
Trafikprognoser
Förklarat på ett  

enkelt sätt



Trafikprognoser ger svar på:
• Hur ofta trafikanterna reser alternativt hur mycket olika typer  
 av varor fraktas i transportsystemet.

• Vart trafikanterna vill resa alternativt till/från var gods fraktas.
• Med vilket färdmedel trafikanterna reser respektive gods  
 fraktas.

• Vilka vägar trafikanterna respektive godset tar.

Trafikprognoser, förklarat på ett 
enklare sätt 
Vi planerar idag för morgondagens transportsystem men hur 
kommer framtiden att se ut? Det vet vi inte och därför måste 
vi göra antaganden utifrån från vår historia, forskning, studier, 
fakta, politik och vad vi vill uppnå.

När samhället förändras påverkas människors och näringslivets 
resvanor. För att få en bild av hur olika framtidsscenarier 
påverkar resandet gör Trafikverket 
trafikprognoser. Utifrån dessa kan 
problem och brister i dagens och 
morgondagens infrastruktur 
identifieras och förslag på 
lösningar utvärderas. Denna 
folder syftar till att på ett 
enkelt sätt förklara vad trafik- 
prognoser är, vad de bygger 
på och hur de används. 

PROGNOS
...kan förklaras som framtids-
bedömning, förutsägelse om 

kommande utveckling.  
Av grekiska prognōsis 

’förutvetande’.



Undersökningar, fakta 0ch statistik
Beroende på frågeställning,  används olika typer av modeller, 
vanligtvis uppdelade i godstransport- och persontrafikmodeller. 
Som grund för modellerna används information om befintliga 
godsflöden respektive undersökningar av människors resvanor. 

För att kunna göra prognoser, krävs förutom modellerna även 
uppgifter om vilken infrastruktur, vilka trafikeringar och vilka 
trafik-/transportkostnader som kan förväntas i  
framtiden. Dessutom behövs information om 
faktorer utanför transportområdet. Framför allt 
information om hur ekonomin och samhället i 
sin helhet ser ut i dag och hur utvecklingen kan 
tänkas bli i framtiden. Flera av dessa 
antaganden bygger på underlag om 
framtida utveckling, vilket medför  
att tillförlitligheten i en trafik- 
prognosberäkning är bero-
ende av tillförlitligheten i andra 
prognosunderlag.

Prognoser är  
en förenkling av 

verkligheten.

Prognoserna ska  
ses som en indikation  

på vilken utveckling som  
kan förväntas givet att  

de förutsättningar  
som antagits  

inträffar.  

• Ekonomisk utveckling
• Befolkningsprognoser och sysselsättning
• Antaganden om utrikeshandel
• Scenarier över energikostnadernas utveckling
• O�entlig statistik
• Undersökningar kring resvanor och varuflöden

TRAFIKMODELLER

STATISTIK

TRAFIKPROGNOSER



Trafikverkets roll 
Trafikverket har i uppdrag att utveckla 
och förvalta metoder och modeller för 
samhällsekonomiska analyser inom 
transportområdet, samt ta fram och 
tillhandahålla trafikprognoser. Uppdraget 
gäller alla trafikslag, i samtliga faser av 
planeringsprocessen. Trafikverket ska 
även samordna och driva arbetet inom ASEK-gruppen*.  
Arbetet med att utveckla prognosmodeller och prognos- 
metodik bedrivs i nära samarbete med nationella och interna-
tionella forskare. 

Trafikverket har tagit fram ”riktlinjer för framtagande av 
trafikprognoser”. Syftet med riktlinjerna är att kvalitetssäkra 
prognosarbetet vad gäller dokumentation, tydlighet, transpa-
rens och användbarhet.

* Samrådsgrupp
ASEK står för ”Analysmetod och sam-
hällsekonomiska kalkylvärden för 
transportsektorn. Det finns en myndig-
hetsövergripande samrådsgrupp och 
ett vetenskapligt råd kopplat till ASEK-
arbetet. I samrådsgruppen ingå Trafik-
verket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, 
Energimyndigheten, Naturvårdsverket, 
Boverket, Stockholms Läns Landsting/SL 
och Trafikanalys. I det vetenskapliga  
rådet ingår vetenskaplig kompetens  
inom ämnesområdena nationalekonomi 
med inriktning mot mikroekonomi och  
välfärdsekonomi, transportekonomi,  
miljöekonomi  och regionalekonomi.

Trafikprognoserna 
uppdateras vartannat 

år och publiceras 
normalt den 1 april, 
på trafikverket.se.  



Vad används prognoserna till?
Prognoserna utgör bland annat underlag för samhällsekono-
miska analyser av åtgärder som påverkar transportsystemet. 
De används även som underlag till de nationella och regionala 
transportplanerna. På regional och lokal nivå används trafik-
prognoser för exempelvis kapacitetsanalyser och dimensione-
ring av infrastrukturprojekt.

Hur görs trafikprognoser, går det att sia om framtiden?
I grunden finns godstransport- och persontrafikmodeller som 
är baserade på dagens resandemönster. 

Modellerna matas sedan med antaganden och information om 
framtiden så som man tror att den kommer att se ut utifrån 
den kunskap som finns idag. Exempelvis krävs uppgifter om 
framtida infrastruktur, trafikering och trafik-/transportkostna-
der, men även information om hur ekonomin och samhället i 
sin helhet kan förväntas utvecklas. 

Utifrån alla dessa förutsättningar prognosticerar modellerna 
framtidens resande och transporter.

5 frågor om trafikprognoser 1
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Effekt
Trafikprognosens  

förutsägelse används  
i en effektmodell som 

beräknar effekterna av den  
förändrade trafiken, som  

till exempel utsläpp  
och olyckor.



Prognosernas resultat ska ses som vilken resandeutveckling 
som kan förväntas givet att de förutsättningar som antagits 
inträffar. Ett exempel på en sådan förutsättning som är svår 
att ha kunskap om på förhand är huruvida trafikpåverkande 
beslutad politik genomförs.   

Är Trafikverkets planering prognosstyrd? 
Nej, planeringen är målstyrd och baseras på 
de trafikpolitiska målen. Planeringen grun-
dar sig på ett så objektivt beslutsunderlag 
som möjligt där trafikprognoser utgör ett  
av flera viktiga beslutsunderlag. Trafik- 
prognoserna syftar till att spegla de  
effekter som kan förväntas uppstå i sam- 
hället utifrån antaganden om infrastruktur-
åtgärder, ekonomisk utveckling etc. För att ge 
en så heltäckande bild som möjligt om tänkbara olika framtida  
scenarier tas flera olika känslighetsanalyser fram under plane-
ringsprocessen. Planeringen är inte prognosstyrd – däremot är 
den styrd och baserad på objektiva beslutsunderlag.

Varför uppdaterar Trafikverket prognoserna vartannat år?
Trafikprognoser är färskvara som regelmässigt uppdateras 
med nyare information. Trafikverket har i enlighet med sin in-
struktion från regeringen i uppdrag att ta fram och tillhanda-
hålla aktuella prognoser för gods- och persontrafiken inom väg, 
järnväg, sjöfart och luftfart. 

Hur väl stämmer prognoserna? När man tittar bakåt i 
tiden ser man att faktisk årlig tillväxt är väsentligt lägre 
jämfört med de prognoser Trafikverket använt sig av. 
Överskattar Trafikverket prognoserna ofta? 
De långsiktiga prognoserna bygger ytterst på regeringens för 
tillfället rådande långtidsutredning över den svenska ekonomin 
samt på offentliga prognoser över bränslekostnadernas utveck-
ling. När verklig utveckling av dessa faktorer inte överensstäm-
mer med de långsiktiga prognoserna så 
uppstår en avvikelse i trafikprognoserna. 
Prognoserna innehåller heller inte de 
konjunkturella variationer som uppstår 
i verkligheten, vilket i sin tur innebär att 
även om en långsiktig prognos är aldrig 
så bra så kommer verkligheten att slingra 
sig som en orm kring trenden. 

Kalkyl
Effekter, resande,  

restider, resekostnader  
med mera kan värderas  
i samhällsekonomiska  
termer i en så kallad 

kalkylmodell.
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Planeringen är  
inte prognosstyrd  

– den är styrd och  
baserad på objektiva  

beslutsunderlag. 



Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket.se

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
trafikverket.se
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Vill du veta mer om trafikprognoser?
Besök Trafikverkets webbplats, trafikverket.se, sök på trafikprognoser.

Ring till Trafikverkets kundtjänst 0771-921 921  
och be att få prata med några av våra experter på trafikprognoser. 


