsliga gruppen i modellen samt
personbilar ägda av juridisk person samt lätta lastbilar motsvarar de icke
efterfrågekänsliga. Tabellen nedan sammanfattar de modellberäknade och uppmätta
trafikflödena för innerstaden och Essingeleden före trängselskatten förändrades. För att
få en bättre samstämmighet med modellen har lätta lastbilar (dvs. upp till 3,5 ton)
adderats till ”icke efterfrågekänsliga personbilar” 54.
Av tabellen framgår det att det i modellen finns en betydligt större andel resenärer som
är efterfrågekänsliga med avseende på förändrade restider och reskostnader. För resor
till och från innerstaden är andelen efterfrågekänsliga personbilar 60 procent i
modellen, medan den uppmätta andelen är 45 procent. För Essingeleden är
motsvarande siffror 57 respektive 47 procent.

54

Det är inte helt klarlagt hur olika fordonstyper grupperats i modellen, men vid en jämförelse
mot trafikmätningar framgår att lätta lastbilar i verklig trafik ingår i gruppen ”personbilar
yrkestrafik” snarare än ”lastbilar utan släp”.
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Tabell 27. Modellberäknad och uppmätta andelar av trafiken som är efterfrågekänsliga respektive
icke efterfrågekänsliga.

Innerstaden
Modellberäknad
andel
Efterfrågekänsliga personbilar
Icke efterfrågekänsliga personbilar55
Icke efterfrågekänsliga lastbilar

Essingeleden

Uppmätt
andel

Modellberäknad
andel

Uppmätt
andel

60%

41%

57%

46%

33%

49%

33%

40%

7%

10%

10%

14%

Modellberäknade och uppmätta resandeförändringar
De två diagrammen nedan visar modellberäknade och uppmätta resandeförändringar
till följd av förändrad trängselskatten för innerstaden och Essingeleden. Den
modellberäknade efterfrågeförändringen för efterfrågekänsliga personbilar var större än
den verkliga, något som huvudsakligen förklaras av att det i modellen är en större andel
efterfrågekänsliga personbilar.
Vidare kan det noteras att det i de modellberäknade förändringarna för icke
efterfrågekänsliga fordon var en stor minskning för innerstaden och en ökning på
Essingeleden. Detta kan kanske ses som något förvirrande då det tidigare nämnts att de
icke efterfrågekänsliga resornas frekvens, start- och målpunkt inte påverkas av
trängselskatt. Förändringarna förklaras av andra ruttval, tidigare resor som gick genom
innerstaden har bytt rutt till Essingeleden. För resor via Essingeleden blir det en
passage, jämfört med två passager för resor som går genom innerstaden. De uppmätta
förändringarna visar en nettoökning av antalet icke efterfrågekänsliga fordon.
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Lätta lastbilar ingår i denna grupp för uppmätt andel.
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Figur 50. Uppmätt och modellberäknad trafikförändring, innerstaden.
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Figur 51. Uppmätt och modellberäknad trafikförändring, Essingeleden.
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