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Abstract	  
Northeast	  Stockholm	  is	  a	  region	  developing	  fast.	  There	  is	  already	  a	  great	  need	  for	  new	  
transport	  solutions	  for	  the	  people	  commuting	  to	  the	  city,	  since	  long	  queues	  slow	  down	  
car	  traffic	  and	  the	  local	  railway,	  Roslagsbanan,	  needs	  to	  be	  upgraded	  to	  attract	  more	  
travellers.	  The	  competitive	  advantage	  of	  rail-‐traffic	  over	  the	  car	  when	  it	  comes	  to	  
greenhouse	  gases	  and	  air	  pollutants	  is	  another	  reason	  to	  develop	  Roslagsbanan.	  
	  
This	  report	  investigates	  the	  differences	  between	  car	  and	  train	  to	  create	  a	  basis	  for	  a	  
proposed	  expansion	  of	  Roslagsbanan.	  Once	  the	  proposal	  is	  presented,	  costs,	  emissions	  
reductions	  and	  public	  benefits	  are	  analysed.	  This	  is	  done	  in	  order	  to	  provide	  an	  answer	  
to	  whether	  the	  proposal	  is	  a	  viable	  solution	  to	  the	  transport	  issue	  in	  the	  north-‐eastern	  
Stockholm	  area.	  
	  
The	  proposed	  solution	  is	  to	  install	  a	  new	  line	  on	  Roslagsbanan	  from	  the	  Albano	  area,	  
which	  lies	  between	  the	  stations	  Universitetet	  and	  Stockholm	  östra,	  to	  Odenplan	  station.	  
This	  will	  create	  a	  new	  terminal	  in	  the	  city,	  at	  Odenplan	  station,	  which	  gives	  a	  necessary	  
relief	  to	  the	  Stockholm	  östra	  terminal.	  In	  addition	  Odenplan	  offers	  a	  number	  of	  direct	  
interchange	  options	  with	  other	  lines,	  which	  are	  not	  possible	  from	  Roslagsbanan	  today.	  
	  
The	  results	  show	  that	  the	  proposed	  solution	  is	  expected	  to	  cost	  4,25	  billion	  SEK.	  The	  
major	  differences	  between	  the	  emissions	  from	  car	  traffic	  and	  Roslagsbanan	  are	  clarified.	  
Social	  benefit	  from	  reduced	  emissions	  would	  give	  a	  net	  present	  value	  of	  around	  500	  
million	  SEK,	  which	  means	  that	  the	  net	  present	  value	  ratio	  is	  -‐0,88.	  That	  means	  that	  for	  
one	  invested	  Swedish	  krona	  in	  the	  project	  you	  will	  get	  back	  12	  cents	  of	  Swedish	  krona	  
from	  reduced	  emissions	  in	  the	  area.	  
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Sammanfattning	  
Nordöstra	  Stockholm	  är	  en	  region	  under	  stor	  utveckling.	  Redan	  idag	  finns	  ett	  stort	  
behov	  av	  nya	  transportlösningar	  då	  köbildningarna	  i	  biltrafiken	  är	  stora	  och	  regionens	  
spårbundna	  lösning	  Roslagsbanan	  behöver	  utvecklas	  för	  att	  intressera	  fler	  resenärer.	  
Spårtrafikens	  konkurrensmässiga	  fördel	  när	  det	  gäller	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  och	  
luftföroreningar	  gentemot	  bilen	  är	  ytterligare	  en	  anledning	  till	  att	  utveckla	  
Roslagsbanan.	  	  
	  
I	  den	  här	  rapporten	  utreds	  skillnaderna	  mellan	  bil	  och	  tåg	  för	  att	  skapa	  underlag	  till	  en	  
föreslagen	  utbyggnad	  av	  Roslagsbanan.	  När	  förslaget	  är	  presenterat	  undersöks	  vilka	  
kostnader,	  vilka	  utsläppsminskningar	  och	  vilken	  samhällsnytta	  det	  skulle	  innebära.	  
Detta	  görs	  i	  syfte	  att	  kunna	  ge	  ett	  svar	  på	  huruvida	  förslaget	  är	  en	  hållbar	  lösning	  på	  
transportfrågan	  i	  den	  nordöstra	  Stockholmsregionen.	  	  
	  
Den	  föreslagna	  lösningen	  är	  att	  dra	  en	  ny	  gren	  på	  Roslagsbanan	  från	  Albano-‐området,	  
mellan	  de	  nuvarande	  stationerna	  Universitetet	  och	  Stockholm	  östra,	  och	  Odenplan.	  På	  så	  
sätt	  skapas	  en	  ny	  slutstation	  i	  Stockholm,	  vilket	  ger	  en	  nödvändig	  avlastning	  för	  
Stockholm	  östra.	  Dessutom	  erbjuder	  Odenplan	  ett	  antal	  direkta	  bytesmöjligheter	  som	  
inte	  finns	  på	  Roslagsbanan	  idag.	  	  
	  
Resultaten	  visar	  att	  den	  föreslagna	  lösningen	  väntas	  kosta	  4,25	  miljarder	  kronor.	  De	  
stora	  skillnaderna	  utsläppsmässigt	  mellan	  biltrafik	  och	  Roslagsbanan	  tydliggörs.	  
Samhällsnyttan	  som	  de	  minskade	  utsläppen	  av	  växthusgaser	  och	  luftföroreningar	  skulle	  
innebära	  ger	  ett	  nettonuvärde	  på	  drygt	  500	  miljoner	  kronor	  vilket	  betyder	  att	  
nettonuvärdeskvoten	  blir	  -‐0,88.	  Man	  får	  alltså	  tillbaka	  12	  öre	  per	  investerad	  krona	  
genom	  den	  utsläppsminskning	  som	  den	  nya	  grenen	  på	  Roslagsbanan	  skulle	  leda	  till.	  	  
	  
För	  att	  jämföra	  Roslagsbanan	  med	  biltrafiken	  används	  två	  olika	  perspektiv	  på	  elen	  som	  
driver	  Roslagsbanan.	  Dels	  genom	  att	  se	  elen	  som	  genomsnittlig	  svenskproducerad	  el	  och	  
dels	  som	  miljövänlig	  el.	  Faktorer	  som	  ytterligare	  skulle	  förbättra	  nettonuvärdeskvoten	  
men	  som	  förbises	  i	  denna	  rapport	  är	  exempelvis	  tidsbesparingar	  och	  biljettpriser.	  	  
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Nomenklatur	  
GHA:	  Global	  hektar,	  ekologiskt	  fotavtryck.	  	  
I:	  Intäkt	  
IPCC:	  Förenta	  nationernas	  klimatpanel.	  
MKN:	  Miljökvalitetsnormen.	  Lagstiftad	  i	  miljöbalken	  för	  halten	  av	  luftföroreningar.	  
N:	  Tid	  
NV:	  Nuvärde	  
NTM:	  Nätverket	  för	  Transporter	  och	  Miljön.	  Till	  för	  att	  skapa	  en	  gemensam	  värdegrund	  
för	  hur	  miljöprestanda	  för	  olika	  transportmedel	  ska	  beräknas.	  
R:	  Ränta	  
RES	  2005-‐2006:	  Nationella	  resevaneundersökningen,	  utfört	  av	  SIKA.	  
RME:	  Rapsmetylester,	  förnybart	  bränsle.	  	  
RUFS	  2010:	  Regionala	  utvecklingsplanen	  för	  Stockholmsregionen	  2010.	  
SIKA:	  Statens	  institut	  för	  kommunikationsanalys.	  
SL:	  Storstockholms	  lokaltrafik.	  
SRJ:	  Stockholms	  Roslagens	  Järnvägar.	  
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1.	  Inledning	  
Transportsektorn	  är	  en	  starkt	  bidragande	  orsak	  till	  energianvändningen	  och	  utsläppen	  
av	  växthusgaser	  och	  luftföroreningar	  i	  dagens	  samhälle.	  Det	  finns	  därför	  anledning	  att	  
utreda	  vilka	  förbättringsmöjligheter	  som	  finns	  inom	  sektorn.	  Denna	  rapports	  fokus	  
ligger	  just	  på	  detta	  med	  en	  speciell	  inriktning	  på	  den	  nordöstra	  Stockholmsregionen.	  
Problemet	  som	  råder	  i	  just	  den	  regionen	  och	  vilket	  mål	  som	  är	  uppsatt	  för	  rapporten	  
följer	  under	  problem-‐	  och	  målbeskrivning.	  	  

1.1	  Problembeskrivning	  
Den	  nordöstra	  Stockholmsregionen,	  som	  innefattar	  kommunerna	  Danderyd,	  Täby,	  
Österåker,	  Vallentuna	  samt	  Norrtälje	  och	  Vaxholm	  är	  en	  snabbt	  växande	  region.	  Redan	  
idag	  finns	  det	  problem	  när	  det	  gäller	  transporter	  både	  inom	  regionen	  samt	  för	  resor	  in	  i	  
Stockholms	  kommun	  och	  den	  växande	  befolkningen	  kommer	  att	  ställa	  ännu	  högre	  krav	  
på	  bättre	  transportlösningar	  i	  framtiden.	  Kollektivtrafiken	  kan	  spela	  en	  stor	  roll	  för	  att	  
lösa	  det	  problemet	  och	  syftet	  med	  denna	  rapport	  är	  att	  hitta	  och	  undersöka	  en	  
spårbunden	  lösning.	  Lösningen	  undersöks	  dels	  kostnadsmässigt	  men	  även	  miljömässigt	  
och	  fokus	  ligger	  på	  en	  hållbar	  utveckling	  ur	  ekologisk,	  ekonomisk	  och	  social	  synpunkt.	  	  	  

1.2	  Målbeskrivning	  
Projektets	  mål	  är	  att	  definiera	  en	  ståndpunkt	  kring	  huruvida	  den	  föreslagna	  spårbundna	  
lösningen	  är	  en	  hållbar	  lösning	  till	  trafikfrågan	  i	  den	  nordöstra	  Stockholmsregionen.	  	  

2.	  Litteraturstudie	  
Litteraturstudiens	  syfte	  är	  att	  tydligt	  beskriva	  den	  nordöstra	  Stockholmsregionens	  
historia,	  situation	  idag	  och	  framtid.	  Dessutom	  redogörs	  på	  vilket	  sätt	  transportsektorn	  
kan	  bidra	  till	  en	  hållbar	  utveckling	  och	  vilka	  transportmedel	  som	  är	  mest	  lämpliga	  ur	  
både	  ett	  klimat-‐	  och	  kostnadsperspektiv.	  	  

2.1 	  Den	  nordöstra	  Stockholmsregionen	  
Den	  nordöstra	  Stockholmsregionen	  består	  av	  kommunerna	  Danderyd,	  Täby,	  Vallentuna,	  
Österåker,	  Vaxholm	  och	  Norrtälje.	  För	  att	  få	  en	  tydlig	  bild	  över	  vilka	  transportbehov	  som	  
finns	  i	  regionen	  idag	  och	  i	  framtiden	  ges	  här	  en	  beskrivning	  ur	  ett	  historiskt	  perspektiv	  
samt	  hur	  den	  förutspådda	  framtida	  tillväxten	  ser	  ut.	  	  	  

2.1.1	  Regionen	  ur	  ett	  historiskt	  perspektiv	  
Stockholms	  nordöstra	  område,	  Roslagen,	  inkluderar	  kommunerna	  Danderyd,	  Täby,	  
Vallentuna,	  Österåker,	  Vaxholm	  och	  Norrtälje.	  I	  dagsläget	  går	  Roslagsbanan	  genom	  Täby,	  
Danderyd,	  Vallentuna	  och	  Österåker,	  det	  är	  en	  smalspårig	  järnväg	  som	  ägs	  av	  SL.	  I	  Figur	  
1	  ses	  regionen	  samt	  den	  nuvarande	  sträckningen	  av	  Roslagsbanan.	  
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Figur	  1:	  Karta	  över	  nordöstra	  Stockholm,	  (Google,	  2012).	  
	  
Roslagsbanan	  är	  det	  enda	  som	  återstår	  av	  ett	  mycket	  större	  nät	  av	  smalspåriga	  
järnvägar	  som	  förut	  sträckte	  sig	  ända	  upp	  till	  Norrtälje	  samt	  längre	  norrut	  och	  västerut	  
till	  Uppsala.	  Detta	  nät	  kallades	  för	  SRJ,	  Stockholms	  Roslagens	  Järnvägar	  och	  användes	  
både	  för	  persontransporter	  och	  för	  godstransporter.	  På	  så	  sätt	  fanns	  en	  möjlighet	  till	  
kontakt	  från	  landsbygden	  till	  de	  större	  städerna	  Stockholm	  och	  Uppsala	  vilket	  var	  
väldigt	  viktigt	  för	  utvecklingen	  av	  Roslagen.	  I	  och	  med	  utvecklingen	  av	  bilen	  som	  
transportmedel	  för	  både	  gods-‐	  och	  persontrafik	  blev	  emellertid	  det	  stora	  spårnätet	  
onödigt	  och	  för	  långsamt.	  Stora	  delar	  började	  läggas	  ner	  i	  mitten	  av	  1900-‐talet	  och	  till	  
slut	  lades	  hela	  godstrafiken	  ned	  år	  1977	  (Svenska	  järnvägar,	  2011).	  	  
	  
År	  1972	  tog	  SL	  över	  denna	  järnväg	  från	  SJ,	  men	  70-‐talet	  var	  ett	  svårt	  decennium	  för	  
Roslagsbanan.	  Tågen	  började	  bli	  gamla	  samtidigt	  som	  en	  ny	  tunnelbana	  höll	  på	  att	  
byggas,	  nämligen	  den	  röda	  linjen.	  I	  originalplanerna	  skulle	  röda	  linjen	  sträcka	  sig	  ända	  
till	  Täby,	  vilket	  hade	  inneburit	  ännu	  fler	  nedskärningar	  i	  Roslagsbanan	  och	  eventuellt	  en	  
total	  nedläggning	  av	  hela	  banan.	  Detta	  ansågs	  dock	  inte	  önskvärt	  för	  Täby	  kommun	  då	  
kommunen	  hade	  växt	  sig	  stark	  och	  utvecklats	  längs	  Roslagsbanan.	  Täbyborna	  förlitade	  
sig	  på	  Roslagsbanan	  för	  kommunikationer	  till	  Stockholms	  stad	  och	  närliggande	  
kommuner.	  Det	  hade	  varit	  omöjligt	  att	  nå	  så	  många	  olika	  områden	  med	  en	  tunnelbana.	  



	   9	  

Det	  hela	  ledde	  till	  en	  folkomröstning	  i	  Täby	  och	  Vallentuna	  kommun,	  där	  utfallet	  blev	  att	  
man	  inte	  ville	  ha	  en	  tunnelbana	  till	  Täby	  (Fogelström,	  2012).	  
	  
Röda	  linjen	  går	  idag	  till	  Mörby	  centrum	  i	  Danderyds	  kommun,	  och	  Roslagsbanan	  blev	  
istället	  upprustad	  med	  nya	  tåg	  i	  slutet	  av	  1980-‐talet	  (Roslagståg,	  2011).	  Sedan	  dess	  har	  
dock	  populationen	  vuxit	  i	  alla	  kommuner	  i	  regionen	  och	  många	  använder	  bil	  för	  
kommunikationer	  med	  Stockholms	  stad	  och	  närliggande	  kommuner.	  Det	  innebär	  att	  det	  
är	  långa	  bilköer	  på	  E18	  varje	  dag	  in	  till	  Stockholm,	  men	  också	  på	  Roslagsbanan	  är	  det	  
trängsel	  då	  man	  ska	  till	  och	  från	  Stockholm	  i	  rusningstid.	  
	  
Ett	  annat	  problem	  för	  transporterna	  i	  regionen	  är	  att	  Roslagsbanan	  erbjuder	  byte	  till	  
tunnelbanans	  röda	  linje	  men	  har	  inga	  direkta	  byten	  till	  andra	  spårsystem.	  Det	  gör	  att	  
restiden	  för	  att	  nå	  olika	  delar	  av	  Stockholm	  från	  de	  nordöstra	  kommunerna	  kan	  bli	  
väldigt	  lång.	  	  
	  
Den	  redan	  existerande	  bostadsbristen	  i	  Stockholms	  stad	  i	  kombination	  med	  att	  
befolkningen	  fortsätter	  växa	  gör	  att	  de	  nordöstra	  kommunerna	  är	  väldigt	  attraktiva.	  
Kombinationen	  av	  ett	  geografiskt	  läge	  i	  relativ	  närhet	  till	  Stockholm	  och	  en	  stor	  tillgång	  
till	  mark	  gör	  att	  regionen	  har	  stor	  potential	  att	  växa	  i	  framtiden.	  
	  

2.1.2	  Stockholm	  Nordost	  
År	  1999	  startades	  ett	  samarbete	  mellan	  kommunerna	  Danderyd,	  Täby,	  Österåker,	  
Vaxholm,	  Vallentuna	  och	  Norrtälje	  som	  kallas	  för	  Stockholm	  Nordost.	  Syftet	  är	  att	  
kommunerna	  ska	  samarbeta	  med	  varandra	  inom	  transportfrågor	  och	  utveckling	  av	  
infrastruktur.	  Samordnare	  för	  Stockholm	  Nordost	  är	  Shula	  Gladnikoff,	  planeringschef	  för	  
Vallentuna	  kommun,	  och	  Mikael	  Engström,	  administrativ	  chef	  i	  Vaxholms	  kommun.	  
Shula	  Gladnikoff	  har	  intervjuats	  för	  denna	  rapport	  och	  mycket	  av	  informationen	  om	  
samarbetet	  kommer	  utifrån	  denna	  intervju.	  
	  
Grunden	  till	  samarbetet	  är	  att	  planeringscheferna	  från	  varje	  kommun	  träffas	  
regelbundet	  och	  stämmer	  av	  vilka	  projekt	  man	  ska	  driva	  gemensamt.	  Från	  dessa	  möten	  
skapas	  rapporter	  som	  ges	  till	  de	  olika	  kommundirektörerna	  för	  att	  det	  ska	  verkställas.	  
Parallellt	  så	  träffas	  också	  en	  politisk	  grupp	  regelbundet,	  bestående	  av	  
kommunstyrelseordförande	  och	  oppositionsråden	  från	  varje	  kommun	  (Gladnikoff,	  
2012).	  
	  
Inga	  verkliga	  beslut	  fattas	  av	  Stockholm	  Nordost,	  eftersom	  det	  är	  en	  informell	  
organisation,	  men	  man	  skapar	  en	  möjlighet	  till	  att	  organisera	  utvecklingen	  av	  
infrastrukturen	  gemensamt	  mellan	  kommunerna.	  Det	  gemensamma	  målet	  är	  att	  hela	  
regionen	  ska	  få	  bättre	  kommunikationer	  med	  Stockholm	  i	  första	  hand	  men	  även	  med	  
resten	  av	  landet	  (Gladnikoff,	  2012).	  
	  
Det	  första	  förslaget	  som	  lades	  fram	  och	  utreddes	  av	  Stockholm	  Nordost	  var	  
Roslagspilen,	  en	  ny	  pendeltågslinje	  som	  var	  tänkt	  att	  sträcka	  sig	  från	  Solna	  till	  Norrtälje	  
via	  Täby	  och	  Åkersberga.	  Med	  Roslagspilen	  som	  grund	  förutspådde	  man	  en	  tillväxt	  för	  
respektive	  kommun	  och	  enligt	  visionen	  skulle	  regionen	  totalt	  sett	  växa	  med	  100	  000	  nya	  
invånare	  mellan	  2000-‐2030.	  Samtidigt	  var	  tanken	  att	  ett	  resecentrum	  skulle	  byggas	  i	  
Arninge	  i	  Täby	  kommun	  med	  goda	  spårbundna	  kommunikationer	  till	  Stockholm	  samt	  en	  
bussterminal	  och	  kommunikation	  med	  bil	  till	  E18.	  Planerna	  kring	  Roslagspilen	  har	  dock	  
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lagts	  på	  is	  och	  det	  är	  just	  nu	  inte	  ett	  aktuellt	  projekt.	  Arninge	  som	  resecentrum	  fortsätter	  
dock	  att	  utredas	  (Gladnikoff,	  2012).	  	  
	  
I	  nuläget	  har	  en	  ny	  utredning	  finansierats	  av	  kommunerna	  för	  att	  utreda	  alternativa	  
lösningar	  för	  spårtrafiken	  i	  Stockholm	  Nordost.	  SL	  kommer	  att	  leda	  utredningen	  med	  
Tony	  Karlsson	  som	  projektledare	  (Gladnikoff,	  2012).	  Genom	  en	  intervju	  med	  Tony	  
Karlsson	  framgick	  vilka	  fyra	  huvudspår	  man	  tittar	  på	  idag:	  	  	  
	  
1)Utvidgning	  av	  Roslagsbanan	  genom	  Karolinska	  sjukhuset	  till	  Odenplan.	  	  
2)Ny	  tunnelbanegren	  från	  Odenplan	  genom	  Karolinska	  sjukhuset	  till	  Täby/Arninge.	  
3)Förlängning	  av	  tunnelbanans	  röda	  linje	  från	  Mörby	  centrum	  till	  Täby	  
centrum/Arninge.	  	  	  
4)	  Förlänga	  Tvärbanan	  från	  Sollentuna	  till	  Bergshamra	  och	  sedan	  vidare	  till	  Mörby	  
station.	  	  	  	  
	  (Karlsson,	  2012)	  	  
	  
Inom	  samarbetet	  Stockholm	  Nordost	  tror	  man	  starkt	  på	  spårtrafik	  och	  ser	  det	  som	  den	  
enda	  hållbara	  lösningen	  till	  trafikfrågan	  i	  regionen.	  Då	  regionens	  alla	  kommuner	  växer	  
och	  byggen	  av	  nya	  bostäder	  både	  pågår	  och	  planeras	  så	  ser	  man	  det	  som	  extremt	  viktigt	  
att	  komma	  fram	  till	  lösningar	  för	  spårtrafiken	  snarast.	  Ju	  längre	  man	  väntar	  desto	  
svårare	  blir	  det	  att	  få	  utvecklingen	  av	  kommunerna	  att	  bli	  hållbar:	  städer	  växer	  runt	  
transportmöjligheterna	  (Gladnikoff,	  2012).	  
	  
Ett	  annat	  projekt	  som	  drivs	  just	  nu	  är	  utbyggnaden	  av	  Roslagsbanan	  till	  Arlanda.	  Detta	  
skulle	  ge	  stora	  möjligheter	  till	  utveckling	  av	  regionen,	  eftersom	  det	  underlättar	  
kommunikationerna	  med	  en	  så	  stor	  flygplats	  och	  viktig	  arbetsplats	  som	  Arlanda.	  Det	  
finns	  även	  framtida	  planer	  på	  att	  pendeltåget	  ska	  gå	  till	  Uppsala	  vilket	  skulle	  underlätta	  
regionens	  kommunikationer	  ytterligare	  (Gladnikoff,	  2012).	  Uppsala	  och	  Arninge	  är	  
utpekade	  av	  RUFS	  2010	  som	  regionala	  utvecklingskärnor	  vilket	  gör	  dem	  till	  extra	  viktiga	  
att	  ha	  god	  anknytning	  till	  (SLL,	  2010).	  
	  

2.1.3	  RUFS	  2010	  
RUFS	  2010,	  Regional	  Utvecklingsplan	  för	  Stockholmsregionen	  2010,	  är	  ett	  dokument	  
framtaget	  av	  Stockholms	  läns	  landstings	  avdelning	  för	  tillväxt	  och	  regionplanering.	  Dess	  
syfte	  är	  att	  ge	  riktlinjer	  för	  hur	  Stockholm	  ska	  utvecklas	  som	  stad.	  Ambitionen	  är	  att	  
Stockholm	  ska	  bli	  Europas	  mest	  attraktiva	  storstadsregion.	  Inom	  transportområdet	  
förespråkar	  RUFS	  att	  det	  ska	  utvecklas	  stadskärnor	  runtom	  Stockholm	  och	  att	  
kommunikationer	  mellan	  dem	  ska	  vara	  enklare.	  Man	  vill	  komma	  ifrån	  situationen	  idag	  
där	  all	  trafik	  möts	  vid	  Stockholms	  centralstation	  (SLL,	  2010).	  	  
	  
RUFS	  har	  även	  tagit	  fram	  statistik	  om	  kommunernas	  tillväxt	  till	  år	  2030,	  som	  visar	  sig	  
vara	  lägre	  än	  den	  tillväxt	  som	  Stockholm	  Nordost	  förväntade	  sig.	  Detta	  beror	  på	  att	  
Nordost-‐visionens	  tillväxt	  delvis	  är	  baserad	  på	  det	  tidigare	  planerade	  bygget	  av	  
Roslagspilen	  som	  nu	  inte	  kommer	  att	  ske.	  En	  utbyggd	  kollektivtrafik	  skapar	  nämligen	  
förutsättningar	  för	  kommunerna	  att	  växa	  mer	  än	  vad	  som	  är	  fallet	  idag	  (Gladnikoff,	  
2012).	  I	  denna	  rapport	  tas	  både	  Nordost-‐visionens	  och	  RUFS	  förutspådda	  tillväxt	  av	  
kommunerna	  med	  då	  det	  ger	  en	  bild	  över	  hur	  olika	  tillväxten	  kan	  se	  ut	  beroende	  på	  
olika	  faktorer	  samt	  vad	  en	  utvecklad	  kollektivtrafik	  skulle	  kunna	  innebära.	  	  
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2.1.4	  Kartläggning	  av	  kommunerna	  i	  Stockholm	  Nordost	  	  
I	  detta	  avsnitt	  analyseras	  kommunerna	  som	  projektet	  kommer	  att	  beröra	  mer	  enskilt.	  
Denna	  analys	  grundar	  sig	  på	  intervjuer	  med	  olika	  representanter	  för	  kommunerna	  samt	  
statistiska	  data	  och	  information	  från	  kommunernas	  egna	  hemsidor	  på	  Internet.	  
De	  personer	  som	  har	  intervjuats	  är:	  
Conny	  Fogelström,	  Oppositionsråd	  i	  Täby	  kommun,	  Representant	  för	  Täby	  kommun	  i	  
Stockholm	  Nordost.	  
Marlene	  Sjödin,	  Stadsplanerare	  i	  Vallentuna	  kommun.	  
Sofie	  Enander,	  Anläggningschef	  i	  Danderyds	  kommun.	  
Shula	  Gladnikoff,	  Samordnare	  för	  Stockholm	  Nordost-‐samarbetet.	  	  
	  
Data	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  kartläggningen	  av	  kommunerna	  samt	  dess	  tillväxt	  
redovisas	  i	  Tabell	  1-‐3.	  
	  
Tabell	  1:	  Areal,	  Folkmängd,	  Befolkningstäthet	  för	  samtliga	  kommuner	  i	  Stockholm	  
Nordost	  (SCB,	  2012).	  
	  
	   Dande-‐

ryd	  
Täby	   Vallen-‐

tuna	  
Öster-‐
åker	  

Norr-‐
tälje	  

Vax-‐
holm	  

Areal	  (km²)	   26,55	   66,02	   371,19	   322,25	   2	  118,41	   58,36	  
	  

Folkmängd	  2011	   31	  727	   64	  416	   30	  617	   39	  744	   56	  288	   11	  064	  
	  

Befolkningstäthet	  
(inv/km²)	  

1	  196,8	   1	  062,6	   85,03	   127,9	   27,99	   191,88	  

	  	  
Tabell	  1	  visar	  demografiska	  data	  för	  kommunerna	  i	  Stockholm	  Nordost.	  För	  att	  ha	  
möjlighet	  att	  bedöma	  framtida	  behov	  är	  det	  viktigt	  att	  undersöka	  respektive	  kommuns	  
tillväxt.	  Tillväxten	  beror	  på	  många	  faktorer	  och	  är	  därför	  svår	  att	  förutspå	  exakt.	  Denna	  
rapport	  kommer	  att	  utgå	  från	  de	  tillväxttakter	  som	  RUFS	  respektive	  Stockholm	  Nordost	  
förväntar	  sig.	  I	  samband	  med	  visionen	  om	  Roslagspilen	  2005	  förutspådde	  Stockholm	  
Nordost	  en	  tillväxt	  på	  100	  000	  invånare	  i	  hela	  Nordost-‐regionen	  mellan	  år	  2000	  och	  
2030.	  	  I	  Tabell	  2	  redovisas	  hur	  denna	  tillväxt	  var	  fördelad	  mellan	  kommunerna	  samt	  den	  
faktiskt	  inträffade	  tillväxten	  mellan	  år	  2000	  och	  2010.	  
	  
Tabell	  2:	  Tillväxt	  enligt	  Stockholm	  Nordost,	  2000-‐2030	  jämfört	  med	  reell	  tillväxt	  
per	  år	  mellan	  2000	  och	  2010	  (SCB,	  2012;	  Stockholm	  Nordost,	  2005).	  
	  
	   Danderyd	   Täby	   Vallentuna	   Österåker	   Norrtälje	   Vaxholm	  
Planerad	  tillväxt	  
2000-‐2030	  
	  

4000	   20	  000	   20	  000	   25	  000	   25	  000	   6	  000	  

Tillväxt	  per	  år	  
enligt	  visionen	  
	  

133	   667	   667	   833	   833	   200	  

Tillväxt	  per	  år	  
2000-‐2010	  

176	   359	   489	   509	   347	   168	  
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Tillväxten	  har	  alltså	  varit	  större	  än	  Stockholm	  Nordosts	  förväntningar	  i	  Danderyd,	  
medan	  övriga	  kommuner	  haft	  en	  lägre	  tillväxt	  än	  förväntat.	  Denna	  överskattning	  beror	  
på	  att	  man	  i	  visionen	  antog	  att	  Roslagspilen	  skulle	  byggas	  och	  att	  den	  skulle	  hjälpa	  
utvecklingen	  av	  regionen	  och	  skapa	  förutsättningar	  för	  en	  ökad	  tillväxt.	  Dessutom	  är	  det	  
så	  att	  det	  just	  nu	  byggs	  många	  bostäder	  i	  de	  olika	  kommunerna	  och	  att	  den	  största	  
tillväxten	  därför	  ligger	  i	  framtiden	  (Gladnikoff,	  2012).	  	  
	  
Tillväxten	  till	  år	  2030	  har	  även	  beräknats	  i	  RUFS	  2010,	  med	  ett	  högt	  och	  ett	  lågt	  antaget	  
värde.	  	  I	  Tabell	  3	  presenteras	  dessa	  olika	  värden	  i	  form	  av	  person	  per	  år	  vilket	  kan	  
jämföras	  med	  tillväxten	  från	  Stockholm	  Nordost	  som	  presenterades	  i	  Tabell	  2.	  
	  
Tabell	  3:	  Tillväxt	  enligt	  RUFS	  2010	  år	  2010-‐2030,	  personer/år	  (SLL	  2010).	  
	  
	   Danderyd	   Täby	   Vallentuna	   Österåker	   Norrtälje	   Vaxholm	  
Lågt	  antagande	   -‐50	   350	   200	   50	   200	   50	  
Högt	  antagande	   50	   750	   400	   350	   700	   100	  
	  
	  
Det	  blir	  tydligt	  att	  uppskattningarna	  i	  RUFS	  2010	  generellt	  är	  klart	  lägre	  än	  den	  
tillväxten	  som	  Stockholm	  Nordost	  förutspådde,	  Täby	  kommun	  undantagen.	  De	  
varierande	  siffrorna	  i	  de	  olika	  tabellerna	  visar	  svårigheten	  i	  att	  uppskatta	  tillväxt	  och	  att	  
det	  är	  många	  faktorer	  som	  spelar	  in.	  
	  

Danderyds	  kommun	  	  
(Folkmängd	  2011:	  31	  727)	  
I	  Danderyd,	  den	  kommun	  i	  regionen	  som	  ligger	  närmast	  Stockholms	  stad,	  finns	  både	  
tunnelbana	  i	  form	  av	  röda	  linjen	  i	  Mörby	  centrum	  och	  Danderyds	  sjukhus	  samt	  
Roslagsbanan	  med	  nio	  stationer.	  Danderyds	  sjukhus	  har	  även	  en	  stor	  bussterminal	  med	  
trafik	  till	  stora	  delar	  av	  Roslagen	  och	  västerut	  i	  Stockholms	  län	  (Enander,	  2012).	  
	  
Kommunen	  har	  sitt	  centrum	  vid	  Mörby	  centrum	  men	  är	  i	  övrigt	  glest	  utbyggd.	  Till	  stor	  
del	  förlitar	  man	  sin	  kollektivtrafik	  till	  bussar	  som	  knyter	  samman	  olika	  delar	  av	  
kommunen	  med	  tunnelbanan,	  samt	  på	  Roslagsbanan	  som	  vissa	  dock	  anser	  vara	  mindre	  
tillförlitlig	  och	  därför	  inte	  lika	  användbar	  (Enander,	  2012).	  
	  
Tillväxten	  i	  Danderyd	  kommer	  enligt	  Stockholm	  Nordost-‐visionen	  att	  vara	  cirka	  133	  
personer	  per	  år	  (Stockholm	  Nordost,	  2005).	  RUFS	  förutspår	  dock	  inte	  någon	  större	  
populationstillväxt	  inom	  Danderyds	  kommun	  till	  år	  2030	  (SLL,	  2010).	  	  
	  
RES	  2005-‐2006,	  som	  är	  den	  senaste	  resvaneundersökningen	  genomförd	  av	  SIKA	  
(Statens	  Institut	  för	  Kommunikationsanalys),	  visar	  att	  22	  %	  av	  Danderyds	  invånare	  
använder	  sig	  av	  SL	  för	  resor	  inom	  Stockholms	  län	  (Figur	  2).	  	  
	  
Figur	  2	  visar	  RES	  2005-‐2006	  med	  resor	  som	  startar	  från	  respektive	  kommun	  med	  mål	  i	  
länet	  en	  genomsnittlig	  vintervardag	  2006.	  Den	  genomsnittliga	  restiden	  är	  från	  dörr	  till	  
dörr.	  Första	  kolumnen	  visar	  resfördelningen	  mellan	  SL,	  bil	  och	  gång/cykel/moped	  
(GCM)	  i	  varje	  kommun.	  Nästa	  kolumn	  visar	  bara	  jämförelse	  mellan	  de	  resor	  som	  görs	  
med	  SL	  och	  med	  bil.	  Tredje	  kolumnen	  visar	  genomsnittlig	  restid	  och	  den	  sista	  och	  fjärde	  
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visar	  Restidskvoten	  (Genomsnittlig	  restid	  med	  SL/Genomsnittlig	  restid	  med	  bil).	  
	  
	  

	  
Figur	  2,	  Resvanor	  i	  Stockholms	  län	  2005-‐2006,	  (SL	  2010a).	  

	  
	  
22	  %	  är	  avsevärt	  mer	  än	  för	  de	  övriga	  kommunerna	  i	  Stockholm	  Nordost	  vilket	  kan	  
förklaras	  av	  att	  man	  är	  den	  enda	  kommunen	  med	  tunnelbana.	  I	  Danderyd	  finns	  därför	  
inget	  stort	  intresse	  för	  att	  förbättra	  kommunikationerna	  till	  centrala	  Stockholm	  men	  det	  
finns	  dock	  en	  efterfrågan	  till	  förbättring	  av	  kollektivtrafikens	  tvärförbindelser.	  Det	  beror	  
på	  att	  man	  i	  nuläget	  måste	  åka	  en	  onödigt	  lång	  väg	  via	  Stockholms	  central	  för	  att	  ta	  sig	  
till	  regioner	  som	  ligger	  väldigt	  nära	  kommunen	  fågelvägen	  (Enander,	  2012).	  
	  
Danderyd	  är	  en	  central	  kommun	  i	  denna	  rapport	  då	  det	  är	  den	  kommun	  i	  Stockholm	  
Nordost	  som	  ligger	  närmast	  Stockholms	  stad	  och	  därför	  är	  en	  nyckel	  för	  all	  trafik	  inom	  
regionen.	  All	  trafik	  in	  till	  Stockholm	  går	  nämligen	  genom	  Danderyd	  och	  kommunen	  
drabbas	  därför	  av	  en	  stor	  biltrafik	  på	  E18	  med	  många	  negativa	  konsekvenser.	  Även	  
Roslagsbanan	  går	  genom	  kommunen	  och	  en	  eventuell	  utbyggnad	  av	  den	  med	  ökad	  trafik	  
som	  följd	  skulle	  följaktligen	  även	  öka	  bullerstörningen	  som	  banan	  orsakar.	  Därför	  är	  
Danderyd	  en	  kommun	  som	  påverkas	  av	  alla	  lösningar	  inom	  regionen.	  	  
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Täby	  kommun	  
(Folkmängd	  2011:	  64	  416):	  
Täby	  är	  den	  mest	  befolkade	  kommunen	  i	  regionen,	  och	  det	  är	  där	  den	  största	  tätorten	  
finns,	  Täby	  tätort.	  Täby	  växer	  väldigt	  snabbt	  och	  det	  byggs	  just	  nu	  många	  flerbostadshus	  
runt	  Täby	  centrum	  (Fogelström,	  2012).	  RUFS	  och	  Stockholm	  Nordost	  förutspår	  en	  
befolkningsökning	  med	  mellan	  7	  000	  och	  15	  000-‐16	  000	  nya	  invånare	  till	  år	  2030	  vilket	  
framgår	  i	  Tabell	  2	  och	  3.	  
	  
Roslagsbanan	  är	  väldigt	  viktig	  för	  Täby	  för	  kommunikationerna	  inom	  kommunen	  och	  till	  
Stockholms	  stad.	  Både	  den	  viktiga	  förgreningen	  i	  Roslags	  Näsby	  och	  ändstationen	  för	  
banans	  tredje	  linje	  i	  Näsby	  park	  ligger	  inom	  kommunens	  gränser.	  Detta	  gör	  att	  det	  finns	  
hela	  12	  stationer	  för	  Roslagsbanan	  i	  Täby	  och	  alla	  de	  tre	  linjerna	  trafikerar	  kommunen.	  
Det	  finns	  också	  en	  större	  bussterminal	  i	  Täby	  centrum	  från	  vilken	  man	  kan	  ta	  sig	  till	  
övriga	  delar	  av	  kommunen	  samt	  till	  närliggande	  kommuner	  som	  Danderyd,	  Vallentuna	  
och	  Sollentuna	  (Täby	  kommun,	  2011).	  	  
	  
Vid	  bygget	  av	  tunnelbanans	  röda	  linje	  1978	  fanns	  möjlighet	  till	  att	  få	  tunnelbana	  till	  
Täby.	  Förslaget	  blev	  dock	  nedröstat	  i	  en	  folkomröstning	  eftersom	  man	  var	  rädd	  att	  det	  
skulle	  leda	  till	  en	  nedrustning	  av	  Roslagsbanan.	  Läget	  har	  dock	  förändrats	  sedan	  dess,	  
den	  växande	  kommunen	  har	  ett	  stort	  behov	  av	  bättre	  kommunikationer	  med	  Stockholm	  
stad	  och	  det	  finns	  en	  stor	  drivkraft	  till	  förändringar	  (Fogelström,	  2012).	  
	  
Statistiken	  visar	  att	  användningen	  av	  SL	  är	  så	  låg	  som	  12	  %	  i	  Täby	  vilket	  är	  klart	  mindre	  
än	  den	  närliggande	  kommunen	  Danderyd	  (Figur	  2).	  Det	  tilltänkta	  bygget	  av	  ett	  
resecentrum	  i	  Arninge	  skulle	  underlätta	  det	  kollektiva	  resandet	  i	  kommunen	  och	  på	  så	  
vis	  göra	  Täby	  till	  en	  mer	  en	  central	  knytpunkt	  i	  området	  Stockholm	  Nordost	  
(Fogelström,	  2012).	  
	  

Vallentuna	  kommun	  
(Folkmängd	  2011:	  30	  617)	  
Vallentuna	  är	  en	  stor	  kommun	  till	  ytan,	  med	  både	  landsbygd	  och	  tätorter.	  Den	  största	  
tätorten	  är	  Vallentuna	  tätort	  som	  även	  inkluderar	  Täby	  kyrkby,	  en	  del	  av	  Täby	  kommun,	  
och	  har	  växt	  upp	  längs	  Roslagsbanan.	  Det	  finns	  en	  större	  knytpunkt	  vid	  Vallentuna	  
station	  där	  bussar	  ansluter	  till	  Roslagsbanan	  (Sjödin,	  2012).	  
	  
Kommunen	  förlitar	  sig	  mycket	  på	  Roslagsbanan	  då	  det	  gäller	  transporter	  till	  och	  från	  
Stockholm	  och	  de	  närliggande	  kommunerna.	  Användningen	  av	  SL	  för	  persontransporter	  
är	  14	  %,	  vilket	  är	  en	  relativt	  låg	  siffra	  men	  samtidigt	  högre	  än	  motsvarande	  siffra	  för	  
Täby	  kommun	  trots	  att	  man	  geografiskt	  sett	  ligger	  längre	  bort	  från	  Stockholm	  stad	  
(Figur	  2).	  Vallentuna	  är	  också	  den	  kommunen	  där	  kvoten	  mellan	  tiden	  som	  en	  resa	  tar	  
med	  SL	  och	  kvoten	  samma	  resa	  tar	  med	  bil	  är	  högst,	  3,1	  (Figur	  2).	  Det	  betyder	  att	  om	  
man	  väljer	  SL	  så	  får	  man	  räkna	  med	  en	  resa	  som	  tar	  drygt	  tre	  gånger	  så	  lång	  tid	  som	  
motsvarande	  bilresa.	  Detta	  beror	  på	  att	  Vallentuna	  bara	  trafikeras	  av	  en	  linje	  av	  
Roslagsbanan	  samt	  att	  kommunens	  befolkning	  bor	  utspridd	  över	  en	  stor	  yta	  (Sjödin,	  
2012).	  
	  
Det	  finns	  en	  stor	  tillgänglig	  yta	  i	  kommunen	  och	  enligt	  Nordost-‐visionen	  kan	  
befolkningen	  i	  Vallentuna	  växa	  med	  nästan	  20	  000	  till	  år	  2030.	  Av	  de	  sex	  kommunerna	  
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är	  Vallentuna	  den	  som	  haft	  den	  största	  tillväxten	  sedan	  2000	  och	  är	  den	  kommun	  som	  
mest	  liknar	  Nordost-‐visionen.	  RUFS	  vision	  är	  klart	  lägre	  än	  så	  och	  man	  förutspår	  en	  
tillväxt	  på	  mellan	  4	  000-‐8	  000	  personer.	  Även	  det	  är	  dock	  en	  relativt	  kraftig	  ökning	  om	  
man	  ser	  till	  hur	  många	  personer	  som	  bor	  i	  Vallentuna	  idag.	  Nybyggen	  av	  bostäder	  
planeras	  runtom	  centralorten	  och	  runt	  Roslagsbanans	  stationer.	  Det	  finns	  ett	  stort	  
intresse	  i	  kommunen	  att	  förlänga	  Roslagsbanan	  till	  Arlanda,	  vilket	  skulle	  göra	  området	  
mycket	  attraktivt	  för	  personer	  som	  arbetar	  där	  och	  som	  reser	  mycket	  i	  tjänsten	  (Sjödin,	  
2012).	  
	  

Österåkers	  kommun	  
(Folkmängd	  2011:	  39	  744)	  
Österåker	  är	  en	  stor	  skärgårdskommun	  med	  centralort	  Åkersberga	  (folkmängd:	  28	  
033).	  Åkersberga	  trafikeras	  av	  en	  gren	  av	  Roslagsbanan	  med	  totalt	  fyra	  stationer.	  Från	  
Åkersberga	  station	  går	  bussar	  till	  bland	  annat	  Danderyd,	  Ljusterö	  och	  Norrtälje	  samt	  till	  
Kista	  via	  den	  nya	  Norrortsleden	  (Österåkers	  kommun,	  2012).	  	  
	  
Det	  finns	  stora	  möjligheter	  för	  tillväxt	  i	  Åkersberga	  och	  man	  planerar	  att	  utveckla	  orten	  
mot	  en	  mer	  stadsmässig	  karaktär	  (Stockholm	  Nordost,	  2012).	  Enligt	  Nordost-‐visionen	  
ska	  Österåkers	  kommun	  växa	  extremt	  mycket,	  i	  en	  takt	  om	  833	  personer	  per	  år.	  RUFS	  
förutspår	  dock	  en	  tillväxt	  på	  350	  personer	  per	  år,	  alltså	  betydligt	  mindre.	  Den	  faktiska	  
tillväxten	  de	  senaste	  åren	  har	  varit	  506	  personer	  per	  år.	  De	  stora	  skillnaderna	  i	  
förväntad	  tillväxt	  i	  Österåker	  visar	  att	  kommunen	  är	  väldigt	  beroende	  av	  en	  utvecklad	  
infrastruktur	  för	  att	  kunna	  växa.	  Utbyggnaden	  av	  dubbelspår	  på	  Roslagsbanan	  
förbättrar	  kommunikationerna	  med	  Stockholms	  stad	  och	  skapar	  förutsättningar	  för	  
Österåker	  att	  växa.	  
	  

Norrtälje	  kommun	  	  
(Folkmängd	  2011:	  56	  288)	  
Norrtälje	  är	  den	  största	  av	  skärgårdskommunerna	  sett	  till	  dess	  yta.	  Centralorten	  är	  
Norrtälje	  stad	  som	  har	  17	  227	  invånare.	  Detta	  motsvarar	  31	  %	  av	  kommunens	  
befolkning	  (Norrtälje	  kommun,	  2012).	  Norrtäljes	  tillväxt	  beräknades	  till	  883	  personer	  
per	  år	  mellan	  2000-‐2030	  enligt	  Nordost-‐visionen.	  Den	  faktiska	  tillväxten	  mellan	  2000-‐
2010	  visar	  dock	  att	  populationen	  endast	  vuxit	  med	  350	  personer	  per	  år.	  Ett	  tecken	  på	  
att	  den	  faktiska	  tillväxten	  inte	  kommer	  att	  leva	  upp	  till	  visionen.	  Enligt	  RUFS	  så	  kommer	  
tillväxten	  att	  vara	  variera	  mellan	  200	  och	  700	  personer	  per	  år.	  	  
	  
När	  det	  gäller	  kommunikationer	  med	  övriga	  kommuner	  och	  framförallt	  in	  till	  
Stockholms	  stad	  så	  förlitar	  sig	  Norrtälje	  mycket	  på	  sin	  välutvecklade	  busstrafik,	  som	  går	  
med	  fyra	  minuters	  mellanrum	  i	  högtrafik	  till	  Östra	  station	  i	  Stockholm.	  Man	  är	  väldigt	  
nöjda	  med	  den	  lösningen	  och	  är	  därför	  inte	  lika	  angelägna	  om	  utvecklingen	  av	  
spårtrafiken	  i	  regionen	  som	  övriga	  kommuner	  (Gladnikoff,	  2012).	  
	  
Då	  Norrtälje	  kommun	  inte	  trafikeras	  av	  Roslagsbanan	  så	  kommer	  kommunen	  inte	  att	  
behandlas	  vidare	  i	  rapporten.	  	  
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Vaxholms	  kommun	  
(Folkmängd	  2011:	  11	  064)	  
Vaxholm	  är	  en	  liten	  skärgårdskommun	  till	  både	  yta	  och	  befolkning	  som	  sträcker	  sig	  över	  
cirka	  70	  öar	  av	  vilka	  57	  är	  bebodda.	  Dess	  centrala	  ort,	  Vaxholms	  tätort,	  har	  
kommunikationer	  med	  Stockholms	  stad	  genom	  båttrafik	  samt	  bussar	  till	  Östra	  station	  
och	  Danderyds	  sjukhus.	  För	  Vaxholm	  är	  utvecklingen	  av	  Arninge	  som	  resecentrum	  
viktig	  för	  att	  förbättra	  kommunens	  kommunikationer	  med	  Stockholm	  samt	  andra	  
kommuner	  i	  Nordost	  (Vaxholms	  kommun,	  2012).	  	  
	  
Vaxholms	  befolkning	  har	  ökat	  med	  168	  personer/år	  mellan	  2000-‐2010	  vilket	  innebär	  
att	  man	  ser	  ut	  att	  följa	  den	  befolkningstillväxt	  på	  totalt	  6	  000	  personer	  till	  år	  2030	  som	  
Nordost-‐visionen	  förutspår.	  Enligt	  RUFS	  kommer	  dock	  befolkningstillväxten	  att	  stanna	  
mellan	  1	  000	  och	  2	  000	  personer	  mellan	  2010-‐2030.	  	  
	  
Då	  Vaxholms	  kommun	  inte	  trafikeras	  av	  Roslagsbanan	  så	  kommer	  kommunen	  inte	  att	  
behandlas	  vidare	  i	  rapporten.	  	  
	  

2.2	  Hållbar	  utveckling	  
Begreppet	  hållbar	  utveckling	  blir	  allt	  vanligare	  i	  dagens	  samhälle.	  En	  förklaring	  till	  
begreppet	  och	  vikten	  av	  det	  förklaras	  i	  detta	  kapitel.	  	  

2.2.1	  Definition	  av	  hållbar	  utveckling	  
En	  klassisk	  definition	  av	  begreppet	  hållbar	  utveckling	  kommer	  från	  en	  FN-‐rapport	  vid	  
namn	  Brundtlandrapporten	  och	  lyder	  ”En	  hållbar	  utveckling	  tillfredsställer	  dagens	  behov	  
utan	  att	  äventyra	  kommande	  generationers	  möjligheter	  att	  tillfredsställa	  sina	  behov”	  
(Brundtland,	  1987).	  	  
	  
Vanligtvis	  brukar	  man	  tala	  om	  att	  en	  hållbar	  utveckling	  totalt	  sett	  kräver	  hållbarhet	  i	  tre	  
dimensioner:	  
	  

• Ekologisk	  hållbarhet:	  Att	  produktion	  av	  varor	  och	  tjänster	  inte	  sker	  på	  
bekostnad	  av	  naturens	  tillstånd.	  Handlar	  om	  att	  inte	  utnyttja	  naturens	  resurser	  
på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  de	  inte	  hinner	  återskapas.	  Gäller	  både	  resurser	  som	  tas	  ut,	  
som	  gruvbrytning	  och	  jordbruk,	  samt	  miljöförstöring	  som	  försvårar	  möjligheten	  
att	  fortsätta	  ta	  ut	  resurser.	  Under	  denna	  kategori	  faller	  några	  av	  de	  mest	  aktuella	  
utmaningarna	  som	  världen	  står	  inför	  idag:	  klimatförändringar	  och	  utsläpp	  av	  
miljögifter	  (Dahlin,	  2012a).	  	  

	  
• Ekonomisk	  hållbarhet:	  Handlar	  om	  att	  hushålla	  med	  varor	  och	  tjänster	  vilket	  i	  

grund	  och	  botten	  är	  en	  fråga	  om	  att	  finna	  en	  balans	  mellan	  utbud	  och	  
efterfrågan.	  För	  att	  uppnå	  en	  ekonomisk	  hållbarhet	  måste	  alla	  investeringar	  
göras	  med	  motivet	  att	  få	  avkastning	  på	  investerat	  kapital,	  alltså	  en	  ekonomisk	  
vinst	  (Dahlin,	  2012a).	  
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• Social	  hållbarhet:	  Ett	  samhälle	  som	  uppfyller	  grundläggande	  mänskliga	  
rättigheter	  såsom	  hälsa,	  frihet	  och	  demokrati.	  Har	  naturligtvis	  kopplingar	  till	  
både	  ekologisk-‐	  och	  ekonomisk	  hållbarhet	  men	  handlar	  än	  mer	  om	  det	  
mänskliga	  perspektivet.	  Att	  människor	  slipper	  leva	  i	  svält	  och	  fattigdom	  (Dahlin,	  
2012a).	  	  	  

	  
Världsnaturfonden,	  WWF,	  har	  utvecklat	  ett	  sätt	  att	  se	  på	  hållbar	  utveckling,	  nämligen	  att	  
betrakta	  det	  ekologiska	  fotavtrycket.	  Utgångspunkten	  är	  att	  allt	  människor	  gör	  har	  en	  
inverkan	  på	  miljön	  på	  något	  sätt.	  På	  det	  sättet	  kan	  man	  beräkna	  hur	  en	  enskild	  individs	  
liv	  ger	  effekter	  för	  världens	  djur	  och	  natur.	  Rent	  konkret	  använder	  man	  sig	  av	  statistik	  
över	  konsumtion	  och	  produktion	  för	  att	  uppskatta	  hur	  stor	  del	  av	  jordens	  förnyelsebara	  
förmåga	  som	  går	  åt	  för	  att	  producera	  det	  vi	  konsumerar	  samt	  för	  att	  hantera	  resterna	  
(WWF,	  2011a).	  	  
	  
Idag	  beräknas	  världens	  totala	  ekologiska	  fotavtryck	  motsvara	  en	  och	  en	  halv	  planet.	  Det	  
är	  en	  fördubbling	  sedan	  1966	  och	  det	  är	  de	  rika	  länderna	  i	  världen	  som	  står	  för	  den	  
största	  ökningen.	  Om	  man	  delar	  upp	  jordens	  bioproduktiva	  yta,	  alltså	  den	  yta	  som	  kan	  
tillhandahålla	  förnybara	  resurser	  och	  hantera	  utsläpp,	  på	  antalet	  människor	  på	  jorden	  
idag	  så	  har	  varje	  människa	  1,8	  global	  hektar	  till	  sitt	  förfogande.	  Det	  genomsnittliga	  
värdet	  för	  en	  människa	  idag	  är	  2,7	  gha	  vilket	  alltså	  innebär	  att	  människan	  använder	  50	  
%	  mer	  resurser	  än	  vad	  som	  är	  hållbart.	  Sverige	  har	  det	  trettonde	  största	  ekologiska	  
fotavtrycket	  per	  person	  och	  om	  hela	  världens	  befolkning	  levde	  som	  den	  genomsnittliga	  
svensken	  så	  skulle	  det	  kräva	  tre	  jordklot	  (WWF,	  2010).	  
	  

2.2.2	  Klimatförändringar	  
Ser	  man	  till	  historien	  har	  klimatet	  alltid	  varit	  under	  förändring	  med	  exempelvis	  
temperaturförändringar	  i	  båda	  riktningarna.	  Sådana	  förändringar	  har	  dock	  skett	  över	  så	  
långa	  tidsperioder	  som	  miljoner	  år.	  Det	  beror	  på	  att	  balansen	  mellan	  atmosfär	  och	  hav	  
kan	  skifta	  på	  ett	  naturligt	  sätt	  med	  temperaturförändringar	  som	  följd	  (WWF,	  2011b).	  
Under	  1900-‐talets	  senare	  del	  blev	  dock	  åsikten	  att	  mänskliga	  aktiviteter	  också	  kunde	  
leda	  till	  klimatförändringar	  allt	  vanligare,	  vilket	  fick	  FN	  att	  starta	  en	  klimatpanel,	  IPCC,	  
1988.	  IPCCs	  uppgift	  är	  inte	  att	  bedriva	  egen	  forskning	  utan	  att	  ge	  världen	  en	  tydlig	  
vetenskaplig	  bild	  över	  klimatförändringen	  och	  den	  effekt	  som	  den	  kan	  ha	  på	  miljön	  
(IPCC,	  2011).	  
	  
IPCC	  presenterar	  sin	  vetenskapliga	  bild	  över	  klimatförändringen	  i	  omfattande	  
rapporter.	  Arbetet	  med	  den	  femte	  rapporten	  pågår	  vilket	  innebär	  att	  den	  fjärde	  
rapporten,	  från	  2007,	  är	  den	  senast	  publicerade.	  Där	  beskriver	  man	  observerade	  
klimatförändringar	  samt	  effekter	  och	  anledningar	  till	  dessa	  (IPCC,	  2011).	  
	  

Global	  uppvärmning	  
Den	  linjära	  trenden	  när	  det	  gäller	  den	  globala	  medeltemperaturen	  under	  perioden	  
1906-‐2005	  är	  en	  ökning	  med	  0,74	  °C.	  Det	  är	  en	  trend	  som	  förstärks	  av	  att	  elva	  av	  de	  tolv	  
åren	  mellan	  1995-‐2006	  placerar	  sig	  bland	  de	  tolv	  varmaste	  åren	  sedan	  1850.	  Att	  en	  
global	  uppvärmning	  har	  skett	  går	  alltså	  att	  konstatera.	  Enligt	  IPCC	  kommer	  denna	  
uppvärmning	  att	  tillta	  och	  man	  förutspår	  en	  fortsatt	  ökning	  av	  temperaturen	  (IPCC,	  
2007).	  
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En	  direkt	  följd	  av	  ökade	  globala	  temperaturer	  är	  stigande	  havsytenivåer	  samt	  en	  
minskning	  av	  snö-‐	  och	  istäcken.	  Anledningen	  till	  de	  stigande	  havsytenivåerna	  är	  att	  
vatten	  expanderar	  med	  en	  ökande	  temperatur	  samt	  att	  smältande	  glaciärer	  och	  isar	  fyllt	  
på	  vattennivån	  (IPCC,	  2007).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Andra	  konkreta	  förändringar	  som	  temperaturökningen	  har	  medfört	  är	  ett	  större	  antal	  
bränder,	  fler	  exempel	  av	  värmerelaterad	  dödlighet	  samt	  ändrade	  odlingsmönster	  för	  
jord-‐	  och	  skogsbruk.	  Det	  är	  några	  exempel	  som	  visar	  hur	  den	  globala	  uppvärmningen	  
lett	  till	  en	  utveckling	  som	  inte	  kan	  klassas	  som	  hållbar	  ur	  något	  perspektiv	  (IPCC,	  2007).	  
	  
Den	  huvudsakliga	  orsaken	  till	  den	  globala	  uppvärmningen	  anses	  vara	  den	  ökade	  
koncentrationen	  av	  växthusgaser	  i	  atmosfären.	  Fenomenet	  heter	  växthuseffekten	  och	  är	  
i	  grund	  och	  botten	  en	  naturlig	  egenskap	  hos	  jorden	  som	  handlar	  om	  balansen	  mellan	  
inkommande	  solstrålning	  samt	  utgående	  värmestrålning.	  Växthusgaser	  fungerar	  
nämligen	  så	  att	  de	  leder	  in	  solstrålning	  till	  jordens	  yta	  samtidigt	  som	  de	  förhindrar	  
värmestrålning	  från	  jorden	  att	  lämna.	  Växthuseffekten	  är	  direkt	  livsnödvändig	  för	  
jordelivet	  i	  stort	  men	  en	  ökad	  koncentration	  av	  växthusgaser	  leder	  även	  till	  en	  ökad	  
medeltemperatur	  (SMHI,	  2009).	  	  	  	  	  
	  
Växthusgaser	  är	  en	  naturlig	  del	  av	  jordens	  kretslopp	  där	  vattenånga	  är	  den	  viktigaste	  
och	  den	  som	  står	  för	  den	  naturliga	  effekten	  (WWF,	  2011b).	  	  Man	  skiljer	  dock	  på	  den	  
naturliga	  växthuseffekten	  och	  den	  antropogena	  som	  uppstår	  genom	  utsläpp	  av	  
växthusgaser	  som	  beror	  på	  mänsklig	  aktivitet.	  Det	  är	  dessa	  utsläpp	  som	  har	  ökat	  
explosionsartat	  och	  som	  hålls	  som	  den	  stora	  förklaringen	  till	  den	  globala	  
uppvärmningen.	  Bara	  mellan	  1970-‐2004	  ökade	  de	  årliga	  antropogena	  utsläppen	  av	  
växthusgaser	  med	  70	  %.	  De	  tre	  viktigaste	  växthusgaserna	  vars	  ökade	  koncentration	  i	  
atmosfären	  beror	  på	  mänskliga	  handlingar	  är	  koldioxid,	  metan	  och	  dikväveoxid	  (IPCC,	  
2007).	  
	  

• Koldioxid,	  CO2:	  Spelar	  en	  viktig	  roll	  både	  för	  jordens	  klimat	  och	  biologiskt	  då	  
den	  bildas	  vid	  cellandning	  hos	  människor	  och	  djur	  samt	  är	  en	  del	  i	  växternas	  
fotosyntes.	  Koncentrationen	  av	  koldioxid	  har	  förändrats	  på	  grund	  av	  den	  
naturliga	  variationen	  men	  den	  höga	  nivå	  som	  råder	  idag	  har	  inte	  uppmätts	  
under	  de	  senaste	  650	  000	  åren.	  Är	  den	  mest	  betydande	  antropogena	  
växthusgasen.	  De	  årliga	  utsläppen	  av	  koldioxid	  ökade	  med	  80	  %	  under	  perioden	  
1970-‐2004.	  Den	  stora	  anledningen	  till	  det	  är	  en	  ökad	  användning	  av	  fossila	  
bränslen	  (IPCC,	  2007).	  Fossila	  bränslen	  är	  energikällor	  innehållandes	  kol	  som	  
har	  bildats	  under	  en	  lång	  tid	  och	  som	  härstammar	  från	  växter	  och	  djur	  från	  
äldre	  geologiska	  perioder.	  Därför	  har	  kolet	  som	  släpps	  ut	  vid	  förbränning	  av	  
fossila	  bränslen	  varit	  utanför	  det	  naturliga	  kretsloppet	  under	  så	  lång	  tid	  att	  den	  
koldioxiden	  skapar	  ett	  nettoutsläpp.	  Man	  skiljer	  därför	  på	  det	  totala	  och	  det	  
fossila	  utsläppet	  av	  koldioxid	  (Naturvårdsverket,	  2010).	  
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• Metan,	  CH4:	  En	  kemisk	  förening	  som	  är	  det	  enklaste	  kolvätet.	  Bildas	  vid	  
nedbrytning	  av	  organiskt	  material	  i	  syrefattiga	  miljöer	  så	  som	  botten	  på	  sjöar	  
och	  vid	  kors	  ämnesomsättning	  och	  är	  överlag	  en	  väldigt	  vanlig	  gas	  
(Naturvårdsverket,	  2010).	  De	  största	  utsläppen	  av	  metan	  kommer	  från	  
jordbruket	  i	  form	  av	  idisslande	  djur	  och	  från	  fossila	  bränslen	  (IPCC,	  2007).	  Är	  
huvudbeståndsdel	  i	  både	  naturgas	  och	  biogas	  där	  skillnaden	  är	  att	  naturgas	  är	  
ett	  fossilt	  bränsle	  som	  legat	  lagrat	  i	  jordskorpan	  under	  lång	  tid	  medan	  biogas	  
bildas	  vid	  nedbrytning	  av	  biologiskt	  avfall	  och	  är	  ett	  förnybart	  bränsle.	  1	  kg	  
metan	  beräknas	  ha	  samma	  klimatpåverkan	  som	  21	  kg	  koldioxid	  
(Naturvårdsverket,	  2012).	  	  	  	  

	  	  
• Dikväveoxid,	  N2O:	  Frigörs	  framförallt	  från	  kvävegödslad	  åkermark	  men	  når	  

också	  ut	  i	  atmosfären	  från	  naturliga	  källor	  som	  sumpmarker	  och	  skogsjordar.	  
Det	  största	  antropogena	  utsläppet	  av	  dikväveoxid	  kommer	  alltså	  från	  
jordbruket	  men	  en	  del	  utsläpp	  sker	  även	  från	  bilmotorer	  och	  
energianläggningar	  och	  vid	  användning	  av	  fossila	  bränslen.	  Har	  en	  stor	  
påverkan	  på	  klimatet	  då	  1	  kg	  dikväveoxid	  beräknas	  ha	  samma	  påverkan	  som	  
310	  kg	  koldioxid	  (Naturvårdsverket,	  2010).	  	  

Luftföroreningar	  
Vid	  sidan	  om	  växthusgaser	  har	  ett	  växande	  klimatproblem	  varit	  utsläpp	  av	  hälso-‐	  och	  
miljöfarliga	  ämnen.	  Ren	  luft	  är	  en	  nödvändighet	  för	  människors	  hälsa	  samt	  ett	  rikt	  djur-‐	  
och	  växtliv	  och	  är	  därmed	  en	  förutsättning	  för	  hållbar	  utveckling.	  Ett	  samlingsnamn	  för	  
dessa	  ämnen	  är	  luftföroreningar.	  Detta	  är	  ett	  mer	  lokalt	  problem	  än	  den	  globala	  
uppvärmningen	  vilket	  gör	  att	  fokus	  i	  denna	  rapport	  ligger	  på	  situationen	  i	  Stockholms	  
län	  kring	  utsläpp	  och	  koncentrationer	  av	  olika	  luftföroreningar.	  I	  Stockholm	  är	  det	  
huvudsakligen	  dessa	  fyra;	  Kväveoxider,	  Partiklar,	  Kolmonoxid	  och	  Svaveldioxid	  
(Stockholms	  stad,	  2011):	  
	  

• Kväveoxider,	  NOx:	  Bildas	  genom	  en	  reaktion	  mellan	  luftens	  syre	  och	  kväve.	  
Höga	  temperaturer	  krävs	  vilket	  gör	  att	  de	  bland	  annat	  bildas	  vid	  förbränning	  i	  
motorer.	  Finns	  både	  i	  form	  av	  NO	  och	  NO2	  där	  NO	  generellt	  är	  det	  ämne	  som	  
bildas	  vid	  förbränningen	  för	  att	  sedan	  bli	  NO2	  efter	  reaktioner	  i	  luften.	  Därför	  
mäts	  ofta	  halten	  av	  just	  kvävedioxid,	  NO2,	  vid	  mätning	  av	  luftens	  kvalitet.	  
Exponering	  för	  kvävedioxid	  är	  skadlig	  för	  människan	  då	  det	  kan	  ge	  upphov	  till	  
lungfunktionsnedsättning	  och	  astma.	  Det	  finns	  även	  forskning	  som	  visar	  på	  att	  
kväveoxid	  kan	  ha	  en	  roll	  vid	  uppkomst	  av	  lungcancer	  (Stockholms	  stad,	  2011b).	  I	  
Figur	  3	  syns	  halten	  av	  kväveoxider	  vid	  fyra	  olika	  mätplatser	  i	  Stockholm.	  Till	  
synes	  klassades	  halterna	  2010	  som	  höga	  på	  alla	  mätplatser	  enligt	  den	  i	  
miljöbalken	  lagstiftade	  miljökvalitetsnormen,	  MKN.	  	  	  	  
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Figur	  3,	  Kvävedioxidhalten	  i	  Stockholm	  vid	  fyra	  olika	  mätplatser,	  (Stockholm	  stad,	  2011b).	  	  

	  

                    Höga halter, över MKN >60 µg/m3 
                    Ganska höga halter 48–60 µg/m3 
                    Måttliga halter 36–48 µg/m3 
                    Låga halter <36 µg/m3 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Indelning	  utifrån	  den	  i	  miljöbalken	  lagstiftade	  miljökvalitetsnormen,	  MKN	  (Stockholm	  stad	  2011b).	  
	  

• Partiklar,	  PM10:	  Små	  delar	  av	  material	  som	  svävar	  i	  en	  gas	  eller	  vätska.	  Går	  ofta	  
under	  beteckningen	  PM10	  då	  en	  förutsättning	  för	  att	  klassas	  som	  en	  partikel	  är	  
en	  storlek	  mindre	  än	  10	  mikrometer.	  Det	  innebär	  att	  de	  är	  så	  små	  att	  de	  är	  
inandningsbara	  och	  därmed	  ett	  problem	  ur	  hälsosynpunkt.	  Orsakar	  alla	  typer	  av	  
lungproblem	  med	  alltifrån	  nedsatta	  funktioner	  till	  astma	  och	  i	  förlängningen	  
ökad	  dödlighet	  i	  lungsjukdomar.	  Bildas	  vid	  dålig	  förbränning	  samt	  vid	  slitage	  av	  
däck	  och	  körbanor	  vilket	  innebär	  att	  vägtrafiken	  är	  den	  största	  generatorn	  av	  
partiklar	  till	  luften	  (Stockholms	  stad,	  2011c).	  Figur	  4	  visar	  partikelhalten	  vid	  ett	  
antal	  mätplatser	  i	  Stockholm.	  Där	  framgår	  det	  att	  situationen	  förbättrats	  på	  de	  
flesta	  mätplatserna	  men	  att	  halten	  fortfarande	  anses	  vara	  ganska	  hög.	  	  

                   	  
Figur	  4	  Partikelhalten	  i	  Stockholm	  vid	  ett	  antal	  mätplatser,	  (Stockholms	  stad,	  2011c).	  

	  

                       Höga halter, över MKN >40 µg/m3 
                       Ganska höga halter 14–40 µg/m3 
                       Måttliga haltar 10–14 µg/m3 
                       Låga halter <10 µg/m3 

	  	  Indelning	  utifrån	  den	  i	  miljöbalken	  lagstiftade	  miljökvalitetsnormen,	  MKN	  (Stockholm	  stad,	  2011c).	  
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• Kolmonoxid,	  CO:	  Bildas	  vid	  ofullständig	  förbränning	  av	  kol	  och	  kommer	  nästan	  

uteslutande	  från	  vägtrafiken.	  Med	  hjälp	  av	  avgasrenare	  har	  dock	  utsläppen	  
begränsats	  och	  ligger	  idag	  i	  Stockholm	  på	  en	  nivå	  som	  klarar	  
miljökvalitetsnormen.	  Kolmonoxid	  är	  väldigt	  skadligt	  att	  andas	  in	  då	  det	  
förhindrar	  transporten	  av	  syre	  i	  kroppen	  och	  på	  så	  sätt	  kan	  försämra	  
syreupptagningsförmågan	  (Stockholms	  stad,	  2011d).	  Figur	  5	  visar	  halten	  av	  
kolmonoxid	  i	  Stockholm.	  En	  positiv	  utveckling	  kan	  skönjas	  och	  halterna	  är	  nu	  
låga	  enligt	  MKN.	  

               	  
Figur	  5,	  Kolmonoxidhalten	  i	  Stockholm,	  (Stockholms	  stad,	  2011d).	  

	  

                       Höga halter, över MKN >10 mg/m3 
                       Ganska höga halter 7–10 mg/m3 
                       Måttliga halter 5–7 mg/m3 
                       Låga halter <5 mg/m3 

Indelning	  utifrån	  den	  i	  miljöbalken	  lagstiftade	  miljökvalitetsnormen,	  MKN	  (Stockholm	  stad	  2011d).	  
	  

• Svaveldioxid,	  SO2:	  Bildas	  vid	  förbränning	  av	  svavelhaltiga	  bränslen.	  Den	  största	  
utsläppskällan	  i	  Stockholm	  är	  energiproduktionen	  vilket	  innebär	  att	  utsläppen	  är	  
störst	  vid	  kalla	  perioder	  på	  året.	  För	  människor	  kan	  exponering	  mot	  
svaveldioxid	  leda	  till	  diverse	  luftrörssjukdomar	  men	  det	  bidrar	  även	  till	  
försurning	  av	  mark,	  skog	  och	  vatten.	  Koncentrationen	  i	  luften	  har	  minskat	  
kraftigt	  sedan	  1960-‐talet	  vilket	  beror	  på	  renare	  energiproduktion	  tack	  vare	  lägre	  
svavelhaltig	  olja	  (Stockholms	  stad,	  2011e).	  Utvecklingen	  av	  svaveldioxidhalten	  
visas	  i	  Figur	  6	  där	  det	  framgår	  att	  halten	  gått	  från	  klart	  över	  MKN	  till	  att	  idag	  
anses	  vara	  väldigt	  låg.	  	  	  
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Figur	  6,	  Svaveldioxidhalten	  i	  Stockholm,	  (Stockholms	  stad,	  2011e).	  

	  
	  

                       Höga halter, över MKN >50 µg/m3 
                       Ganska höga halter 12–50 µg/m3 
                       Måttliga halter 8–12 µg/m3 
                       Låga halter <8 µg/m3 

Indelning	  utifrån	  den	  i	  miljöbalken	  lagstiftade	  miljökvalitetsnormen,	  MKN	  (Stockholm	  stad	  2011e).	  
	  
	  

2.2.3	  Buller	  
Allt	  oönskat	  ljud	  kan	  klassas	  som	  buller	  och	  det	  är	  idag	  ett	  utbrett	  miljö-‐	  och	  
folkhälsoproblem.	  Kopplat	  till	  hållbar	  utveckling	  kommer	  buller	  in	  som	  en	  social	  aspekt	  
då	  en	  människa	  som	  utsetts	  för	  buller	  riskerar	  att	  drabbas	  av	  problem	  med	  exempelvis	  
hörsel	  och	  röst.	  Problemen	  är	  av	  den	  typen	  att	  de	  lätt	  kan	  fortplantas	  i	  sömnsvårigheter	  
och	  därigenom	  stress	  och	  depression	  (Naturvårdsverket,	  2011a).	  
	  

2.2.4	  Elanvändning	  i	  Sverige	  och	  dess	  miljöpåverkan	  
Då	  spårtrafiken	  i	  Sverige	  drivs	  av	  el	  är	  det	  centralt	  i	  denna	  rapport	  att	  utreda	  vilken	  
miljöpåverkan	  elanvändningen	  i	  landet	  har.	  Sverige	  har	  tillsammans	  med	  Finland,	  Norge	  
och	  Danmark	  en	  gemensam	  elmarknad,	  Nordpol	  (Dahlin,	  2012b).	  El	  kan	  köpas	  och	  säljas	  
fritt	  mellan	  länderna	  och	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  uppskatta	  vilken	  miljöpåverkan	  elen	  man	  
använder	  har	  eftersom	  elen	  som	  finns	  i	  kraftnätet	  kommer	  från	  olika	  källor	  
(Andersson/Lucaszewicz,	  2006).	  Processen	  illustreras	  grafiskt	  i	  Figur	  7.	  
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.	  
Figur	  7,	  Nordpols	  elmarknad,	  (Svenska	  kraftnät	  2011).	  

	  
Figur	  7	  illustrerar	  hur	  eldistributionen	  fungerar.	  Elen	  produceras	  på	  olika	  sätt	  och	  
kommer	  fysiskt	  till	  användarna	  genom	  kraftnätet	  (stamnät,	  regionnät	  och	  lokalnät).	  
Samtidigt	  prissätts	  elen	  på	  elbörsen	  Nordpol	  där	  olika	  elhandelsföretag	  köper	  in	  el	  till	  
rörligt	  pris,	  som	  bestäms	  av	  marknaden.	  Rent	  ekonomiskt	  kan	  man	  då	  bestämma	  
varifrån	  man	  vill	  ha	  sin	  el	  genom	  att	  köpa	  el	  från	  exempelvis	  vattenkraft,	  kärnkraft	  eller	  
värmekraftverk.	  Det	  är	  dock	  så	  att	  den	  el	  som	  levereras	  genom	  kraftnätet	  fysiskt	  
kommer	  att	  vara	  samma	  för	  alla.	  Det	  är	  en	  mix	  av	  all	  el	  som	  produceras	  i	  Sverige	  
tillsammans	  med	  den	  el	  som	  tillförs	  från	  Finland,	  Norge	  och	  Danmark	  till	  Nordpols	  
elbörs	  (Svenska	  kraftnät,	  2011).	  	  
	  
	  	  
För	  att	  få	  en	  bild	  över	  hur	  elen	  som	  levereras	  i	  Sverige	  är	  producerad	  kan	  man	  titta	  på	  
Sveriges	  elproduktion	  samt	  nettovärden	  mellan	  import	  och	  export	  varje	  år.	  Detta	  är	  inte	  
nödvändigtvis	  den	  el	  som	  vi	  fysiskt	  använder	  men	  det	  ger	  en	  bra	  bild	  över	  hur	  
energibalansen	  ser	  ut	  i	  landet.	  Elanvändningen	  och	  elproduktionen	  i	  Sverige	  såg	  mellan	  
2005-‐2009	  ut	  enligt	  Tabell	  4.	  
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Tabell	  4:	  Elanvändning	  och	  elproduktion	  i	  Sverige	  år	  2005-‐2009	  (Svensk	  Energi,	  
2011).	  
	  
	   2005	  

(TWh)	  
2006	  
(TWh)	  

2007	  
(TWh)	  

2008	  
(TWh)	  

2009	  
(TWh)	  

Medel	  
(TWh)	  

Medel	  
(%)	  

Vattenkraft	   72	   61,1	   65,6	   68,6	   65,3	   66,52	   46,0	  
Vindkraft	   0,9	   1	   1,4	   2	   2,5	   1,56	   1,1	  
Kärnkraft	   69,8	   65	   64,3	   61,3	   50	   62,08	   42,9	  
Värmekraft	   12,3	   13,3	   13,7	   14,1	   15,9	   13,86	   9,6	  
Total	  
elproduktion	  

155	   140,3	   145	   146	   133,7	   144	   99,6	  

Netto	  
import/export	  

-‐	  7,4	   6,1	   1,3	   -‐	  2	   4,7	   0,54	   0,4	  

Elanvändning	  
inom	  landet	  

147,6	   146,3	   146,4	   144	   138,4	   144,54	   100	  

	  
	  
Det	  finns	  flera	  olika	  perspektiv	  som	  man	  kan	  använda	  för	  att	  beräkna	  elanvändningens	  
emissionspåverkan	  i	  Sverige	  (Andersson	  och	  Lukaszewicz,	  2006).	  Nedanför	  redovisas	  
tre	  av	  dem:	  	  
	  

Elanvändningens	  emissioner	  ur	  svenskt	  perspektiv	  
I	  Tabell	  4	  kan	  man	  se	  att	  svensk	  elproduktion	  teoretiskt	  skulle	  kunna	  tillföra	  99,6%	  av	  
den	  svenska	  elenergin.	  Därför	  kan	  det	  vara	  rimligt	  att	  anta	  att	  utsläppen	  från	  svensk	  
elproduktion	  är	  samma	  som	  utsläppen	  från	  svensk	  elanvändning.	  Dessa	  utsläpp	  
redovisas	  i	  Tabell	  5	  och	  6.	  
	  
Tabell	  5:	  Utsläpp	  från	  svensk	  elproduktion	  år	  2009	  (Svensk	  Energi,	  2011).	  
	  
	   Totalt	  utsläpp	  från	  

elproduktion	  (ton)	  
Utsläpp	  per	  kWh	  
producerad	  el	  

Andel	  av	  totala	  
utsläpp	  i	  Sverige	  
(%)	  

Kväveoxider	  (NOx)	  	   4	  364	   0,03	  g	  	   2,9	  
Svaveldioxid	  (SO2)	  	   2	  328	   0,02	  g	  	   7,8	  
Koldioxid	  (CO2)	   2	  369	  215	   17,79	  g	  	   5,1	  
Kolmonoxid	  (CO)	  	   13	  899	   0,10	  g	  	   2,6	  
Flyktiga	  organiska	  
ämnen	  (NMVOC)	  	  

1	  096	   0,01	  g	  	   0,6	  

Metan	  (CH4)	  	   1	  442	   0,01	  g	  	   0,03	  
Partiklar	  (PM10)	  	   2	  140	   0,02	  g	  	   5,5	  
Dikväveoxid	  (N2O)	  	   424	   3	  mg	  	   0,01	  
Ammoniak	  (NH3)	  	   118	   0,9	  mg	  	   0,2	  
Bly	  (Pb)	  	   0,82	   6	  μg	  	   0,01	  
Kvicksilver	  (Hg)	  	   0,03	   0,2	  μg	  	   0,005	  
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Tabell	  6:	  Utsläpp	  från	  svensk	  elproduktion	  år	  2005-‐2009,	  Utsläpp/kWh	  el	  (Svensk	  
Energi,	  2011).	  
	  
	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   Medel	  
NOx	  (g)	   0,02	   0,03	   0,03	   0,03	   0,03	   0,028	  
SO2	  (g)	   0,01	   0,02	   0,02	   0,02	   0,02	   0,018	  
CO2	  (g)	   26	   23	   24	   24	   17,79	   22,958	  
CO	  (g)	   0,07	   0,08	   0,08	   0,09	   0,1	   0,084	  
NMVOC	  (g)	   0,01	   0,01	   0,01	   0,01	   0,01	   0,01	  
CH4	  (g)	   0,01	   0,01	   0,01	   0,01	   0,01	   0,01	  
PM10	  (g)	   0,01	   0,01	   0,01	   0,01	   0,02	   0,012	  
N2O	  (mg)	   2	   3	   3	   3	   3	   2,8	  
NH3	  (mg)	   0,7	   0,8	   0,7	   0,8	   0,9	   0,78	  
Pb	  (μg)	   4	   6	   5	   5	   6	   5,2	  
Hg(μg)	   0,2	   0,2	   0,2	   0,2	   0,2	   0,2	  
	  

Det	  svenska	  perspektivet	  är	  naturligt	  att	  använda	  om	  man	  vill	  beräkna	  elanvändningens	  
miljöpåverkan	  i	  just	  Sverige.	  Man	  kan	  dock	  se	  det	  som	  att	  eftersom	  Sverige	  har	  en	  
gemensam	  elmarknad	  med	  de	  andra	  länderna	  i	  Nordpol	  så	  borde	  emissionerna	  
beräknas	  som	  ett	  medelvärde	  av	  de	  emissioner	  som	  kommer	  av	  elproduktionen	  i	  varje	  
land	  i	  Nordpol,	  inte	  bara	  i	  Sverige.	  I	  denna	  rapport	  används	  dock	  det	  svenska	  
perspektivet	  för	  vidare	  beräkningar	  i	  modellen.	  

Miljövänlig	  el-‐”Bra	  miljöval”	  
SLs	  tåg	  använder	  el	  som	  uppfyller	  kravet	  för	  att	  få	  klassas	  som	  ”Bra	  miljöval”	  av	  
Naturvårdsverket.	  Det	  innebär	  att	  all	  el	  som	  köps	  måste	  vara	  producerad	  från	  förnybara	  
energikällor	  såsom	  vatten,	  vind	  och	  solenergi.	  Om	  man	  köper	  el	  som	  är	  klassad	  som	  ”Bra	  
miljöval”	  så	  betalar	  man	  ett	  överskott	  och	  man	  får	  en	  garanti	  att	  så	  mycket	  el	  som	  man	  
köper	  kommer	  att	  produceras	  under	  ”Bra	  miljöval”-‐kriterier.	  Dessa	  kriterier	  är	  väldigt	  
hårda,	  hårdast	  i	  världen	  enligt	  Naturvårdverket,	  och	  ställer	  till	  exempel	  krav	  på	  hur	  
vattenkraftverken	  ska	  drivas.	  De	  pengar	  som	  man	  betalar	  extra	  går	  då	  till	  fonder	  som	  
finansierar	  olika	  projekt	  för	  att	  minska	  kraftverkens	  miljöpåverkan	  (Naturvårdsverket,	  
2011b).	  Därför	  kan	  man	  hävda	  att	  tågtrafiken	  i	  Sverige	  är	  nästan	  utsläppsfri,	  eftersom	  
de	  drivs	  på	  el	  från	  förnybara	  källor.	  
	  
I	  Sverige	  så	  kommer	  den	  största	  delen	  av	  den	  förnybara	  elen	  i	  spårtrafiken	  från	  
vattenkraft,	  resterande	  del	  från	  vindkraft.	  Dessa	  kraftkällors	  miljöpåverkan	  redovisas	  i	  
Tabell	  7.	  
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Tabell	  7:	  Miljöpåverkan	  av	  el	  från	  vind-‐	  och	  vattenkraft	  till	  tåg,	  g/kWh	  (NTM,	  
2011a;	  Solerud,	  2012).	  
	  

	  
Vattenkraft	   Vindkraft	  

CO2	  fossilt	  

	  
	  

0,024	  

	  
	  

0,000037	  

NOx	   0,0001	   0,000000039	  
PM10	   0,0000076	   1E-‐10	  
CH4	   0,000001	   i.u.	  
CO	   0,00037	   i.u.	  
SO2	   0,000074	   i.u.	  
	  

	  

2.3	  Transporter	  
Transportsektorn	  är	  en	  starkt	  bidragande	  orsak	  till	  energianvändningen	  och	  utsläppen	  
av	  växthusgaser	  och	  luftföroreningar	  i	  Sverige.	  Hur	  stor	  denna	  påverkan	  är	  och	  hur	  den	  
har	  utvecklats	  presenteras	  i	  detta	  kapitel.	  Dessutom	  jämförs	  olika	  transportmedel	  med	  
varandra	  för	  att	  åskådliggöra	  skillnader	  och	  på	  så	  sätt	  stärka	  rapportens	  föreslagna	  
trafiklösning.	  	  	  

2.3.1	  Transportsektorns	  energianvändning	  
Transportsektorn	  står	  för	  ungefär	  en	  fjärdedel	  av	  den	  totala	  energianvändningen	  i	  
Sverige.	  Trenden	  sedan	  1970-‐talet	  har	  varit	  att	  sektorns	  energianvändning	  ökat	  och	  
med	  något	  undantag	  så	  har	  den	  trenden	  hållit	  i	  sig	  även	  de	  senaste	  åren.	  Detta	  
illustreras	  i	  Figur	  8	  (Energimyndigheten,	  2011a).	  	  
	  

	  
Figur	  8:	  Energianvändning	  för	  inrikes	  transporter,	  (Energimyndigheten	  2011a).	  
	  
Transportsektorn	  kan	  delas	  in	  i	  vägtrafik,	  bantrafik,	  luftfart	  och	  sjöfart	  
(Energimyndigheten,	  2011a).	  Fördelningen	  mellan	  dessa	  när	  det	  gäller	  
energianvändning	  ser	  ut	  enligt	  Figur	  9.	  
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	   Figur	  9,	  Energianvändningen	  för	  inrikes	  transporter	  i	  Sverige	  2010,	  (Energimyndigheten	  2011a).	  	  
	  
Energimyndighetens	  beräkning	  kring	  hur	  stor	  del	  av	  den	  energi	  som	  används	  inom	  
transportsektorn	  som	  kan	  klassas	  som	  förnybar	  uppgick	  2010	  till	  7,9	  %.	  Man	  har	  då	  
tagit	  hänsyn	  till	  både	  förnybara	  bränslen	  inom	  vägtrafiken	  samt	  förnybar	  el	  till	  
bantrafiken.	  Då	  denna	  rapport	  berör	  trafiken	  i	  Stockholmsregionen	  så	  ligger	  fokus	  på	  
vägtrafik	  och	  bantrafik.	  Det	  är	  nämligen	  främst	  inom	  dessa	  två	  kategorier	  som	  
persontrafiken	  i	  Stockholm	  sker.	  I	  Figur	  9	  framgår	  att	  vägtrafiken	  är	  den	  absolut	  största	  
energianvändaren	  inom	  transportsektorn	  (Energimyndigheten,	  2011a).	  	  
	  
Vägtrafiken	  består	  av	  privatbilism,	  kollektivtrafik	  och	  godstransporter	  varav	  
privatbilism	  tillsammans	  med	  kollektivtrafik	  kan	  klassas	  som	  persontransporter.	  Dessa	  
beräknas	  stå	  för	  ungefär	  70	  %	  av	  vägtrafikens	  energianvändning	  vilket	  innebär	  att	  
godstransporter	  står	  för	  resterande	  30	  %	  (Energimyndigheten,	  2011a).	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2.3.2	  Transportsektorns	  växthusgasutsläpp	  
2009	  stod	  inrikes	  transporter	  för	  34	  %	  av	  växthusgasutsläppen	  i	  Sverige	  (Trafikverket,	  
2011a).	  Brukligt	  är	  att	  konvertera	  utsläpp	  av	  olika	  växthusgaser	  till	  
koldioxidekvivalenter,	  för	  att	  på	  så	  sätt	  kunna	  få	  en	  tydlig	  bild	  över	  alla	  utsläpp	  som	  sker	  
tillsammans	  istället	  för	  var	  för	  sig.	  De	  totala	  utsläppen	  av	  växthusgaser	  från	  inrikes	  
transporter	  illustreras	  i	  Figur	  10	  där	  det	  även	  framgår	  att	  vägtrafiken	  är	  det	  klart	  
dominerande	  trafikslaget.	  
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Figur	  10:	  Utsläpp	  av	  växthusgaser	  från	  inrikes	  transporter,	  (Naturvårdsverket,	  2011c).	  

	  
Sett	  över	  perioden	  1990-‐2010	  har	  de	  totala	  utsläppen	  av	  växthusgaser	  från	  inrikes	  
transporter	  i	  Sverige	  ökat	  med	  7,5	  %.	  Av	  de	  totala	  utsläppen	  av	  växthusgaser	  från	  
inrikes	  transporter	  2010	  stod	  vägtrafiken	  för	  92,2	  %,	  vilket	  innebär	  att	  den	  samtidigt	  
utgjorde	  31,3	  %	  av	  Sveriges	  sammanlagda	  utsläpp	  (Naturvårdsverket,	  2011c).	  	  
	  	  

2.3.3	  Biltrafik	  
Andelen	  invånare	  i	  Stockholm	  som	  transporteras	  med	  bil	  till	  och	  från	  arbete	  och	  skola	  
har	  minskat	  mellan	  2004-‐2010	  från	  27	  %	  till	  21	  %.	  Motsvarande	  siffror	  när	  det	  gäller	  
utvecklingen	  för	  kollektivtrafiken	  under	  samma	  tidsperiod	  är	  en	  ökning	  från	  53	  %	  till	  59	  
%	  (Stockholms	  stad,	  2011f).	  Trots	  en	  klar	  minskning	  när	  det	  gäller	  andelen	  som	  
använder	  bilen	  som	  sitt	  huvudsakliga	  transportmedel	  så	  är	  det	  tydligt	  att	  bilen	  
fortfarande	  har	  en	  stark	  ställning	  i	  samhället.	  
	  
Extra	  tydligt	  blir	  det	  om	  man	  ser	  på	  siffror	  för	  de	  kommuner	  som	  främst	  behandlas	  i	  
denna	  rapport;	  Danderyd,	  Täby,	  Vallentuna	  och	  Österåker.	  SL	  har	  i	  en	  rapport	  angående	  
resvanor	  i	  Stockholms	  län	  presenterat	  siffror	  för	  respektive	  kommun.	  Här	  visar	  det	  sig	  
för	  alla	  kommuner	  att	  klart	  mer	  än	  hälften	  av	  invånarna	  använder	  bilen	  som	  
transportmedel	  till	  och	  från	  arbete	  och	  skola	  medan	  kollektivtrafiken	  nyttjas	  av	  
betydligt	  färre	  (Figur	  2).	  	  
	  

Bilens	  drivmedel	  
För	  att	  förstå	  vad	  biltrafiken	  innebär	  ut	  miljösynpunkt	  är	  det	  viktigt	  att	  få	  en	  bild	  över	  
bilens	  miljöpåverkan	  och	  hur	  den	  skiljer	  sig	  åt	  beroende	  på	  de	  olika	  bilmodeller	  som	  
finns	  idag	  då	  de	  olika	  drivmedel	  som	  finns	  påverkar	  på	  sitt	  sätt.	  Trafikverket	  delar	  in	  
bilens	  drivmedel	  i	  fyra	  grupper;	  bensin,	  dieselolja,	  naturgas	  och	  biobränslen	  
(Trafikverket,	  2011b).	  Fördelningen	  av	  dessa	  såg	  2010	  ut	  enligt	  Figur	  11.	  
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Figur	  11,	  Andel	  och	  fördelning	  av	  drivmedel	  i	  Sverige	  2010,	  (Trafikverket	  2011b).	  

	  
	  
	  

• Bensin:	  Är	  en	  fossil	  oljeprodukt	  vilket	  innebär	  att	  det	  är	  en	  energikälla	  
bestående	  av	  kolväten	  som	  lagrats	  i	  jorden	  under	  lång	  tid	  och	  som	  härstammar	  
från	  djur-‐	  och	  växtdelar.	  Framställs	  genom	  raffinering	  av	  råolja	  som	  förenklat	  är	  
en	  uppvärmningsprocess	  för	  att	  uppnå	  önskade	  egenskaper.	  Vid	  förbränning	  av	  
bensin	  sker	  utsläpp	  av	  fossil	  koldioxid	  till	  atmosfären	  (Konsumentverket,	  2011).	  I	  
Sverige	  är	  95-‐oktanig	  bensin	  vanligast	  vilket	  är	  en	  blandning	  av	  95	  %	  
oljeprodukter	  och	  5	  %	  etanol.	  Blandningen	  görs	  för	  att	  minska	  bränslets	  
koldioxidutsläpp	  och	  därigenom	  dess	  klimatpåverkan	  (Energimyndigheten,	  
2011b).	  	  

	  
• Dieselolja:	  Precis	  som	  bensin	  så	  framställs	  diesel	  av	  olja	  genom	  raffinering.	  För	  

att	  minska	  utsläppen	  av	  fossil	  koldioxid	  som	  sker	  i	  samband	  med	  förbränning	  av	  
diesel	  så	  blandas	  en	  liten	  mängd	  förnybara	  bränslen	  med	  dieseln	  
(Energimyndigheten,	  2011b).	  Diesel	  orsakar	  utsläpp	  av	  kväveoxider	  i	  större	  
utsträckning	  än	  bensin,	  vilket	  dock	  kan	  reduceras	  med	  hjälp	  av	  partikelfilter	  
(Konsumentverket,	  2011).	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
• Naturgas:	  Används	  som	  drivmedel	  i	  gasbilar	  där	  den	  tillsammans	  med	  biogas	  

bildar	  fordonsgas.	  Består	  i	  huvudsak	  av	  metangas.	  Naturgas	  har	  likt	  olja	  bildats	  
genom	  att	  organiskt	  material	  lagrats	  i	  berggrunden	  i	  så	  kallade	  gasfällor	  och	  är	  
ett	  fossilt	  bränsle.	  Förbränning	  av	  naturgas	  ger	  därför	  upphov	  till	  utsläpp	  av	  
fossil	  koldioxid	  (Energimyndigheten,	  2011b).	  

	  
Biobränslen	  är	  ett	  samlingsnamn	  för	  förnybara	  bränslen	  som	  har	  gemensamt	  att	  de	  
tillverkas	  av	  organiskt	  material,	  vilket	  kan	  vara	  olika	  växtdelar,	  slam	  från	  reningsverk	  
eller	  slaktavfall.	  Det	  tre	  huvudsakligen	  biobränslena	  som	  används	  som	  drivmedel	  till	  
bilen	  är	  etanol,	  biogas	  och	  RME	  (Trafikverket,	  2011b).	  
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• Etanol:	  Tillverkas	  av	  olika	  slags	  grödor,	  såsom	  sockerrör	  och	  spannmål,	  och	  
klassas	  därför	  som	  ett	  förnybart	  bränsle.	  	  Klimatnyttan	  beror	  på	  var	  och	  hur	  den	  
produceras,	  energiinnehållet	  i	  olika	  grödor	  kan	  nämligen	  variera	  (WWF,	  2011c).	  
Används	  både	  som	  ett	  bränsle	  i	  sig	  men	  även	  som	  utspädning	  i	  bensin	  för	  att	  
minska	  dess	  utsläpp	  av	  fossil	  koldioxid.	  Det	  vanligaste	  etanolbränslet	  i	  Sverige	  är	  
E85,	  vilket	  är	  etanol	  utblandat	  med	  15	  %	  bensin.	  En	  del	  av	  etanolen	  som	  
används	  i	  Sverige	  tillverkas	  innanför	  landets	  gränser	  men	  det	  sker	  även	  en	  stor	  
import.	  Den	  huvudsakliga	  importen	  består	  av	  sockerrörsetanol	  från	  Brasilien	  
(Energimyndigheten,	  2011b).	  	  

	  
• Biogas:	  Består	  likt	  naturgas	  i	  huvudsak	  av	  metan	  men	  är	  till	  skillnad	  från	  

naturgas	  en	  förnybar	  energikälla.	  Produceras	  genom	  att	  mikroorganismer	  bryter	  
ned	  exempelvis	  matrester	  från	  hushåll	  eller	  gödsel	  från	  lantbruk	  
(Energimyndigheten,	  2011c).	  Biogas	  är	  en	  del	  av	  det	  naturliga	  kretsloppet	  och	  
tillför	  därför	  ingen	  extra	  fossil	  koldioxid	  till	  atmosfären.	  Biogas	  tar	  ungefär	  två	  
veckor	  att	  framställa	  vilket	  kan	  jämföras	  med	  naturgas	  och	  olja	  där	  motsvarande	  
siffra	  är	  flera	  miljoner	  år	  (SL,	  2010b).	  Är	  tillsammans	  med	  naturgas	  
beståndsdelarna	  i	  drivmedlet	  fordonsgas.	  	  

	  
• RME:	  Rapsmetylester	  tillverkas	  av	  raps	  och	  bidrar	  positivt	  till	  ett	  minskat	  

koldioxidutsläpp	  genom	  att	  rapsplantan	  tar	  upp	  nästan	  lika	  mycket	  koldioxid	  vid	  
sin	  tillväxt	  som	  vid	  förbränningen.	  Används	  därför	  som	  utblandning	  i	  diesel.	  Går	  
ofta	  under	  namnet	  biodiesel	  och	  är	  ett	  förnybart	  bränsle	  (Energimyndigheten,	  
2011b).	  	  

	  
Då	  RME	  används	  som	  utblandning	  i	  diesel	  och	  då	  naturgas	  och	  biogas	  tillsammans	  bildar	  
naturgas	  så	  används	  vanligen	  fyra	  kategorier	  av	  bilar,	  nämligen:	  bensin,	  diesel,	  etanol	  
och	  gas.	  När	  det	  gäller	  nybilsförsäljningen	  2010	  så	  var	  fördelningen	  mellan	  dessa	  
kategorier	  enligt	  Figur	  12.	  Det	  framgår	  tydligt	  att	  andelen	  bensinbilar	  bland	  sålda	  nya	  
bilar	  minskat	  från	  86	  %	  2005	  till	  34	  %	  2010.	  Det	  drivmedel	  som	  haft	  den	  stadigaste	  
uppåtgående	  tillväxten	  är	  diesel	  medan	  etanol/gas	  till	  en	  början	  ökat	  andelsmässigt	  för	  
att	  sedan	  minska	  igen	  till	  15	  %	  av	  nybilsförsäljningen	  2010.	  	  
	  

	  
Figur	  12,	  Andel	  nya	  bilar	  med	  olika	  drivmedel	  i	  Sverige,	  (Trafikverket	  2011b).	  
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När	  det	  gäller	  förnybara	  drivmedel	  i	  biltrafiken	  totalt	  sett	  så	  har	  andelen	  växt	  stadigt	  de	  
senaste	  tio	  åren,	  vilket	  Figur	  13	  illustrerar.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Figur	  13,	  Andel	  förnybara	  drivmedel	  i	  svensk	  vägtrafik,	  (Energimyndigheten,	  2011d).	  

	  

Bilens	  bränsleförbrukning	  
Om	  man	  mer	  i	  detalj	  tittar	  på	  bränsleförbrukningen	  på	  nya	  bilar	  i	  Sverige	  2010	  jämfört	  
med	  tidigare	  år	  så	  står	  det	  klart	  att	  den	  har	  minskat,	  alltså	  att	  nya	  bilar	  generellt	  blir	  
mer	  energieffektiva.	  Den	  genomsnittliga	  nya	  bilen	  i	  Sverige	  2010	  förbrukade	  0,62	  
liter/mil	  vilket	  kan	  jämföras	  med	  siffran	  2009	  som	  var	  0,67.	  Bränsleförbrukningen	  på	  
nya	  bensinbilar	  minskade	  från	  0,68	  till	  0,66	  medan	  motsvarande	  siffror	  för	  dieselbilar	  
var	  0,60	  till	  0,56.	  Både	  etanol-‐	  och	  gasbilar	  hade	  2010	  en	  bränsleförbrukning	  på	  0,75	  
liter/mil	  vilket	  i	  etanolbilars	  fall	  var	  en	  minskning	  från	  2009	  med	  0,3	  medan	  gasbilars	  
förbrukning	  ökade	  med	  0,1.	  Den	  genomsnittliga	  minskningen	  när	  det	  gäller	  nya	  bilar	  i	  
Sverige	  2010	  kan	  alltså	  delvis	  förklaras	  med	  att	  de	  flesta	  olika	  bilmodellerna	  fått	  
förbättrade	  siffror.	  En	  tydlig	  förklaring	  är	  även	  den	  tidigare	  visade	  ökade	  andelen	  
dieselbilar	  när	  det	  gäller	  nybilsförsäljningen.	  Dieselbilar	  är	  den	  modell	  som	  har	  klart	  
lägst	  bränsleförbrukning	  vilket	  innebär	  att	  de	  bidrar	  till	  att	  minska	  de	  totala	  siffrorna	  
(Trafikverket,	  2011b).	  	  	  
	  
Att	  dieselbilar	  generellt	  har	  lägre	  bränsleförbrukning	  än	  bensinbilar	  beror	  på	  två	  
nyckelfaktorer.	  Dels	  har	  diesel	  ett	  högre	  energiinnehåll	  än	  bensin	  och	  dessutom	  har	  
dieselmotorer	  en	  högre	  verkningsgrad	  än	  bensinmotorer	  (Energimyndigheten,	  2011a).	  	  	  
	  
	  

Bilens	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  och	  luftföroreningar	  	  
Utvecklingen	  av	  bilar	  har	  gått	  framåt	  de	  senaste	  åren	  och	  nya	  bilar	  som	  görs	  idag	  är	  
både	  mer	  energieffektiva	  och	  bränslesnåla	  än	  sina	  föregångare.	  De	  genomsnittliga	  
koldioxidutsläppen	  för	  nya	  bilar	  2010	  uppgick	  till	  153	  gram	  per	  kilometer	  vilket	  kan	  
jämföras	  med	  åren	  tidigare,	  2009	  och	  2008,	  då	  motsvarande	  siffror	  var	  164	  respektive	  
174	  (Trafikverket,	  2011b).	  En	  tydlig	  förändring	  och	  förbättring	  har	  alltså	  skett.	  Det	  finns	  
möjlighet	  till	  ytterligare	  förbättringar,	  i	  huvudsak	  genom	  att	  ersätta	  fossila	  bränslen	  
med	  förnybara.	  Regeringen	  har	  satt	  upp	  en	  vision	  om	  att	  man	  2030	  ska	  driva	  bilar	  helt	  
utan	  fossila	  bränslen	  som	  ett	  steg	  i	  målet	  om	  en	  hållbar	  utveckling	  i	  Sverige	  (Regeringen,	  
2009).	  	  	  
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Sedan	  1990	  har	  de	  totala	  koldioxidutsläppen	  från	  biltrafik	  i	  Sverige	  ökat	  från	  17,3	  
miljoner	  ton	  till	  19	  miljoner	  ton	  vilket	  innebär	  en	  ökning	  med	  10	  %.	  Räknar	  man	  även	  in	  
produktion	  och	  distribution	  av	  bränslen	  så	  är	  ökningen	  från	  1990	  13	  %.	  Detta	  trots	  att	  
bilarna	  har	  blivit	  mer	  energieffektiva	  och	  att	  användningen	  av	  biodrivmedel	  ökat.	  
Ökningen	  kan	  alltså	  helt	  och	  hållet	  förklaras	  med	  en	  ökad	  trafik,	  alltså	  att	  fler	  åker	  bil	  
idag	  än	  tidigare.	  Skulle	  trafiken	  varit	  oförändrad	  sedan	  1990	  hade	  koldioxidutsläppen	  
istället	  minskat	  med	  15	  %	  (Trafikverket,	  2011b).	  	  	  	  
	  
Utsläppen	  av	  växthusgaser	  och	  luftföroreningar	  skiljer	  sig	  åt	  beroende	  på	  vilket	  
drivmedel	  som	  bilen	  går	  på.	  Den	  statistik	  som	  presenteras	  nedan	  och	  som	  rapportens	  
modell	  sedan	  kommer	  att	  baseras	  på	  är	  att	  drivmedlen	  delas	  in	  i	  samma	  fyra	  kategorier	  
som	  tidigare:	  bensin,	  diesel,	  etanol	  och	  gas.	  Nätverket	  för	  Transporter	  och	  Miljön,	  NTM,	  
är	  en	  ideell	  förening	  som	  skapades	  1993	  för	  att	  skapa	  en	  gemensam	  värdegrund	  för	  
beräkningar	  av	  miljöprestanda	  för	  olika	  transportmedel.	  Medlemmar	  är	  ett	  stort	  antal	  
företag,	  däribland	  Energimyndigheten	  och	  SL,	  och	  NTM	  är	  framförallt	  till	  för	  att	  erbjuda	  
en	  möjlighet	  att	  bedöma	  transporters	  totala	  miljöpåverkan.	  Detta	  gör	  man	  genom	  att	  
presentera	  genomsnittliga	  siffror	  för	  hur	  många	  gram	  per	  kilometer	  som	  bilar	  drivna	  på	  
respektive	  drivmedel	  släpper	  ut	  av	  olika	  ämnen.	  Dessa	  siffror	  varierar	  naturligtvis	  från	  
fall	  till	  fall	  då	  ett	  antal	  faktorer	  så	  som	  bilmodell	  och	  bilens	  hastighet	  påverkar.	  NTM	  har	  
satt	  en	  osäkerhet	  på	  dessa	  värden	  till	  +30	  %	  /	  -‐15	  %.	  Utsläppen	  för	  de	  fyra	  kategorierna	  
per	  kilometer	  presenteras	  i	  Figur	  14-‐18.	  Tilläggas	  bör	  att	  utsläppen	  av	  kolmonoxid	  inte	  
presenteras	  i	  en	  figur	  då	  de	  är	  närmast	  obefintliga,	  och	  är	  därför	  inte	  heller	  med	  i	  
rapportens	  modell	  (NTM,	  2011b).	  	  	  
	  

	  
Figur	  14,	  Utsläpp	  av	  koldioxid,	  (NTM	  2011b).	   	   Figur	  15,	  Utsläpp	  av	  metan,	  (NTM	  2011b).	  
	  

	  
Figur	  16,	  Utsläpp	  av	  partiklar,	  (NTM	  2011b).	   	   Figur	  17,	  Utsläpp	  av	  kväveoxider,	  (NTM	  2011b).	  
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Figur	  18,	  Utsläpp	  av	  svaveldioxid,	  (NTM	  2011b).	  
	  

Biltrafik	  i	  den	  nordöstra	  Stockholmsregionen	  
Fördelningen	  när	  det	  gäller	  bilar	  med	  olika	  drivmedel	  skiljer	  sig	  åt	  någorlunda	  i	  de	  olika	  
kommunerna.	  Den	  inbördes	  ordningen	  drivmedlen	  emellan	  är	  dock	  densamma.	  Hur	  
bilbeståndet	  ser	  ut	  mer	  exakt	  i	  både	  antal	  och	  andel	  presenteras	  i	  Tabell	  8	  och	  9.	  
	  
Tabell	  8:	  Antal	  bilar	  med	  olika	  drivmedel	  per	  kommun	  (Trafikanalys,	  2012).	  	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bensin	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Diesel	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Etanol	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gas	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Totalt	  

Danderyd	   9	  971	   2	  676	   733	   86	   13	  466	  
Täby	   20	  947	   4	  352	   1	  760	   174	   27	  233	  
Vallentuna	   10	  869	   1	  932	   768	   47	   13	  616	  
Österåker	  	   14	  002	   2	  623	   853	   68	   17	  546	  
	  	  
	  
Tabell	  9:	  Andel	  bilar	  med	  olika	  drivmedel	  per	  kommun,	  %	  (Trafikanalys,	  2012).	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bensin	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Diesel	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Etanol	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gas	  

Danderyd	   74,05	   19,87	   5,44	   0,64	  
Täby	   76,92	   15,98	   6,46	   0,64	  
Vallentuna	   79,83	   14,19	   5,64	   0,35	  
Österåker	  	   79,80	   14,95	   4,86	   0,39	  
	  
	  
En	  genomsnittlig	  vardag	  mellan	  klockan	  06-‐09	  i	  Nordostsektorn	  genomförs	  totalt	  85	  
200	  resor	  med	  bil	  och	  kollektivtrafik.	  Medelbeläggningen	  per	  bilresa	  är	  1,7	  personer.	  
Dessa	  resor	  kan	  delas	  in	  i	  tre	  kategorier,	  nämligen:	  Inom,	  Från	  och	  Till	  sektorn	  (SL,	  
2008).	  Mer	  exakt	  ser	  fördelningen	  mellan	  dessa	  resor	  i	  Nordostsektorn	  ut	  enligt	  Tabell	  
10.	  	  
	  
Tabell	  10:	  Resandet	  med	  bil	  och	  kollektivtrafik	  inom,	  till	  och	  från	  Nordostsektorn	  
(SL,	  2008).	  
	   	   Bil	   	  Kollektivtrafik	   	  	  
Inom	  Nordostsektorn	   	  30	  700	   	  11	  800	   	  	   	  	  
Från	  Nordostsektorn	  	   16	  700	   	  16	  900	   	  	   	  	  
Till	  Nordostsektorn	  	   5	  600	   	  3	  500	   	  
Totalt	  	   	   53	  000	   	  32	  200	   	   	  

0,05	   0,04	  

0,09	  

0,01	  
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Bilens	  buller	  
Buller	  från	  bilar	  och	  vägtrafik	  är	  ett	  stort	  problem	  och	  är	  idag	  den	  bullerkälla	  som	  stör	  
störst	  antal	  människor	  i	  Sverige.	  Av	  de	  totalt	  cirka	  2	  miljoner	  människor	  som	  idag	  är	  
utsatta	  för	  trafikbuller	  beräknas	  tre	  fjärdedelar	  störas	  av	  just	  buller	  från	  vägtrafiken.	  Det	  
kan	  vara	  alltifrån	  rena	  motorljud	  till	  ljudet	  av	  brunnslock	  eller	  helt	  enkelt	  bullret	  från	  
däck	  och	  vägbana	  (Naturvårdsverket,	  2011a).	  	  

	  

2.3.4	  SL	  
Storstockholms	  lokaltrafik,	  SL,	  är	  ägt	  av	  Stockholms	  läns	  landsting	  och	  fungerar	  som	  
trafikhuvudman	  för	  den	  landgående	  kollektiva	  persontrafiken	  i	  Stockholms	  län	  (SL,	  
2011c).	  En	  genomsnittlig	  vardag	  2010	  använde	  722	  000	  resenärer	  SL-‐trafiken	  som	  
består	  av	  tunnelbanor,	  pendeltåg,	  lokalbanor	  och	  bussar.	  Det	  är	  en	  ökning	  jämfört	  med	  
2009	  då	  motsvarande	  siffra	  var	  705	  000.	  Det	  innebär	  att	  SL	  står	  för	  25	  %	  av	  Stockholms	  
läns	  persontrafik	  (SL,	  2011d).	  SL	  har	  därför	  en	  möjlighet	  att	  påverka	  andra	  människors	  
klimatpåverkan	  i	  form	  av	  energianvändning	  och	  utsläpp.	  En	  fördel	  och	  en	  
grundläggande	  idé	  med	  kollektivtrafik	  är	  att	  man	  delar	  på	  den	  klimatpåverkan	  och	  
kostnad	  som	  transporten	  innebär	  (SL,	  2011c).	  
	  	  
SL	  anser	  själva	  att	  de	  har	  en	  viktig	  roll	  i	  samhället	  och	  ett	  stort	  ansvar	  för	  utvecklingen	  
vilket	  företagets	  VD	  Göran	  Gunnarsson	  uttrycker:	  ”SLs	  ambition	  är	  att	  vara	  det	  mest	  
miljövänliga	  resealternativet	  och	  en	  föregångare	  på	  miljöområdet	  i	  transportbranschen.”	  I	  
dagsläget	  drivs	  sammantaget	  75	  %	  av	  SLs	  trafik	  med	  förnybar	  energi.	  Man	  har	  satt	  som	  
mål	  att	  trafiken	  ska	  vara	  helt	  fossilfri	  senast	  2025,	  alltså	  att	  alla	  drivmedel	  då	  ska	  vara	  
förnybara	  (SL,	  2011c).	  	  
	  
SL	  vill	  ta	  ett	  stort	  ansvar	  över	  en	  hållbar	  utveckling	  i	  hela	  Stockholmsregionen.	  Det	  
gäller	  såväl	  miljömässiga,	  sociala	  som	  ekonomiska	  aspekter	  (SL,	  2011c).	  2010	  stod	  
transportsektorn	  för	  en	  fjärdedel	  av	  Sveriges	  energianvändning.	  Här	  ser	  SL	  en	  stor	  
möjlighet	  att	  effektivisera	  folks	  resande,	  ambitionen	  är	  att	  fler	  och	  fler	  ska	  välja	  bort	  ett	  
eget	  bilresande	  till	  förmån	  för	  kollektivtrafik.	  På	  så	  sätt	  kan	  man	  minska	  individens	  
energianvändning	  och	  genom	  det	  minska	  den	  totala	  användningen	  i	  transportsektorn	  
(SL,	  2011c).	  	  	  	  	  

SLs	  energianvändning	  
Energin	  som	  SL	  använder	  går	  åt	  att	  driva	  de	  olika	  färdmedel	  som	  man	  har	  i	  trafik.	  Hur	  
energianvändningen	  har	  sett	  ut	  de	  senaste	  åren	  visas	  i	  Tabell	  11.	  	  
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Tabell	  11:	  SLs	  energianvändning	  fördelad	  på	  olika	  transporter	  (SL,	  2011c).	  
	  

	   	   	  
2010	   2009	   2008	  

El,	  tunnelbana	  och	  lokalbana,	  MWh	   443	  485	   428	  809	   419	  445	  
El,	  pendeltåg,	  MWh	  

	  
157	  451	   159	  681	   147	  861	  

Etanol,	  buss,	  miljoner	  liter	  	  
	  

24,32	   21,68	   19,92	  
Biogas,	  buss,	  normalkubikmeter	  	  

	  
3	  955	  228	   2	  691	  577	   1	  828	  235	  

RME,	  buss,	  miljoner	  liter	  
	   	  

2,49	   2,47	   2,19	  
Diesel,	  buss,	  exkl.	  RME-‐inblandning,	  miljoner	  liter	   47,36	   46,98	   45,4	  
Naturgas,	  buss,	  normalkubikmeter	  

	  
146	  852	   80	  865	   56	  543	  

	  

SLs	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  och	  luftföroreningar	  	  
SLs	  trafik	  ger	  upphov	  till	  utsläpp	  av	  såväl	  växthusgaser	  som	  luftföroreningar.	  
Fördelningen	  av	  olika	  ämnen	  mellan	  SLs	  trafikslag	  under	  de	  senaste	  åren	  redovisas	  i	  
Tabell	  12.	  
	  
Tabell	  12:	  Utsläpp	  från	  SL-‐trafik	  fördelad	  på	  olika	  transporter	  (SL,	  2011c).	  
	  

	   	   	  
2010	   2009	   2008	  

Fossil	  koldioxid	  (CO2),	  buss,	  ton	  
	  

127	  343	   127	  040	   121	  390	  
Fossil	  koldioxid	  (CO2),	  spårtrafik,	  ton	  

	  
10	   11	   11	  

Kväveoxider	  (NOx),	  buss,	  ton	  
	  

997	   1381	   1491	  
Partiklar,	  buss,	  ton	  

	   	  
11	   17,5	   18	  

Personkilometer,	  buss	  
	   	  

	  	  	  	  1757	  milj	   	  	  	  	  1713	  milj	   	  	  	  	  1673	  milj	  
Fossil	  koldioxid	  per	  personkilometer,	  buss,	  gram	   72,5	   74,2	   72,6	  
	  

	   	   	   	  
När	  det	  gäller	  SLs	  utsläpp	  av	  fossil	  koldioxid	  har	  det	  alltså	  skett	  en	  ökning	  för	  
busstrafiken	  medan	  den	  spårbundna	  trafiken	  har	  minskat	  sitt	  utsläpp.	  Då	  bussarnas	  
utsläpp	  är	  i	  en	  helt	  annan	  storleksordning	  så	  har	  SLs	  totala	  fossila	  koldioxidutsläpp	  ökat.	  
En	  förklaring	  till	  det	  är	  dock	  att	  antalet	  personkilometer	  i	  buss	  per	  år	  även	  har	  ökat	  
vilket	  gör	  att	  nyckeltalet	  ”Fossil	  koldioxid	  per	  personkilometer,	  buss”	  har	  minskat.	  
Utsläpp	  av	  både	  kväveoxider	  och	  partiklar	  har	  minskat	  drastiskt	  mellan	  2008-‐2010	  med	  
närmare	  40	  %	  vardera	  (SL,	  2011c).	  
	  

SLs	  buller	  
Stockholms	  län	  är	  ständigt	  växande	  när	  det	  gäller	  antalet	  invånare	  vilket	  innebär	  att	  fler	  
ska	  samsas	  på	  samma	  yta.	  Därför	  blir	  det	  hela	  tiden	  mindre	  avstånd	  mellan	  bostäder	  och	  
trafik	  vilket	  i	  sin	  tur	  medför	  ökade	  problem	  med	  buller.	  Det	  faktum	  att	  efterfrågan	  är	  
stor	  efter	  fler	  och	  tätare	  avgångar	  när	  det	  gäller	  SLs	  trafik	  gör	  även	  det	  att	  SL	  ser	  
bullerfrågan	  som	  väldigt	  viktig.	  Man	  försöker	  därför	  vara	  med	  när	  kommuner	  planerar	  
byggen	  av	  bostäder	  och	  vägar	  för	  att	  så	  gott	  det	  går	  undvika	  problemet.	  SL	  jobbar	  för	  att	  
begränsa	  buller	  både	  när	  det	  gäller	  buss-‐	  och	  spårtrafik	  och	  rent	  praktiskt	  arbetar	  man	  
bland	  annat	  med	  bullerskärmar	  längs	  spår	  för	  att	  avleda	  bullret	  men	  även	  med	  åtgärder	  
så	  som	  skötsel	  av	  fordon	  och	  smörjning	  av	  spår	  (SL,	  2011c).	  
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SLs	  busstrafik	  
Det	  finns	  cirka	  450	  busslinjer	  i	  Stockholms	  län	  och	  tillsammans	  har	  de	  ungefär	  lika	  
många	  resenärer	  som	  tunnelbanan.	  En	  genomsnittlig	  dag	  har	  SLs	  bussar	  över	  en	  miljon	  
påstigande	  resenärer	  (SL,	  2011d).	  Busstrafiken	  är	  den	  mest	  flexibla	  som	  SL	  har	  i	  och	  
med	  att	  bussar	  färdas	  på	  vägar	  till	  skillnad	  från	  övriga	  som	  är	  spårbundna.	  Det	  är	  
dessutom	  enkelt	  att	  anpassa	  linjer	  och	  ordna	  hållplatser	  efter	  förändrade	  behov.	  Därför	  
täcker	  busslinjerna	  mer	  eller	  mindre	  hela	  Stockholms	  län.	  
	  
SLs	  bussflotta	  bestod	  i	  slutet	  av	  2010	  av	  131	  biogasbussar	  och	  545	  etanolbussar,	  vilket	  
innebär	  att	  ungefär	  en	  tredjedel	  av	  SLs	  2050	  bussar	  körs	  på	  förnybara	  drivmedel.	  SL	  
använder	  sig	  även	  av	  ett	  tredje	  förnybart	  bränsle,	  nämligen	  RME	  (rapsmetylester).	  Det	  
används	  som	  en	  komponent	  i	  diesel	  där	  det	  blandas	  in	  till	  5	  %.	  	  Satsningen	  på	  så	  kallade	  
miljöfordon	  påbörjades	  av	  SL	  för	  25	  år	  sedan.	  Man	  har	  genom	  den	  lyckats	  att	  minska	  
förbrukningen	  av	  diesel	  med	  12	  miljoner	  liter	  per	  år	  och	  utsläppen	  av	  fossil	  koldioxid	  
med	  27	  000	  ton	  per	  år	  (SL,	  2011d).	  	  
	  

SLs	  spårtrafik	  
Det	  är	  flera	  banor	  som	  kör	  lokal	  persontrafik	  i	  Stockholmsområdet.	  Den	  viktigaste	  av	  
dessa	  är	  Stockholms	  tunnelbana,	  som	  ensam	  står	  för	  nästan	  75	  %	  av	  Stockholms	  
spårbundna	  lokaltrafik.	  Utöver	  det	  har	  SL	  pendeltåg	  och	  det	  som	  man	  med	  ett	  
gemensamt	  namn	  kallar	  lokalbanor:	  Roslagsbanan,	  Tvärbanan,	  Saltsjöbanan,	  
Lidingöbanan,	  Nockebybanan	  och	  Djurgårdslinjen.	  Data	  om	  längd,	  hållplatser	  och	  
påstigande	  per	  vintervardag	  har	  hämtats	  från	  dokumentet	  ”Fakta	  om	  SL	  och	  länet	  2010”	  
och	  sammanfattas	  i	  Tabell	  13.	  Från	  dessa	  data	  har	  medeldistansen	  mellan	  hållplatserna	  
beräknats	  samt	  hur	  stor	  andel	  av	  antalet	  resenärer	  som	  respektive	  bana	  har	  (SL,	  2011d).	  	  
	  
Tabell	  13:	  Jämförelse	  mellan	  olika	  spårbanor	  i	  Stockholm	  (SL,	  2011d).	  
	  
	   Längd	  

(km)	  
Antal	  
hållplatser	  	  

Medeldistans	  
mellan	  
hållplatserna	  
(km)	  

Påstigande	  per	  
vintervardag	  
2010	  (tusental)	  

Påstigande	  
per	  
vintervardag	  
2010(%)	  

Stockholms	  
tunnelbana	  

108	   100	   1,08	   1	  137	   74,11	  

Pendeltåg	   200	   50	   4	   258	   16,82	  
Roslagsbanan	   65	   38	   1,71	   38	   2,48	  
Tvärbanan	   11	   17	   0,65	   55	   3,58	  
Saltsjöbanan	   18	   18	   1	   20	   1,30	  
Lidingöbanan	   9	   14	   0,64	   11	   0,72	  
Nockebybanan	   6	   10	   0,6	   9	   0,59	  
Djurgårdslinjen	   3	   11	   0,27	   6	   0,39	  

	  

	  	  

Stockholms	  tunnelbana	  
Stockholms	  tunnelbana	  är	  hjärtat	  i	  Stockholms	  lokaltrafik	  och	  trafikerar	  mer	  än	  en	  
miljon	  resenärer	  per	  genomsnittlig	  vintervardag.	  Den	  är	  indelad	  i	  tre	  linjer	  enligt	  Tabell	  
14	  och	  Figur	  19.	  



	   37	  

	  
	  
Tabell	  14:	  Stockholms	  tunnelbana	  (SL,	  2011d).	  
	  
	   Invigningsår	   Längd	  

(km)	  
Antal	  stationer	   Resenärer	  per	  

vintervardag	  2010	  
(tusental)	  

Gröna	  linjen,	  1	   1950	   41,5	   49	   505	  
Röda	  linjen,	  2	   1964	   39,7	   36	   437	  
Blåa	  linjen,	  3	   1975	   24,5	   20	   195	  
	  	  

	  

	  
Figur	  19,	  Karta	  över	  Stockholms	  tunnelbana,	  (SL	  2012).	  

	  
	  

Tunnelbanans	  huvudsakliga	  funktion	  är	  att	  knyta	  ihop	  Stockholms	  närförorter	  med	  
innerstan	  och	  att	  möjliggöra	  snabb	  trafik	  mellan	  de	  centrala	  delarna	  av	  staden.	  Genom	  
att	  vara	  byggd	  under	  jord	  och	  att	  ha	  egna	  spår	  är	  det	  möjligt	  för	  den	  att	  ha	  väldigt	  hög	  
turtäthet.	  Alla	  tunnelbanelinjer	  möts	  i	  T-‐centralen,	  vilket	  gör	  det	  till	  den	  viktigaste	  
knytpunkten	  i	  Stockholms	  stad.	  Där	  finns	  även	  möjlighet	  att	  byta	  till	  pendeltåg,	  bussar	  
och	  regionala	  tåg.	  	  Medeldistansen	  mellan	  stationerna	  i	  tunnelbanan	  är	  relativt	  liten,	  
drygt	  en	  kilometer,	  vilket	  medför	  en	  relativt	  låg	  medelhastighet,	  strax	  över	  30	  km/h	  om	  
man	  räknar	  med	  tiden	  som	  tågen	  står	  stilla	  vid	  hållplatserna	  (SL,	  2011c).	  	  
	  

Pendeltågen	  	  
Pendeltågen	  kör	  på	  samma	  spår	  som	  vanliga	  SJ-‐tåg	  och	  knyter	  ihop	  Stockholms	  förorter	  
och	  kranskommuner	  med	  Stockholms	  stad.	  I	  nuläget	  är	  de	  mest	  centrala	  stationerna	  för	  
pendeltågen	  Södra	  station,	  T-‐centralen	  samt	  västerut	  vid	  Karlbergs	  station.	  Just	  nu	  
pågår	  bygget	  av	  en	  ny	  tunnel	  genom	  Stockholm	  City,	  Citybanan,	  som	  kommer	  att	  ge	  
pendeltåget	  egna	  spår	  genom	  Stockholm	  samt	  en	  ny	  station	  vid	  Odenplan	  (SL,	  2011c).	  
	  
Pendeltågen	  är	  betydligt	  snabbare	  än	  tunnelbanan	  och	  täcker	  längre	  distanser,	  med	  en	  
station	  ungefär	  var	  fjärde	  kilometer.	  Maxhastigheten	  på	  tågen	  är	  160	  km/h,	  vilket	  är	  
dubbelt	  så	  snabbt	  som	  tunnelbanans	  officiella	  maxhastighet.	  Medelhastigheten	  för	  
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pendeltågen	  ligger	  på	  strax	  över	  50	  km/h.	  	  Turtätheten	  är	  dock	  lägre	  än	  för	  tunnelbanan	  
(Sveriges	  järnväg,	  2011).	  
	  
SL	  planerar	  att	  från	  och	  med	  december	  2012	  köra	  pendeltåg	  ända	  till	  Uppsala	  via	  
Arlanda,	  vilket	  kommer	  att	  underlätta	  resandet	  både	  till	  flygplatsen	  och	  vidare	  mot	  
Uppsala	  (Stockholmståg,	  2011).	  Dagens	  pendeltågskarta	  ser	  ut	  enligt	  Figur	  20.	  
	  

	  
Figur	  20,	  Karta	  över	  Stockholms	  pendeltåg,	  (SL	  2012).	  

Tvärbanan	  
Tvärbanan	  har	  den	  viktiga	  funktionen	  att	  den	  kan	  erbjuda	  ett	  tvärgående	  alternativ	  
mellan	  de	  olika	  tunnelbanelinjerna.	  Varken	  tunnelbanan	  eller	  pendeltågen	  erbjuder	  den	  
möjligheten	  utan	  kräver	  att	  man	  åker	  in	  till	  centrala	  Stockholm	  och	  byter.	  Detta	  tar	  ofta	  
lång	  tid	  och	  skapar	  stor	  trängsel	  i	  bytespunkten:	  T-‐centralen.	  Därför	  påbörjades	  bygget	  
av	  tvärbanan	  år	  1996	  och	  den	  stod	  klar	  år	  2000	  (SL,	  2011c).	  	  
	  
Tvärbanan	  kör	  som	  en	  halvmåne	  i	  den	  sydvästra	  delen	  av	  Stockholms	  stad	  och	  knyter	  an	  
till	  tunnelbanans	  gröna	  linje	  i	  Gullmarsplan,	  Globen	  och	  Älvsjö,	  till	  tunnelbanans	  röda	  
linje	  i	  Liljeholmen	  samt	  med	  pendeltågen	  i	  Årstaberg.	  Det	  är	  en	  dubbelspårig	  
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snabbspårväg,	  som	  trafikeras	  av	  moderna	  spårvagnar	  av	  typen	  A32.	  Distansen	  mellan	  
hållplatserna	  är	  relativt	  liten	  vilket	  gör	  att	  medelhastigheten	  är	  lägre	  än	  tunnelbanans,	  
cirka	  25	  km/h.	  Tvärbanan	  har	  dock	  visat	  sig	  välbehövlig	  då	  den	  just	  nu	  är	  den	  mest	  
trafikerade	  av	  lokalbanorna.	  Det	  finns	  dessutom	  planer	  på	  att	  öka	  dess	  turtäthet	  från	  
7,5-‐	  till	  5-‐minuterstrafik.	  Det	  pågår	  just	  nu	  arbete	  för	  att	  förlänga	  tvärbanan	  till	  Solna,	  
där	  den	  kommer	  att	  erbjuda	  byte	  till	  tunnelbanans	  blåa	  linje.	  Detta	  arbete	  beräknas	  bli	  
klart	  under	  2013	  (SL,	  2010c).	  Tvärbanan	  ser	  i	  dagsläget	  ut	  som	  Figur	  21	  visar.	  
	  

	  
Figur	  21,	  Karta	  över	  Tvärbanan,	  (SL	  2012).	  

	  

Roslagsbanan	  
Roslagsbanan	  är	  den	  enda	  smalspåriga	  järnvägen	  av	  sitt	  slag	  i	  världen	  och	  har	  den	  unika	  
spårbredden	  891	  mm.	  Denna	  spårbredd	  fanns	  förut	  på	  flera	  ställen	  i	  Sverige	  men	  alla	  
andra	  järnvägar	  av	  den	  typen	  har	  lagts	  ned	  eller	  övergått	  till	  normalspår	  med	  
spårbredden	  1435	  mm	  (Roslagståg,	  2011).	  Roslagsbanan	  startar	  från	  stationen	  
Stockholms	  östra	  i	  Stockholm	  och	  fördelar	  sig	  sedan	  i	  tre	  linjer:	  Kårsta,	  Österskär	  och	  
Näsbypark	  enligt	  Figur	  22.	  I	  anslutning	  till	  Stockholms	  östra	  finns	  möjlighet	  till	  byte	  med	  
tunnelbanans	  röda	  linje	  och	  bussar.	  	  
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Figur	  22,	  Karta	  över	  Roslagsbanan,	  (SL	  2012).	  

	  
Roslagsbanan	  är	  den	  längsta	  av	  lokalbanorna,	  totalt	  65	  kilometer,	  och	  även	  den	  
snabbaste.	  Medelhastigheten	  ligger	  på	  omkring	  45	  km/h	  vilket	  är	  högre	  än	  tunnelbanan	  
men	  lägre	  än	  pendeltågen.	  Att	  medelhastigheten	  är	  högre	  än	  tunnelbanans	  beror	  i	  
mångt	  och	  mycket	  på	  de	  längre	  distanserna,	  vilket	  tillåter	  längre	  perioder	  av	  
maxhastighet	  (SL,	  2011d).	  	  
	  
Roslagsbanan	  är	  nu	  till	  stor	  del	  enkelspårig,	  vilket	  gör	  att	  det	  lätt	  bildas	  förseningar	  
samt	  att	  turtätheten	  begränsas.	  Det	  pågår	  dock	  arbete	  i	  två	  etapper	  för	  att	  utvidga	  den	  
till	  dubbelspårig.	  Den	  första	  ska	  vara	  klar	  till	  2014	  och	  kommer	  att	  möjliggöra	  15-‐
minuterstrafik	  på	  Roslagsbanan.	  Den	  andra	  planeras	  att	  starta	  efter	  2014	  och	  kommer	  
troligen	  att	  möjliggöra	  10-‐minuterstrafik	  (SL,	  2011a).	  	  
	  
Förutom	  denna	  uppgradering	  av	  spåren,	  så	  kommer	  alla	  101	  vagnar	  att	  renoveras	  
mellan	  år	  2011	  och	  2014	  (Euromaint	  Rail,	  2010).	  Dessutom	  finns	  det	  planer	  på	  att	  höja	  
Roslagsbanans	  maximala	  hastighet	  från	  80	  km/h	  till	  120	  km/h	  (Gladnikoff,	  2012).	  Detta	  
betyder	  att	  stora	  summor	  investeras	  på	  Roslagsbanan	  och	  visar	  att	  det	  finns	  intresse	  
från	  SLs	  sida	  att	  satsa	  långsiktigt	  på	  den.	  
	  
Roslagsbanan	  och	  dess	  fordon	  ägs	  av	  SL	  men	  körs	  och	  underhålls	  av	  Roslagståg	  AB,	  som	  
har	  kontrakt	  till	  2013.	  Efter	  det	  kommer	  Arriva	  AB	  att	  ta	  över	  som	  entreprenör	  (SL,	  
2011b).	  Trafiken	  bedrivs	  med	  29	  tågset	  bestående	  av	  en	  motorvagn	  som	  benämns	  X10p,	  
en	  mellanvagn	  UBp	  och	  en	  manövervagn	  UBxp	  (Roslagståg,	  2011).	  Antal	  sittplatser	  är	  
72	  i	  motorvagnen,	  80	  i	  mellanvagnen	  och	  76	  i	  manövervagnen	  vilket	  innebär	  att	  varje	  
tågset	  har	  totalt	  228	  sittplatser.	  Vid	  rusningstrafik	  kan	  två	  tågset	  kopplas	  ihop	  för	  att	  
utöka	  antalet	  platser.	  Fordonen	  är	  tillverkade	  av	  ABB	  Railcar	  och	  de	  är	  levererade	  
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mellan	  åren	  1988-‐95	  (Roslagståg,	  2011).	  
	  
Roslagsbanans	  trafikering	  är	  väldigt	  tidsberoende	  då	  den	  används	  av	  många	  pendlare,	  
resultatet	  blir	  många	  resenärer	  i	  riktning	  mot	  Stockholm	  på	  morgonen	  och	  från	  
Stockholm	  på	  eftermiddagen/kvällen.	  Detta	  framgår	  tydligt	  när	  man	  analyserar	  antalet	  
personer	  som	  stiger	  av	  och	  på	  Roslagsbanan	  vid	  ändhållplatsen	  Stockholms	  östra	  vid	  
olika	  tidpunkter,	  vilket	  presenteras	  i	  Tabell	  15.	  	  
	  
	  
Tabell	  15:	  Påstigande	  och	  avstigande	  vid	  Stockholms	  östra	  vid	  olika	  tidpunkter	  
(SL,	  2011d).	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kl:	  06.00-‐09.00	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kl:	  15.00-‐18.00	  
	   Buss	   Tunnelb.	   Roslagsb.	   Buss	   Tunnelb.	   Roslagsb.	  
Påstigande	   2000	   5100	   1100	   2900	   8800	   4900	  
Avstigande	   2300	   5300	   4800	   2200	   7600	   1800	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hela	  dygnet	  
	   Buss	   Tunnelbana	   Roslagsbanan	  
Påstigande	   9100	   26800	   11700	  

Avstigande	   8300	   28600	   11300	  
	  
	  
	  
En	  annan	  intressant	  aspekt	  för	  att	  förstå	  Roslagsbanans	  nuvarande	  situation	  är	  att	  titta	  
på	  hur	  många	  som	  stiger	  på	  vid	  banans	  olika	  stationer	  under	  en	  genomsnittlig	  dag.	  Detta	  
framgår	  i	  Figur	  23.	  
	  
	  

	  
Figur	  23:	  Påstigande	  på	  Roslagsbanan	  per	  vintervardag	  2010,	  (SL	  2011c).	  
	  
Man	  ser	  tydligt	  att	  Stockholm	  östra	  är	  den	  klart	  mest	  trafikerad	  stationen,	  med	  11	  700	  
påstigande	  personer	  per	  dag.	  Antal	  avstigande	  per	  vintervardag	  på	  Stockholm	  östra	  är	  
11	  300,	  vilket	  innebär	  att	  cirka	  23	  000	  resor	  görs	  dagligen	  till	  och	  från	  stationen	  med	  
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Roslagsbanan.	  Detta	  är	  nästan	  två	  tredjedelar	  av	  de	  38	  000	  resor	  som	  görs	  på	  
Roslagsbanan	  dagligen	  (SL,	  2011c).	  Ytterligare	  ett	  tecken	  på	  att	  pendlingen	  till	  
Stockholms	  stad	  är	  Roslagsbanans	  huvudsakliga	  funktion.	  Det	  innebär	  även	  en	  
begränsning	  för	  trafiken	  då	  stationen	  Stockholm	  östra	  inte	  har	  kapacitet	  att	  ta	  emot	  ett	  
kraftigt	  ökat	  antal	  tåg	  under	  högtrafik.	  	  
	  

Övriga	  lokalbanor	  
Saltsjöbanan	  är	  en	  lokal	  bana	  som	  knyter	  samman	  Saltsjöbaden	  med	  Stockholm	  i	  
Slussen	  där	  den	  kopplas	  till	  tunnelbanans	  röda	  och	  gröna	  linje.	  Lidingöbanan	  är	  en	  lokal	  
bana	  som	  knyter	  ihop	  Lidingö	  med	  Stockholm.	  Just	  nu	  ansluter	  den	  till	  tunnelbanans	  
röda	  linje	  i	  Ropsten	  (SL,	  2011c).	  	  
	  
Nockebybanan	  är	  en	  spårväg	  som	  går	  mellan	  Nockeby	  och	  Alvik	  i	  Stockholms	  västra	  
förorter,	  vilket	  gör	  den	  till	  den	  kortaste	  spårvägen	  i	  Stockholm.	  Djurgårdslinjen,	  numera	  
även	  kallad	  Spårvagn	  City,	  är	  en	  spårväg	  som	  trafikerar	  centrala	  Stockholm	  och	  knyter	  
ihop	  Sergels	  torg	  med	  Waldemarsudde	  på	  Djurgården.	  Det	  finns	  planer	  på	  att	  förlänga	  
Spårvagn	  City	  så	  att	  den	  kopplas	  till	  Lidingöbanan,	  vilket	  i	  så	  fall	  kommer	  att	  möjliggöra	  
direkt	  anknytning	  till	  Stockholms	  stad	  från	  Lidingö	  (SL,	  2011c).	  
	  

2.3.5	  Spårtrafikens	  miljöpåverkan	  	  
Spårtrafik	  anses	  vara	  ett	  av	  de	  transportsätt	  som	  totalt	  sett	  har	  lägst	  miljöpåverkan.	  SLs	  
tåg	  drivs	  av	  el,	  vars	  miljöpåverkan	  har	  beskrivits	  i	  tidigare	  kapitel.	  Tågs	  största	  
miljöpåverkan	  är	  buller.	  Just	  nu	  är	  tågtrafiken	  den	  näst	  största	  källan	  till	  buller	  i	  Sverige,	  
bakom	  biltrafiken.	  Enligt	  Naturvårdsverket	  är	  det	  mellan	  60	  000	  och	  400	  000	  
människor	  som	  varje	  dag	  störs	  av	  buller	  från	  järnvägssektorn.	  Det	  finns	  bestämda	  
ljudnivåer	  man	  inte	  får	  överskrida	  vid	  närheten	  av	  hus,	  och	  detta	  måste	  tas	  hänsyn	  till	  
då	  man	  bygger	  nya	  järnvägar	  (Naturvårdsverket,	  2011a).	  
	  
Ett	  stort	  problem	  med	  järnvägar	  är	  att	  de	  påverkar	  landskapet	  och	  skapar	  barriärer.	  
Landskapet	  fragmenteras	  av	  spåren	  och	  det	  är	  ofta	  svårt	  för	  människor	  och	  djur	  att	  
korsa	  det	  hinder	  som	  spåren	  skapar.	  Det	  försämrar	  människors	  tillgång	  till	  grönområde	  
och	  limiterar	  djurens	  möjligheter	  att	  röra	  sig	  fritt	  mellan	  olika	  naturområden	  
(Naturvårdsverket,	  2011d).	  
	  
Elen	  som	  driver	  SLs	  tåg	  kommer	  från	  elnätet.	  Elnätet	  i	  Sverige	  har	  spänningen	  130	  kV	  
och	  frekvensen	  50	  Hz	  (Andersson/Lukaszewicz,	  2006).	  El	  används	  både	  för	  drift	  av	  
själva	  tågen	  men	  också	  för	  strukturer	  runt	  omkring	  såsom	  signalsystem	  och	  stationer.	  
Den	  el	  som	  faktiskt	  går	  till	  själva	  tåget	  måste	  konverteras	  till	  den	  spänning	  som	  kommer	  
att	  användas	  i	  kontaktledningarna	  samt	  strömskenorna.	  Vid	  strömskenorna	  sker	  
förluster	  som	  måste	  tas	  i	  beaktning,	  utöver	  den	  el	  som	  själva	  tågen	  drar.	  Tågen	  själva	  
drar	  inte	  alltid	  lika	  mycket	  utan	  dess	  effekt	  beror	  på	  huruvida	  tåget	  accelererar	  eller	  
inte,	  och	  på	  hur	  tungt	  det	  är	  lastat	  (Andersson/Lukaszewicz,	  2006).	  
	  
Dessa	  faktorer	  gör	  det	  väldigt	  komplext	  att	  uppskatta	  hur	  mycket	  el	  som	  går	  åt	  för	  varje	  
resa	  med	  SLs	  tåg	  vilket	  i	  förlängningen	  försvårar	  beräkningarna	  av	  hur	  stora	  
emissionerna	  är	  för	  varje	  resa.	  Dessa	  uppskattningar	  beror	  också,	  vilket	  avhandlades	  
under	  kapitlet	  om	  elens	  miljöpåverkan,	  på	  vilken	  infallsvinkel	  man	  har.	  Nedan	  redovisas	  
den	  infallsvinkel	  som	  SL	  använder	  för	  att	  beräkna	  det	  utsläpp	  som	  varje	  resa	  skapar.	  
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SL	  har	  på	  sin	  hemsida	  en	  utsläppsberäknare,	  som	  beräknar	  medelutsläppen	  för	  varje	  
resa	  både	  för	  sin	  tåg-‐	  och	  busstrafik.	  För	  tågen	  baseras	  dessa	  siffror	  på	  hur	  mycket	  el	  
exempelvis	  tunnelbanan	  har	  dragit	  per	  år,	  hur	  många	  som	  har	  rest	  och	  hur	  långt	  de	  har	  
rest.	  SL	  använder	  sedan	  perspektivet	  att	  all	  el	  är	  ”Bra	  miljöval”	  och	  beräknar	  därefter	  ett	  
medelutsläpp	  för	  varje	  personkilometer	  (SL,	  2010d).	  De	  värden	  som	  SLs	  
utsläppsberäknare	  baseras	  på	  och	  använder	  redovisas	  i	  Tabell	  16.	  Utsläppen	  är	  
konverterade	  till	  koldioxidekvivalenter.	  	  
	  
Tabell	  16:	  Utsläpp	  per	  personkilometer	  enligt	  SLs	  utsläppsberäknare	  (Solerud,	  
2012).	  

	  

Utsläpp	  per	  personkilometer	  
(CO2/km)	  

Pendeltåg	   0,0035	  
Tunnelbana	   0,0035	  
Lokalbanor	   0,0048	  
	   	  
	  
SLs	  siffror	  som	  Tabell	  16	  ovan	  grundar	  sig	  på	  har	  inte	  uppdaterats	  de	  senaste	  åren.	  Det	  i	  
kombination	  med	  att	  man	  satt	  ett	  gemensamt	  värde	  för	  alla	  lokalbanor	  gör	  att	  det	  inte	  
är	  optimalt	  att	  använda	  de	  siffrorna	  för	  att	  uppskatta	  Roslagsbanans	  miljöpåverkan.	  På	  
grund	  av	  sin	  längd	  och	  unika	  utformning	  när	  det	  gäller	  tåg	  och	  spår	  så	  kommer	  
elförbrukningen	  per	  personkilometer	  på	  Roslagsbanan	  att	  avvika	  från	  andra	  lokalbanor.	  
	  
Den	  totala	  elförbrukningen	  på	  Roslagsbanan	  år	  2011	  uppgick	  till	  17	  768	  321	  kWh,	  
vilket	  motsvarar	  18	  866	  956	  kWh	  vid	  kraftverk	  (Solerud,	  2012).	  	  Under	  år	  2011	  
förbrukades	  151	  miljoner	  personkilometer	  (Solerud,	  2012).	  Detta	  är	  siffror	  som	  
tillsammans	  kan	  användas	  för	  att	  beräkna	  elförbrukningen	  per	  personkilometer	  på	  
Roslagsbanan	  och	  i	  förlängningen	  av	  det	  användas	  i	  rapportens	  modell	  för	  att	  beräkna	  
utsläpp.	  
	  

2.4	  Kostnad	  för	  spårbunden	  infrastruktur	  
Då	  en	  spårbunden	  lösning	  på	  transportproblemet	  i	  den	  nordöstra	  Stockholmsregionen	  
ska	  föreslås	  är	  det	  av	  yttersta	  vikt	  att	  noggrant	  undersöka	  vilka	  kostnader	  som	  
lösningen	  skulle	  innebära.	  Att	  beräkna	  priset	  på	  bygget	  av	  ny	  spårbunden	  infrastruktur	  
är	  dock	  svårt.	  Faktorer	  som	  spelar	  in	  är	  bland	  annat	  priset	  av	  marken,	  dess	  egenskaper,	  
om	  man	  behöver	  gräva	  tunnlar,	  om	  man	  måste	  bygga	  under	  vatten,	  i	  städer	  och	  så	  
vidare.	  Det	  gör	  det	  komplicerat	  att	  beräkna	  priset	  på	  ett	  projekt.	  Dock	  så	  är	  det	  möjligt	  
att	  jämföra	  med	  tidigare	  liknande	  projekt	  för	  att	  få	  en	  bild	  av	  i	  vilken	  prisklass	  det	  
projektet	  kommer	  att	  ligga.	  
	  	  
Då	  man	  beräknar	  investeringskostnader	  för	  byggen	  av	  nya	  lösningar	  i	  kollektivtrafiken	  
så	  antar	  man	  att	  ekonomiskt	  ha	  samhällsnytta	  som	  resultat,	  inte	  lönsamhet	  (Karlsson,	  
2012).	  För	  att	  räkna	  på	  detta	  försöker	  man	  uppskatta	  hur	  mycket	  man	  kommer	  att	  få	  
tillbaka	  från	  den	  ekonomiska	  investeringen	  i	  form	  av	  allmännytta	  över	  tid.	  Det	  kräver	  
alltså	  en	  form	  av	  samhällsekonomisk	  analys	  vilket	  i	  järnvägsplanen	  för	  Citybanan	  i	  
Stockholm	  beskrivs	  såhär	  (Trafikverket,	  2007):	  	  



	   44	  

“Beslut om investeringsinriktningar och investeringsåtgärder inom transportsektorn 
grundas bland annat på samhällsekonomiska analyser. Samhällsekonomiska kalkyler 
och samhällsekonomiska bedömningar är två former av sådana analyser. 

I en samhällsekonomisk kalkyl kvantifieras de effekter som åtgärden förväntas 
medföra, för att sedan värderas. De kvantifierade och värderade effekterna ställs i 
relation till åtgärdskostnaderna och resultatet presenteras i ett lönsamhetstal, den så 
kallade nettonuvärdeskvoten. Nettonuvärdeskvoten visar hur mycket som varje satsad 
krona i ett visst projekt beräknas ge i avkastning. I en samhällsekonomisk bedömning 
kompletteras nettonuvärdeskvoten med en beskrivning av de effekter som inte har 
kvantifierats och/eller värderats.” 

Det	  är	  viktigt	  att	  påpeka	  att	  man	  med	  hjälp	  av	  samhällsekonomi	  inte	  kan	  räkna	  och	  
värdera	  alla	  aspekter	  och	  ofta	  så	  utför	  man	  planer	  som	  har	  negativ	  nettonuvärdeskvot	  
på	  grund	  av	  politisk	  vilja	  eller	  efter	  uppskattning	  av	  det	  som	  inte	  togs	  hänsyn	  till	  i	  de	  
samhällsekonomiska	  beräkningarna	  (Gladnikoff,	  2012).	  	  
	  

2.4.1	  Kostnad	  för	  tidigare	  spårbundna	  projekt	  
De	  projekt	  som	  kommer	  att	  analyseras	  för	  att	  skapa	  förutsättningar	  till	  en	  
kostnadsanalys	  av	  rapportens	  föreslagna	  spårtrafiklösning	  är:	  Citybanan,	  Tvärbanan	  till	  
Solna	  samt	  förstudien	  om	  utbyggnad	  av	  Roslagsbanan	  till	  Arlanda.	  	  

Citybanan	  
Projektet	  Citybanan	  innebär	  utbyggnad	  av	  en	  6	  kilometer	  lång	  tunnel	  under	  Stockholms	  
stad.	  Det	  kommer	  att	  byggas	  två	  nya	  stationer:	  Stockholm	  City,	  som	  ersätter	  nuvarande	  
Stockholm	  central	  för	  pendeltågstrafik,	  samt	  Stockholm	  Odenplan,	  som	  ersätter	  
stationen	  Karlberg	  och	  kommer	  att	  byggas	  ihop	  med	  nuvarande	  tunnelbanestation	  
Odenplan.	  För	  att	  tillgodose	  kapaciteten	  som	  de	  nya	  spåren	  kräver	  kommer	  det	  även	  att	  
byggas	  en	  ny	  järnvägsbro	  över	  spårområdet	  vid	  Årsta	  samt	  att	  spåret	  mellan	  
Årstabroarna	  och	  Älvsjö	  kommer	  att	  anpassas	  (Trafikverket,	  2007).	  
	  
Investeringskostnaderna	  för	  Citybanan	  uppgavs	  i	  järnvägsplanen	  vara	  16,3	  miljarder	  
kronor	  enligt	  2007	  års	  prisnivå	  och	  fördelade	  enligt	  Tabell	  17	  (Trafikverket,	  2007).	  
	  
	  
Tabell	  17:	  Investeringskostnader	  för	  Citybanan	  (Trafikverket,	  2007).	  
	  
Övergripande	  kostnader	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mdkr	  
Projektering	  och	  förberedande	  arbeten	   1,3	  
Projektledning	  och	  administration	   0,6	  
Projektering	  och	  produktion	  

	  Gemensamt	  inklusive	  reserv	   2,8	  
Norra	  delen	  inkl.	  station	  Odenplan	   2,4	  
Centrala	  delen	  inkl.	  station	  City	   4,2	  
Södra	  delen	   2,1	  
Järnvägsarbeten	  mm	   1,9	  
Årstabron-‐Älvsjö	  ink.	  Järnvägsarbeten	   1	  
Summa	   16,3	  
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Samhällsekonomiska	  kalkyler	  från	  2006	  gav	  nettonuvärdeskvoten	  -‐0,25	  vilket	  betyder	  
att	  för	  investerad	  krona	  förväntas	  0,75	  öre	  komma	  tillbaka	  i	  nytta	  (Trafikverket,	  2007).	  
	  

Tvärbana	  Norr	  
Tvärbanan	  är	  under	  utbyggnad	  och	  förlängs	  från	  Alvik	  station	  till	  Solna	  Centrum.	  
Arbetet	  startade	  år	  2009	  och	  beräknas	  vara	  färdigt	  för	  trafik	  till	  Solna	  centrum	  år	  2013	  
och	  till	  Solna	  station	  år	  2014	  (SL,	  2010c).	  
	  
Sträckan	  kommer	  att	  vara	  cirka	  7	  kilometer	  lång	  och	  kommer	  att	  gå	  igenom	  tre	  
kommuner:	  Alvik,	  Sundbyberg	  och	  Solna.	  Av	  dessa	  7	  kilometer	  kommer	  cirka	  1,7	  
kilometer	  att	  bestå	  av	  spår	  i	  tunnel,	  1,3	  kilometer	  av	  spår	  över	  bro	  samt	  4	  kilometer	  
markförlagda	  spår.	  Priset	  för	  arbetet	  har	  uppskattats	  år	  2009	  och	  har	  presenterats	  i	  en	  
järnvägsplan	  och	  tros	  landa	  omkring	  3	  miljarder	  kronor,	  exklusive	  depå	  och	  fordon	  (SL,	  
2010c).	  
	  

Förlängning	  av	  Roslagsbanan	  till	  Arlanda	  
En	  idéstudie	  om	  förlängningen	  av	  Roslagsbanan	  till	  Arlanda	  har	  tagits	  fram	  år	  2010.	  I	  
den	  idéstudien	  analyserar	  man	  möjligheten	  att	  förlänga	  Roslagsbanan	  från	  Lindholmen	  
eller	  Molnby	  station	  i	  Vallentuna	  kommun	  till	  Arlanda	  flygplats.	  Sträckan	  skulle	  vara	  
cirka	  14	  kilometer	  lång	  och	  investeringskostnaderna	  har	  beräknats	  kunna	  ligga	  mellan	  
2,4	  och	  2,9	  miljarder	  kronor	  beroende	  på	  vald	  sträcka.	  Kostnader	  för	  fordon	  och	  depåer	  
har	  också	  uppskattats.	  För	  trafikeringen	  kommer	  det	  att	  krävas	  ytterligare	  6	  till	  12	  
fordon	  som	  skulle	  komma	  att	  kosta	  mellan	  160	  och	  320	  miljoner	  kronor.	  Depåplatser	  för	  
dessa	  fordon	  beräknas	  kosta	  mellan	  50	  och	  100	  miljoner	  kronor	  (SL,	  2010e).	  Dessa	  
priser	  kan	  jämföras	  med	  de	  400	  miljoner	  kronor	  som	  kommer	  att	  läggas	  på	  
renoveringen	  av	  Roslagsbanans	  nuvarande	  101	  vagnar	  (Euromaint	  Rail,	  2010).	  
	  
	  
Samhällsekonomiska	  beräkningar	  har	  gett	  en	  nettonuvärdeskvot	  på	  -‐0,8	  vilket	  betyder	  
att	  man	  beräknas	  få	  ut	  20	  öre	  från	  varje	  investerad	  krona.	  En	  relativt	  låg	  kvot	  men	  om	  
tullar	  införs	  vid	  Arlanda	  beräknas	  kvoten	  stiga	  till	  -‐0,6	  (SL,	  2010e).	  
 

2.4.2	  Växthusgaser	  och	  luftföroreningar	  ur	  ett	  ekonomiskt	  perspektiv	  
Att	  transportsektorns	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  och	  luftföroreningar	  är	  skadliga	  för	  
klimatet	  har	  behandlats	  i	  tidigare	  kapitel.	  Det	  kan	  dock	  vara	  svårt	  att	  värdera	  och	  
uppskatta	  exakt	  vilken	  skada	  som	  utsläpp	  av	  olika	  ämnen	  innebär	  bara	  genom	  att	  mäta	  
dem	  i	  viktmässiga	  kvantiteter.	  Därför	  finns	  det	  en	  poäng	  i	  att	  ekonomiskt	  prissätta	  
utsläpp.	  Av	  den	  anledningen	  utvecklade	  SIKA	  en	  modell	  i	  början	  av	  2000-‐talet	  och	  
beräknade	  ett	  pris	  per	  kilo	  för	  fossil	  koldioxid,	  kväveoxider	  och	  svaveldioxid.	  Dessa	  
ämnen	  har	  de	  mest	  omfattande	  utsläppen	  och	  är	  viktigast	  ur	  ekonomisk	  synpunkt	  
(Trafikanalys,	  2011).	  
	  
Då	  koldioxidens	  påverkan	  är	  på	  global	  nivå	  så	  gäller	  samma	  pris	  per	  kilo	  oavsett	  var	  
utsläppet	  sker	  geografiskt	  sett.	  SIKA	  har	  byggt	  sin	  beräkning	  av	  koldioxidvärdet	  utifrån	  
att	  Sverige	  efter	  Kyoto-‐överenskommelsen	  har	  förbundit	  sig	  att	  begränsa	  sitt	  bidrag	  till	  
de	  globala	  utsläppen.	  Värdet	  har	  därför	  bestämts	  som	  marginalkostnaden	  för	  att	  uppnå	  
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den	  utlovade	  begränsningen.	  För	  att	  uppnå	  det	  målet	  har	  SIKA	  beräknat	  priset	  till	  1,50	  
kr/kg	  vilket	  därför	  är	  det	  värde	  som	  kommer	  att	  användas	  i	  denna	  rapports	  modell	  
(Trafikanalys,	  2011).	  	  
	  
Luftföroreningars	  påverkan	  är	  mer	  begränsade	  till	  dess	  geografiska	  läge.	  Därför	  beror	  
värdet	  på	  utsläppen	  av	  kväveoxider	  och	  svaveldioxid	  på	  var	  de	  sker.	  SIKA	  har	  gjort	  en	  
indelning	  i	  utsläppens	  påverkan	  på	  regional	  och	  lokal	  nivå.	  På	  regional	  nivå	  handlar	  det	  
om	  naturskador	  medan	  det	  lokalt	  framförallt	  är	  hälsoeffekter.	  De	  lokala	  effekterna	  
varierar	  därför	  beroende	  på	  hur	  många	  människor	  som	  utsätts	  för	  luftföroreningarna,	  
alltså	  tätortsstorleken	  (Trafikanalys,	  2011).	  Kostnaden	  per	  utsläppt	  kilo	  kväveoxider	  
och	  svaveldioxid	  presenteras	  i	  Tabell	  18	  och	  19.	  
	  
Tabell	  18:	  Värde	  för	  utsläpp	  av	  kväveoxider	  NOx,	  kr/kg	  (Trafikanalys,	  2011).	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Lokalt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Regionalt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Totalt	  

Tätort	   8,6	   75	   83,6	  
Landsbygd	   0	   75	   75	  
	  
	   	   	   	  
Tabell	  19:	  Värde	  för	  utsläpp	  av	  svaveldioxid	  SO2,	  kr/kg	  (Trafikanalys,	  2011).	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Lokalt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Regionalt	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Totalt	  

Tätort	   72	   25	   97	  
Landsbygd	   0	   25	   25	  
	  

3.	  Metod	  
Det	  första	  steget	  är	  att	  föreslå	  en	  spårbunden	  transportlösning	  för	  den	  nordöstra	  
Stockholmsregionen.	  När	  lösningen	  är	  presenterad	  och	  motiverad	  kan	  dess	  hållbarhet	  
undersökas	  ur	  såväl	  social	  som	  ekologisk	  och	  ekonomisk	  synpunkt.	  

3.1	  Föreslagen	  transportlösning	  
Roslagen	  är	  en	  stor	  region	  som	  har	  möjlighet	  att	  växa	  kraftigt	  när	  det	  gäller	  antalet	  
invånare	  i	  framtiden.	  För	  att	  möta	  en	  sådan	  tillväxt	  så	  krävs	  det	  välutvecklade	  
transportlösningar	  i	  regionen.	  Att	  helt	  och	  hållet	  bygga	  och	  utveckla	  en	  ny	  spårbunden	  
lösning	  skulle	  vara	  väldigt	  krävande,	  både	  tids-‐	  och	  kostnadsmässigt.	  I	  rapporten	  
föreslås	  istället	  att	  den	  redan	  existerande	  Roslagsbanan	  utvecklas	  då	  det	  finns	  
outnyttjad	  potential	  i	  den.	  En	  ytterligare	  anledning	  till	  att	  den	  föreslagna	  lösningen	  
berör	  just	  Roslagsbanan	  är	  att	  de	  representanter	  som	  intervjuats	  för	  rapporten,	  alla	  
ställt	  sig	  positiva	  till	  just	  det.	  	  	  
	  
Roslagsbanans	  framtid	  har	  behandlats	  i	  rapporten	  och	  den	  är	  under	  stor	  utveckling,	  
både	  när	  det	  gället	  dubbelspår	  och	  moderniserade	  tåg.	  Det	  kommer	  att	  möjliggöra	  en	  
intensifierad	  trafik	  främst	  till	  och	  från	  Vallentuna-‐	  och	  Österåkers	  kommun.	  Ett	  problem	  
som	  dock	  finns	  och	  som	  illustrerats	  är	  den	  högtrafikerade	  slutstationen	  Östra	  station	  i	  
Stockholms	  stad.	  Kapaciteten	  för	  Östra	  station	  är	  begränsad	  och	  den	  möjliggör	  därför	  
inte	  en	  kraftig	  ökning	  i	  antalet	  resor	  under	  högtrafik.	  För	  att	  utveckla	  Roslagsbanan	  och	  
på	  så	  sätt	  erbjuda	  fler	  människor	  möjlighet	  att	  använda	  kollektivtrafiken	  för	  sin	  
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pendling	  från	  Stockholms	  nordöstra	  region	  till	  Stockholms	  stad	  så	  krävs	  ytterligare	  en	  
centralt	  belägen	  slutstation.	  Den	  föreslagna	  lösningen	  blir	  därför	  att	  bygga	  en	  ny	  gren	  på	  
Roslagsbanan.	  Den	  nya	  sträckdragningen	  blir	  enligt	  Figur	  24	  där	  tanken	  är	  att	  bygga	  en	  
tunnel	  från	  Albano-‐området	  till	  Odenplan.	  
	  

	  
Figur	  24:	  Föreslagen	  trafiklösning	  (Google	  maps,	  2012).	  
	  
Odenplan	  skulle	  alltså	  fungera	  som	  en	  ny	  slutstation	  på	  Roslagsbanan	  och	  tillsammans	  
med	  Stockholm	  östra	  erbjuda	  två	  alternativa	  resmål	  i	  Stockholm.	  Förutom	  att	  möjliggöra	  
ett	  ökat	  antal	  resor	  så	  är	  just	  Odenplan	  en	  väldigt	  attraktiv	  station	  då	  den	  i	  framtiden	  
kommer	  erbjuda	  anslutningsmöjligheter	  till	  ett	  antal	  andra	  transporter.	  I	  dagsläget	  
trafikeras	  Odenplan	  både	  av	  tunnelbanans	  gröna	  linje	  och	  av	  ett	  antal	  olika	  busslinjer,	  
men	  i	  och	  med	  bygget	  av	  Citybanan	  så	  kommer	  även	  pendeltågen	  ha	  en	  station	  där.	  I	  
kombination	  med	  den	  redan	  existerande	  möjligheten	  att	  byta	  till	  tunnelbanans	  röda	  
linje	  i	  Universitetet	  eller	  Stockholm	  östra	  så	  öppnas	  möjligheter	  för	  direkt	  anslutning	  till	  
en	  stor	  del	  av	  övrig	  kollektivtrafik.	  Med	  denna	  lösning	  skulle	  Roslagsbanan	  därför	  bli	  ett	  
bättre	  alternativ	  än	  i	  dagsläget,	  både	  gällande	  turtäthet	  och	  bytesmöjligheter.	  	  	  	  	  
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Sträckan	  mellan	  Albano	  och	  Odenplan	  är	  1,7	  km	  vilket	  innebär	  att	  det	  behöver	  byggas	  
en	  så	  lång	  tunnel.	  Utöver	  detta	  kommer	  ett	  antal	  nya	  tåg	  att	  behöva	  köpas.	  Med	  tidigare	  
projekt	  på	  Roslagsbanan	  i	  åtanke	  görs	  bedömningen	  att	  sju	  nya	  fordon	  kommer	  att	  
krävas	  för	  att	  trafikera	  den	  nya	  sträckan	  fullt	  ut.	  Om	  projektet	  påbörjades	  idag	  skulle	  
banan	  vara	  redo	  för	  trafik	  år	  2030.	  	  
Tunnelbanan	  valdes	  bort	  som	  alternativ	  då	  intresset	  hos	  representanter	  för	  de	  olika	  
kommunerna	  var	  svalt.	  Anledningen	  till	  det	  var	  att	  restiden	  till	  kommunerna	  längst	  ifrån	  
Stockholm	  skulle	  bli	  för	  lång	  och	  att	  en	  ombyggnation	  skulle	  bli	  för	  omfattande.	  Det	  stor	  
intresset	  för	  just	  Roslagsbanan	  gjorde	  att	  det	  tidigt	  klargjordes	  att	  den	  föreslagna	  
lösningen	  skulle	  beröra	  just	  den.	  	  
	  
Den	  föreslagna	  lösningens	  syfte	  är	  att	  öka	  användningen	  av	  kollektivtrafik	  i	  den	  
nordöstra	  Stockholmsregionen,	  vilket	  samtidigt	  möjliggör	  en	  minskning	  av	  biltrafiken.	  
Vad	  det	  skulle	  innebära	  rent	  konkret	  är	  komplext	  att	  förutspå.	  För	  att	  med	  exakthet	  
beräkna	  det	  ökade	  antalet	  resenärer	  lösningen	  skulle	  leda	  till	  så	  krävs	  avancerade	  
simuleringsmodeller.	  Vad	  som	  däremot	  går	  är	  att	  uppskatta	  vad	  den	  föreslagna	  
lösningen	  skulle	  kunna	  innebär	  ur	  ett	  socialt,	  ekonomiskt	  och	  ekologiskt	  perspektiv.	  
Detta	  görs	  för	  att	  utvärdera	  om	  det	  är	  en	  hållbar	  lösning	  på	  trafikfrågan	  i	  den	  nordöstra	  
Stockholmsregionen.	  	  
	  

3.2	  Social	  hållbarhet	  
En	  grundläggande	  social	  hållbarhet	  kommer	  alltid	  att	  råda	  i	  ett	  land	  som	  Sverige.	  Ur	  
svenskt	  perspektiv	  handlar	  den	  sociala	  hållbarheten	  istället	  om	  att	  erbjuda	  alla	  
människor	  samma	  möjligheter.	  Transportfrågan	  är	  central	  i	  det	  fallet	  och	  med	  en	  
välutvecklad	  kollektivtrafik	  möjliggör	  man	  människors	  fria	  resande.	  Samhällen	  har	  
historiskt	  sett	  växt	  upp	  kring	  och	  med	  hjälp	  av	  trafiken	  och	  det	  kommer	  att	  krävas	  en	  
utvecklad	  kollektivtrafik	  i	  Roslagen	  för	  att	  möta	  den	  förväntade	  tillväxten	  i	  regionen.	  
Behovet	  för	  transporter	  inom	  och	  från	  Roslagen	  kommer	  vara	  fortsatt	  stort	  då	  
Stockholms	  stad	  är	  platsen	  för	  mångas	  arbeten	  och	  nöjen.	  För	  att	  säkerställa	  en	  socialt	  
hållbar	  utveckling	  i	  den	  nordöstra	  Stockholmsregionen	  kommer	  det	  därför	  att	  krävas	  en	  
mer	  kapacitetsstark	  Roslagsbana,	  vilket	  ovanstående	  lösning	  är	  ett	  förslag	  på.	  	  	  
	  
En	  annan	  social	  aspekt	  kring	  transportfrågor	  är	  buller.	  En	  ökad	  trafik	  på	  Roslagsbanan	  
kommer	  naturligtvis	  att	  medföra	  en	  ökad	  bullernivå	  för	  de	  som	  bor	  i	  nära	  anslutning	  till	  
spåren.	  En	  minskad	  biltrafik	  kommer	  dock	  att	  kompensera	  en	  del	  för	  detta.	  En	  annan	  
positiv	  aspekt	  är	  att	  trafiken	  på	  den	  föreslagna	  utbyggnaden	  kommer	  att	  trafikeras	  i	  
tunnlar,	  vilket	  gör	  att	  bullret	  stängs	  in,	  på	  samma	  sätt	  som	  för	  tunnelbanan.	  	  
	  

3.3	  Ekologisk	  hållbarhet	  
Den	  ekologiska	  hållbarheten	  handlar	  för	  transportfrågor	  om	  att	  i	  så	  stor	  utsträckning	  
som	  möjligt	  begränsa	  utsläppen	  av	  växthusgaser	  och	  luftföroreningar.	  Alla	  siffror	  som	  
presenterats	  i	  rapporten	  angående	  detta	  visar	  att	  spårbunden	  trafik	  är	  bättre	  än	  
biltrafik	  ur	  alla	  möjliga	  perspektiv.	  Hur	  stora	  besparingar	  detta	  skulle	  medföra	  beräknas	  
i	  rapportens	  modell,	  både	  kvantitets-‐	  och	  kostnadsmässigt,	  och	  presenteras	  i	  kapitlet	  
resultat.	  	  	  
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3.4	  Ekonomisk	  hållbarhet	  
Att	  en	  utbyggnad	  av	  Roslagsbanan	  innebär	  en	  kostnad	  råder	  det	  inga	  tvivel	  om.	  Hur	  stor	  
denna	  kostnad	  är	  går	  att	  uppskatta	  baserat	  på	  tidigare	  spårprojekt	  i	  Stockholm.	  För	  att	  
bedöma	  huruvida	  pengarna	  är	  väl	  spenderade	  krävs	  det	  att	  man	  värderar	  vilka	  positiva	  
effekter	  som	  bygget	  kan	  medföra.	  Detta	  kan	  göras	  genom	  samhällsekonomiska	  analyser,	  
vilket	  görs	  i	  Modell-‐kapitlet.	  Modellens	  fokus	  ligger	  även	  på	  att	  ekonomiskt	  
nuvärdesberäkna	  besparade	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  och	  luftföroreningar	  och	  jämföra	  
detta	  med	  den	  initiala	  kostnaden	  för	  utbyggnaden.	  	  	  
	  
	  

4.	  Modell	  
För	  att	  bedöma	  vilken	  nytta	  som	  den	  föreslagna	  lösningen	  med	  en	  ny	  gren	  på	  
Roslagsbanan	  skulle	  kunna	  göra	  så	  är	  det	  centralt	  att	  beräkna	  den	  potentiella	  
utsläppsminskningen	  av	  växthusgaser	  och	  luftföroreningar.	  En	  given	  faktor	  i	  det	  
sammanhanget	  är	  att	  uppskatta	  antalet	  nya	  resenärer,	  alltså	  hur	  många	  som	  väljer	  bort	  
bilen	  till	  förmån	  för	  Roslagsbanan.	  Nästa	  steg	  blir	  att	  beräkna	  vilken	  utsläppsminskning	  
detta	  skulle	  få	  till	  följd.	  Denna	  minskning	  kommer	  dels	  att	  presenteras	  för	  sig	  men	  också	  
att	  värderas	  genom	  en	  enkel	  samhällsekonomisk	  analys	  för	  att	  möjliggöra	  en	  jämförelse	  
med	  den	  initiala	  kostnaden	  av	  utbyggnaden.	  Här	  följer	  vilka	  parametrar	  som	  matas	  in	  i	  
modellen	  och	  hur	  de	  är	  valda.	  Ett	  flödesschema	  över	  modellen,	  med	  in-‐	  och	  
utparametrar	  ses	  i	  Figur	  25.	  
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Figur	  25,	  Flödesschema	  över	  modellen.	  
	  
	  
Modellen	  är	  byggd	  i	  Matlab	  och	  dess	  exakta	  kod	  med	  tillhörande	  output	  kan	  ses	  i	  bilagan	  
till	  denna	  rapport.	  

4.1	  Parametrar	  
De	  parametrar	  som	  används	  i	  modellen	  förklaras	  här	  var	  för	  sig.	  En	  motivering	  till	  hur	  
värdena	  på	  parametrarna	  har	  uppskattats	  ges.	  Dessutom	  förklaras	  vilken	  osäkerhet	  
olika	  parametrar	  har	  vilket	  sedan	  ligger	  till	  grund	  för	  känslighetsanalysen.	  	  	  

4.1.1	  Nya	  resenärer	  
En	  väldigt	  viktig	  inparameter	  för	  modellen	  är	  antalet	  nya	  resenärer	  på	  Roslagsbanan	  till	  
följd	  av	  den	  nya	  grenen	  som	  föreslagits	  som	  lösning.	  För	  att	  göra	  en	  uppskattning	  av	  det	  

INPARAMETRAR	   RESULTAT	  

Nya	  resenärer	  	  

Tillväxt	  kommuner	  
2030-‐2090	  

Utsläpp	  Roslagsbanan	  
[g/personkm]	  	  

Utsläpp	  Biltrafik	  
[g/personkm]	  

Distanser	  
[km]	  

Ekonomisk	  värdering	  av	  
utsläpp	  [SEK/g]

Investeringskostnad	  
[SEK]	  

Extra	  användningen	  av	  
Roslagsbanan	  till	  följd	  av	  
nya	  sträckan	  mellan	  år	  

2030	  och	  2090	  

Utsläpp	  som	  denna	  
användning	  skapar	  jämfört	  
med	  det	  utsläpp	  samma	  
personer	  skulle	  skapa	  
genom	  bilanvändning.	  

[g/år]	  

Besparing	  från	  minskade	  
utsläpp,	  nuvärde	  2030	  

[SEK]	  

Nettonuvärdeskvot	  för	  
investeringen.	  
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så	  har	  den	  nuvarande	  situationen	  på	  Roslagsbanan	  och	  på	  slutstationen	  Stockholms	  
östra	  analyserats.	  	  
	  
Med	  Stockholms	  östra	  som	  enda	  slutstation	  finns	  inte	  möjlighet	  till	  en	  ökad	  turtäthet	  på	  
Roslagsbanan.	  Med	  Odenplan	  som	  ny	  gren	  ges	  möjlighet	  till	  fler	  resor	  per	  timme	  i	  
högtrafik	  till	  och	  från	  Stockholm.	  Idag	  ankommer	  14	  tågset	  i	  timmen	  till	  Stockholm	  östra	  
under	  rusningstid.	  Om	  det	  istället	  möjliggjordes	  3-‐minuterstrafik	  skulle	  det	  ge	  20	  tågset	  
i	  timmen.	  Detta	  betyder	  att	  cirka	  42	  %	  fler	  tåg	  kan	  ankomma	  i	  timmen.	  Om	  man	  antar	  
samma	  beläggning	  som	  idag	  samt	  att	  samma	  ökning	  fås	  under	  andra	  tider	  på	  dygnet	  
också	  så	  fås	  5000	  extra	  resor	  per	  dag	  i	  båda	  riktningarna,	  baserat	  på	  de	  11-‐12	  tusen	  
resor	  som	  genomförs	  idag	  (Tabell	  15).	  Totalt	  skulle	  då	  10	  000	  nya	  resor	  per	  dag	  göras	  
till	  följd	  av	  den	  ökade	  turtätheten	  som	  den	  nya	  grenen	  medför.	  Det	  finns	  dock	  en	  stor	  
osäkerhet	  i	  denna	  siffra	  vilket	  givetvis	  måste	  beaktas	  när	  resultaten	  analyseras.	  Utfallet	  
kan	  skilja	  sig	  mot	  den	  uppskattade	  siffran	  i	  båda	  riktningarna	  då	  det	  på	  förhand	  är	  svårt	  
att	  förutspå	  Roslagsbanans	  ökade	  popularitet.	  Därför	  sätts	  en	  osäkerhet	  på	  30	  %.	  
	  

4.1.2	  Kommunernas	  tillväxt	  
Modellen	  har	  byggts	  upp	  med	  utgångspunkt	  att	  den	  nya	  grenen	  på	  Roslagsbanan	  
kommer	  stå	  klar	  år	  2030,	  vilket	  är	  ett	  realistiskt	  antagande	  om	  förstudien	  sätts	  igång	  nu.	  
Då	  kommer	  befolkningen	  i	  de	  aktuella	  kommunerna	  ha	  vuxit	  och	  behovet	  av	  en	  
utvecklad	  kollektivtrafik	  ha	  ökat.	  Trycket	  på	  Roslagsbanan	  kommer	  därför	  vara	  större	  
än	  idag.	  Den	  potentiellt	  ökade	  användningen	  av	  Roslagsbanan	  är	  därför	  direkt	  beroende	  
av	  tillväxten	  av	  befolkningen	  i	  kommunerna.	  
	  
Tillväxten	  är	  svår	  att	  uppskatta	  vilket	  visar	  sig	  i	  uppskattningarna	  av	  RUFS	  och	  
Stockholm	  Nordost	  som	  i	  vissa	  fall	  skiljer	  sig	  åt	  kraftigt	  (Tabell	  2	  och	  3).	  Med	  deras	  
uppskattningar	  som	  grund	  har	  en	  tillväxt	  för	  respektive	  kommun	  i	  personer	  per	  år	  tagits	  
fram	  för	  denna	  modell.	  	  
	  
Som	  osäkerhet	  används	  osäkerheten	  i	  RUFS	  uppskattning	  av	  tillväxten,	  vilket	  är	  hälften	  
av	  skillnaden	  mellan	  det	  höga	  och	  det	  låga	  värdet	  som	  RUFS	  gav.	  Från	  detta	  räknas	  en	  
procentuell	  tillväxt	  per	  kommun	  fram.	  Sedan	  antas	  att	  personerna	  som	  använder	  
Roslagsbanan	  i	  framtiden	  kommer	  att	  vara	  fördelade	  mellan	  kommunerna	  på	  samma	  
sätt	  som	  idag	  och	  att	  de	  påstigande	  per	  kommun	  kommer	  att	  öka	  procentuellt	  lika	  
mycket	  som	  populationen	  i	  kommunerna.	  
	  
Från	  detta	  beräknas	  en	  tillväxt	  per	  år	  av	  de	  10	  000	  nya	  resor	  som	  uppskattades	  tidigare.	  
Vid	  beräkningar	  likt	  denna	  är	  det	  brukligt	  att	  utgå	  från	  att	  banans	  livstid	  är	  60	  år.	  Därför	  
har	  målet	  satts	  till	  år	  2090	  och	  tillväxten	  antas	  vara	  konstant	  varje	  år	  till	  dess.	  	  Eftersom	  
10	  000	  nya	  resor	  antogs	  vara	  realistiska	  år	  2011	  så	  används	  2011	  som	  startår	  för	  
tillväxtberäkningen.	  Det	  innebär	  att	  år	  2030,	  startåret	  för	  den	  nya	  banan,	  så	  har	  de	  
uppskattade	  10	  000	  nya	  resorna	  ökat	  ytterligare.	  Dessa	  siffror	  presenteras	  tillsammans	  i	  
Tabell	  20.	  	  
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Tabell	  20:	  Tillväxtvärden	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Danderyd	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Täby	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vallentuna	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Österåker	  

Årlig	  tillväxt	  [personer]	   60	   550	   380	   350	  
Osäkerhet	  [+/-‐	  personer]	   50	   200	   100	   150	  
Årlig	  tillväxt	  [%]	   0,189	   0,854	   1,24	   0,881	  
Andel	  av	  resor	  från	  varje	  kommun	  [%]	   15	   49	   19	   17	  

Tillväxt	  per	  år	  av	  resorna	  från	  varje	  
kommun	  [personer]	   2,84	   41,8	   23,6	   15.0	  
Osäkerhet	  [+/-‐	  personer]	   2,36	   15,2	   6,20	   6,42	  
	  
	  

4.1.3	  Utsläpp	  från	  Roslagsbanan	  
För	  att	  beräkna	  utsläppen	  från	  Roslagsbanan	  måste	  man	  först	  fastställa	  elkonsumtionen	  
per	  personkilometer	  i	  banan.	  Detta	  beräknas	  genom	  att	  dela	  antalet	  förbrukade	  kWh	  på	  
Roslagsbanan	  år	  2011,	  18	  866	  956	  kWh,	  med	  antalet	  förbrukade	  personkilometrar,	  151	  
000	  000	  (kapitel	  2.3.5	  Spårtrafikens	  miljöpåverkan).	  Beräkningen	  visas	  i	  Ekvation	  1.	  	  
	  
𝒌𝑾𝒉  𝑹𝒐𝒔𝒍𝒂𝒈𝒔𝒃𝒂𝒏𝒂𝒏  𝟐𝟎𝟏𝟏
𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒌𝒊𝒍𝒐𝒎𝒆𝒕𝒓𝒂𝒓  𝟐𝟎𝟏𝟏  

= 𝟎,𝟏𝟐𝟒𝟗  𝒌𝑾𝒉/𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒌𝒊𝒍𝒐𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓	   	   (1)	  
	  
	  
Detta	  värde	  antas	  gälla	  oförändrat	  i	  framtida	  år,	  då	  det	  inte	  finns	  några	  tydliga	  tecken	  på	  
någon	  förändring	  gällande	  elkonsumtion	  per	  person	  för	  tåg.	  
	  
För	  att	  beräkna	  utsläppen	  av	  växthusgaser	  och	  luftföroreningar	  från	  elanvändningen	  så	  
antas	  två	  olika	  metoder	  i	  modellen:	  den	  ena	  med	  antagandet	  att	  Roslagsbanans	  tåg	  drivs	  
med	  en	  mix	  av	  all	  svenskproducerad	  el,	  den	  andra	  med	  antagandet	  att	  det	  bara	  är	  el	  från	  
vatten-‐	  och	  vindkraft	  som	  används.	  Från	  Tabell	  5	  och	  7	  har	  värden	  för	  utsläppen	  per	  
personkilometer	  enligt	  båda	  synvinklarna	  tagits	  ut.	  Växthusgaserna	  koldioxid	  (CO2),	  
metan	  (CH4)	  och	  dikväveoxid	  (N2O)	  har	  räknats	  om	  till	  CO2-‐ekvivalenter.	  Dessutom	  har	  
värdena	  för	  utsläpp	  av	  kväveoxider	  (NOX),	  partiklar	  (PM10)	  samt	  svaveldioxid	  (SO2)	  
beräknats.	  Utsläppen	  per	  personkilometer	  som	  används	  i	  modellen	  presenteras	  i	  Tabell	  
21.	  
	  
	  
Tabell	  21:	  Utsläpp	  per	  personkilometer	  (mg/personkilometer)	  

	  
Miljövänlig	  el	  	   Svenskproducerad	  el	  	  

CO2-‐ekvivalenter	   2,849	   2	  998,7	  
NOX	   0,0119	   3,4985	  
PM10	   0,0009	   1,4994	  
SO2	   0,0088	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,249	  
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4.1.4	  Utsläpp	  från	  bilen	  
Data	  för	  utsläpp	  för	  bilar	  drivna	  på	  olika	  bränslen	  hittas	  i	  Figur	  14-‐18	  i	  litteraturstudien.	  
Ägarfördelningen	  mellan	  bilar	  drivna	  på	  olika	  bränslen	  syns	  i	  Tabell	  8	  och	  9.	  Samma	  
fördelning	  per	  kommun	  som	  finns	  i	  ägandet	  har	  antagits	  finns	  i	  resandet.	  Exempelvis	  om	  
30	  %	  av	  bilarna	  registrerade	  i	  Täby	  är	  dieseldrivna	  så	  har	  det	  antagits	  att	  30	  %	  av	  alla	  
bilresor	  från	  Täby	  kommer	  att	  ske	  med	  dieselbil.	  
	  
I	  grundmodellen	  antas	  att	  fördelningen	  mellan	  olika	  bränslen	  kommer	  att	  vara	  konstant	  
med	  tiden.	  Det	  finns	  dock	  mycket	  som	  talar	  för	  att	  fördelningen	  kan	  komma	  att	  
förändras	  i	  framtiden.	  Därför	  modelleras	  några	  olika	  scenarion	  om	  fördelningen	  i	  
känslighetsanalysen,	  för	  att	  se	  vad	  en	  omfördelning	  skulle	  innebära.	  Osäkerheten	  på	  
utsläppsvärdena	  per	  kilometer	  antas	  vara	  så	  stora	  som	  NTM	  angav,	  nämligen:	  +30	  %	  /	  	  
-‐15	  %.	  Beläggningen	  per	  bil	  antas	  vara	  1.7	  personer.	  	  
	  

4.1.5	  Distanser	  
För	  att	  ställa	  bilresor	  i	  förhållande	  till	  motsvarande	  resa	  med	  Roslagsbanan	  krävs	  
jämförbara	  sträckor.	  Därför	  har	  en	  bilresa	  per	  kommun	  mätts	  ut	  och	  visas	  i	  Figur	  26-‐29.	  
Platserna	  har	  valts	  ut	  som	  de	  mest	  centrala	  i	  respektive	  kommun	  med	  tillhörande	  
station	  till	  Roslagsbanan.	  Målet	  har	  satts	  till	  Östra	  station	  i	  Stockholm	  då	  det	  är	  
ändhållplatsen	  för	  Roslagsbanan.	  Distanserna	  sammanfattas	  i	  Tabell	  22.	  	  
	  
Djursholms	  Ösby	  (Danderyd)-‐	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Täby	  centrum	  (Täby)-‐	  
Östra	  station	  (Stockholm)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Östra	  station	  (Stockholm)	  
Sträcka:	  7,4	  km	   	   	   Sträcka:	  13,5	  km	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Figur	  26,	  Danderyd-‐Stockholm	  (Trafiken.nu,	  2012).	   	   Figur	  27,	  Täby-‐Stockholm	  (Trafiken.nu,	  2012).	  
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Åkersberga	  station	  (Österåker)-‐	  	   	   Vallentuna	  station	  (Vallentuna)-‐	  
Östra	  station	  (Stockholm)	   	   Östra	  station	  (Stockholm)	  
Sträcka:	  30,1	  km	   	   	   Sträcka:	  23,4	  km	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Figur	  28,	  Österåker-‐Stockholm	  (Trafiken.nu,	  2012).	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  29,	  Vallentuna-‐Stockholm	  (Trafiken.nu,	  2012).	  
	  
	  
Tabell	  22:	  Distanser	  från	  huvudhållplats	  i	  kommunerna	  till	  Stockholm	  östra	  (km)	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Distans	  med	  bil	   	  	  Distans	  med	  Roslagsbanan	  

Danderyd	   7,4	   6,7	  
Täby	   13,5	   12,5	  
Vallentuna	   23,4	   23	  
Österåker	   30,1	   28	  
	   	   	  
	  

4.1.6	  Värdering	  av	  utsläpp	  
I	  enighet	  med	  SIKAs	  riktlinjer	  så	  värderas	  utsläppen	  enligt	  kapitel	  2.4.2.	  i	  
litteraturstudien.	  För	  modellen	  görs	  antagandet	  att	  priserna	  för	  utsläppen	  är	  konstanta	  
med	  tiden	  och	  med	  hjälp	  av	  det	  görs	  en	  enkel	  samhällsekonomisk	  analys	  genom	  att	  
jämföra	  investeringskostnaden	  för	  den	  nya	  sträckningen	  med	  de	  kostnader	  som	  man	  
sparar	  i	  form	  av	  minskade	  utsläpp.	  För	  att	  ge	  en	  värdering	  av	  hur	  mycket	  de	  framtida	  
utsläppen	  är	  värda	  vid	  investeringstidpunkten,	  år	  2030,	  så	  används	  nuvärdesmetoden.	  	  
	  
Nuvärdesmetoden	  är	  ett	  sätt	  att	  beräkna	  lönsamheten	  av	  en	  investering	  och	  går	  ut	  på	  att	  
alla	  framtida	  inbetalningar	  beräknas	  ha	  ett	  visst	  värde	  vid	  investeringstidspunkten.	  
Detta	  nuvärde	  minskar	  beroende	  på	  hur	  långt	  fram	  i	  tiden	  inbetalningen	  ligger,	  och	  på	  
så	  sätt	  kan	  man	  se	  om	  en	  viss	  investering	  kommer	  att	  vara	  lönsam	  inom	  en	  viss	  tid	  
(Skärvad	  och	  Olsson,	  2008).	  Nuvärdet	  av	  en	  intäkt	  beräknas	  enligt	  Ekvation	  2:	  
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𝑁𝑉 = !
(!!!)!

	   (2)	  
	  
NV=nuvärde	  
I=Intäkt	  
r=ränta	  (2	  %)	  
n=tiden	  
	  
Om	  man	  summerar	  nuvärdena	  av	  alla	  intäkter,	  så	  kan	  man	  jämföra	  detta	  värde	  med	  
investeringskostnaden	  och	  få	  en	  bild	  över	  hur	  lönsam	  en	  viss	  investering	  är.	  Räntan	  för	  
beräkningarna	  antas	  vara	  samma	  som	  inflationen	  eftersom	  detta	  kommer	  att	  påverka	  
samhället	  i	  stort.	  Inflationen	  antas	  vara	  2	  %,	  då	  det	  är	  Riksbankens	  inflationsmål,	  vilket	  
gör	  det	  till	  ett	  realistiskt	  medelvärde	  sett	  över	  framtiden	  (Ekonomifakta,	  2012).	  För	  
beräkningar	  inom	  spårtrafik	  används	  generellt	  en	  ekonomisk	  livslängd	  på	  60	  år	  vilket	  
gör	  att	  man	  beräknar	  nuvärdet	  för	  alla	  intäkter	  60	  år	  framåt	  i	  tiden	  från	  
investeringstidpunkten	  (Trafikanalys,	  2011).	   	  

4.1.7	  Investeringskostnad	  
Den	  nya	  grenen	  på	  Roslagsbanan	  kommer	  att	  vara	  1.7	  kilometer	  lång	  och	  den	  kommer	  
att	  byggas	  i	  en	  tunnel	  mellan	  Albano	  och	  Odenplan.	  Projektet	  är	  snarlikt	  Citybanan	  på	  
det	  sättet	  att	  det	  byggs	  i	  form	  av	  en	  tunnel	  i	  stadsmiljö	  i	  Stockholm	  vilket	  innebär	  att	  
investeringskostnaden	  uppskattas	  med	  Citybanan	  som	  grund.	  Hänsyn	  måste	  dock	  tas	  till	  
att	  Citybanan	  är	  ett	  mycket	  större	  projekt	  som	  kommer	  att	  gå	  igenom	  känsligare	  delar	  
av	  Stockholms	  stad.	  Dessutom	  är	  den	  tunnel	  som	  byggs	  till	  Citybanan	  till	  för	  pendeltåg,	  
medan	  den	  föreslagna	  tunneln	  är	  till	  för	  Roslagsbanan	  som	  är	  smalspårig	  och	  därmed	  
billigare.	  	  	  
	  
Citybanans	  kostnader	  för	  6	  kilometer	  tunnlar,	  två	  stationer	  samt	  järnvägsarbeten	  blev	  
10.6	  miljarder	  kronor	  (Tabell	  17).	  Priset	  för	  utbyggnaden	  antas	  vara	  proportionerligt	  
mot	  detta,	  alltså	  3	  miljarder	  kronor.	  
	  
Till	  detta	  tillkommer	  övergripande	  kostnader	  såsom	  förberedande	  arbeten	  och	  
projektledning.	  Dessa	  kostnader	  för	  Citybanan	  uppgick	  till	  4.7	  miljarder.	  Denna	  siffra	  
antas	  inte	  vara	  direkt	  proportionerligt	  överförbar	  till	  rapportens	  projekt.	  Detta	  då	  
projekteringen	  för	  Citybanan	  är	  mycket	  mer	  krävande.	  Därför	  fördelas	  de	  4.7	  
miljarderna	  på	  8	  km	  (6	  km	  tunnel+1.4	  km	  bro	  +	  0,6	  för	  faktumet	  att	  projekteringen	  för	  
citybanan	  är	  mycket	  mer	  krävande)	  för	  att	  få	  ett	  pris	  per	  kilometer.	  Priset	  för	  
projektering	  och	  reserv	  för	  Roslagsbanans	  nya	  sträcka	  blir	  därför	  1	  miljard	  kronor.	  
	  
Utöver	  detta	  tillkommer	  priset	  för	  inköp	  av	  nya	  fordon	  och	  deras	  depå,	  vilket	  ligger	  på	  
35	  miljoner	  kronor	  per	  fordon	  (Kap	  1.7.1	  ”Förlängning	  av	  Roslagsbanan	  till	  Arlanda”).	  
För	  att	  täcka	  det	  nya	  behovet	  av	  tåg	  kommer	  uppskattningsvis	  7	  fordon	  att	  behöva	  
köpas.	  Denna	  kostnad	  blir	  därför	  0.245	  miljarder	  kronor.	  
	  
	  
Det	  totala	  priset	  för	  utbyggnaden	  av	  Roslagsbanan	  blir	  därför	  4.25	  miljarder	  kronor.	  
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5.	  Resultat	  
Från	  modellen	  fås	  ett	  antal	  resultat	  som	  presenteras	  i	  detta	  kapitel.	  Tre	  olika	  resultat	  
ges,	  nämligen	  för	  bilen	  och	  för	  Roslagsbanan	  sett	  ur	  perspektiven	  att	  den	  drivs	  på	  
svensk	  respektive	  miljövänlig	  el.	  En	  jämförelse	  görs	  gällande	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  
och	  luftföroreningar	  samt	  vilken	  ekonomisk	  påverkan	  dessa	  skulle	  ha.	  Påverkande	  
faktorer	  har	  låtits	  variera	  och	  presenteras	  i	  form	  av	  en	  känslighetsanalys.	  

5.1	  Växthusgaser	  
Genom	  att	  köra	  modellen	  med	  de	  siffror	  som	  antagits	  och	  angivits	  i	  kapitlet	  Modell	  så	  
framgår	  det	  med	  tydlighet	  att	  resor	  med	  Roslagsbanan	  är	  extremt	  mycket	  bättre	  ur	  
utsläppssynpunkt	  än	  vad	  motsvarande	  bilresor	  är.	  Extra	  tydligt	  är	  det	  för	  utsläpp	  av	  
växthusgaser.	  Utslaget	  över	  hela	  den	  nya	  banans	  livslängd,	  2030-‐2090,	  så	  ser	  utsläppen	  
ut	  enligt	  Figur	  30	  nedan.	  Roslagsbanan	  är	  uppdelad	  i	  två	  kategorier	  beroende	  på	  vilket	  
perspektiv	  man	  har	  när	  det	  gäller	  elen.	  Storleksordningen	  av	  växthusgasutsläppet	  från	  
biltrafiken	  är	  av	  1010	  gram	  koldioxidekvivalenter	  per	  år,	  alltså	  cirka	  10	  000	  ton	  
koldioxid.	  Om	  samma	  antal	  resor	  gjordes	  med	  Roslagsbanan	  istället	  så	  skulle	  utsläppen	  
med	  svensk	  el	  ligga	  i	  storleksordningen	  108	  gram,	  100	  ton	  per	  år,	  och	  med	  miljövänlig	  el	  
105	  gram,	  0.1	  ton	  per	  år.	  Värt	  att	  betona	  är	  att	  skalan	  i	  figuren	  är	  logaritmisk.	  
	  

	  
	  
Figur	  30:	  Utsläpp	  av	  växthusgaser	  från	  Roslagsbanan	  jämfört	  med	  biltrafik	  mellan	  år	  2030	  och	  2090.	  Logaritmisk	  skala,	  
utsläpp	  i	  g/år.	  
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5.2	  Luftföroreningar	  
När	  det	  gäller	  utsläpp	  av	  luftföroreningar	  så	  år	  differensen	  också	  stor,	  dock	  långt	  ifrån	  
lika	  stor	  som	  var	  fallet	  för	  växthusgaser.	  Om	  man	  jämför	  utsläppen	  från	  bilar	  med	  
utsläppen	  från	  Roslagsbanan	  driven	  med	  svenskproducerad	  el	  så	  ser	  man	  att	  
differensen	  för	  kväveoxider	  (NOX)	  och	  svaveldioxid	  (SO2)	  är	  så	  stor	  som	  en	  faktor	  10	  
eller	  mer	  medan	  för	  partiklar	  (PM10)	  så	  ligger	  båda	  i	  samma	  storleksordning.	  	  
	  
I	  Figur	  31	  och	  32	  visas	  värdena	  för	  utsläppen	  av	  de	  olika	  luftföroreningarna	  för	  
Roslagsbanan	  driven	  med	  svensk	  el	  jämfört	  med	  motsvarande	  biltrafik.	  En	  grafisk	  
jämförelse	  med	  Roslagsbanan	  driven	  med	  miljövänlig	  el	  presenteras	  inte	  då	  dess	  
utsläpp	  av	  luftföroreningar	  kan	  approximeras	  till	  noll.	  
	  

	  
Figur	  31:	  Utsläpp	  av	  luftföroreningar	  från	  biltrafik	  mellan	  år	  2030	  och	  2090.	  Logaritmisk	  skala,	  enheter	  (g/år).	  
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Figur	  32:	  Utsläpp	  av	  luftföroreningar	  från	  Roslagsbanan	  mellan	  år	  2030	  och	  2090.	  Logaritmisk	  skala,	  enheter	  (g/år).	  
	  

5.3	  Ekonomisk	  värdering	  
När	  de	  besparade	  utsläppen	  värderas	  ekonomiskt	  med	  hjälp	  av	  siffrorna	  från	  SIKA	  och	  
nuvärdesmetoden	  så	  står	  det	  klart	  att	  de	  är	  värda	  498	  miljoner	  kronor	  vid	  
investeringspunkten	  om	  man	  antar	  att	  Roslagsbanan	  drivs	  med	  svensk	  el	  och	  511	  
miljoner	  kronor	  med	  miljövänlig	  el.	  Om	  man	  jämför	  dessa	  siffror	  med	  
investeringskostnaden	  för	  projektet,	  4,25	  miljarder	  kronor,	  så	  blir	  
nettonuvärdeskvoten	  cirka	  -‐0.88	  i	  båda	  fallen,	  alltså	  att	  för	  varje	  investerad	  krona	  fås	  
12	  öre	  tillbaka	  i	  form	  av	  minskade	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  och	  luftföroreningar.	  	  
	  

5.4	  Känslighetsanalys	  
Det	  finns	  flera	  parametrar	  som	  är	  svåra	  att	  förutspå	  exakt	  och	  därför	  är	  intressanta	  att	  
låta	  variera.	  Därför	  följer	  här	  fyra	  scenarion	  som	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  skiljer	  sig	  från	  
det	  tidigare	  normalfallet.	  Dessa	  är:	  
1)Variationer	  i	  startgissningen	  av	  användare.	  
2)Variationer	  av	  tillväxten.	  
3)Variation	  av	  utsläpp	  från	  bilen.	  
4)Olika	  scenarion	  för	  fördelningen	  av	  bilar.	  
	  
Då	  det	  redan	  från	  början	  har	  modellerats	  för	  två	  olika	  perspektiv	  när	  det	  gäller	  
Roslagsbanan,	  svenskproducerad	  och	  miljövänlig	  el,	  så	  behövs	  inget	  ytterligare	  scenario	  
för	  detta.	  
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5.4.1	  Variation	  av	  antalet	  användare	  
Det	  ursprungligt	  antagna	  värdet	  för	  antalet	  nya	  resor,	  10	  000,	  finns	  det	  en	  stor	  
osäkerhet	  kring.	  Därför	  analyseras	  här	  två	  ytterligare	  fall;	  ett	  med	  30	  %	  fler	  resor	  och	  ett	  
med	  30	  %	  färre.	  
	  
Modellens	  resultat	  för	  de	  två	  nya	  fallen	  sammanfattas	  i	  Tabell	  23,	  både	  för	  Roslagsbanan	  
driven	  på	  svenskproducerad	  el	  (svensk)	  och	  miljövänlig	  el	  (miljö).	  
	  
Tabell	  23:	  Utfall	  för	  ett	  varierat	  antal	  nya	  resor.	  
	  

	  
Högt	  antagande	   Lågt	  antagande	  

Variation	   +30	  %	   -‐30	  %	  
Resultat	  (svensk	  el)	  [milj.	  kr]	   647	   348	  
Ändring	  från	  normalfallet	  [%]	   29,9	   -‐30,1	  
Resultat	  (miljö-‐el)	  [milj.	  Kr]	   664	   357	  
Ändring	  från	  normalfallet	  [%]	   29,9	   -‐30,1	  
Nettonuvärdeskvot	  (svensk	  el)	   -‐0,848	   -‐0,918	  
Nettonuvärdeskvot	  (miljö-‐el)	   -‐0,844	   -‐0,916	  
	  
	  
Nettonuvärdeskvoten	  blir	  för	  det	  höga	  fallet	  cirka	  -‐0,85	  vilket	  innebär	  15	  öre	  nytta	  per	  
investerad	  krona.	  För	  det	  låga	  fallet	  blir	  det	  istället	  cirka	  -‐0,92,	  som	  betyder	  8	  öre	  nytta	  
per	  investerad	  krona.	  
	  

5.4.2	  Variation	  av	  tillväxten	  
Den	  framtida	  tillväxten	  råder	  det	  en	  stor	  osäkerhet	  kring,	  vilket	  kan	  ses	  i	  Tabell	  20	  i	  
modellkapitlet.	  Genom	  att	  applicera	  de	  osäkerhetsvärden	  som	  där	  presenteras	  kring	  
tillväxten	  så	  kan	  ett	  högt	  och	  ett	  lågt	  antagande	  analyseras.	  I	  det	  höga	  antagandet	  så	  har	  
osäkerheten	  adderats	  till	  den	  tillväxt	  som	  antas	  i	  normalfallet	  för	  varje	  kommun	  medan	  
osäkerheten	  istället	  har	  subtraherats	  i	  det	  låga	  antagandet.	  I	  Tabell24	  och	  25	  visas	  först	  
de	  nya	  värdena	  för	  hög	  och	  låg	  tillväxt	  för	  respektive	  kommun	  och	  sedan	  vilket	  utfall	  
dessa	  värden	  ger	  på	  resultatet.	  Återigen	  presenteras	  resultat	  både	  för	  svenskproducerad	  
el	  (svensk	  el)	  och	  miljövänlig	  el	  (miljö-‐el).	  	  
	  
Tabell	  24:	  Högt	  respektive	  lågt	  antagande	  för	  tillväxten	  av	  användandet	  av	  
Roslagsbanan.	  

	  
Danderyd	   Täby	   Vallentuna	   Österåker	  

Hög	  tillväxt	  [personer/år]	   5,2	   57	   30	   21	  
Låg	  tillväxt	  [personer/år]	   0,47	   27	   17	   8,6	  
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Tabell	  25:	  Påverkan	  som	  högre	  respektive	  lägre	  tillväxt	  har	  på	  resultatet.	  
	  
	  

	  
Högt	  antagande	   Lågt	  antagande	  

Resultat	  (svensk	  el)	  [milj.	  Kr]	   545	   450	  
Ändring	  från	  normalfallet	  (%)	   9,43	   -‐9,64	  
Resultat	  (miljö-‐el)	  [milj.	  Kr]	   559	   463	  
Ändring	  från	  normalfallet	  (%)	   9,39	   -‐9,39	  
Nettonuvärdeskvot	  (svensk	  el)	   -‐0,872	   -‐0,894	  
Nettonuvärdeskvot	  (miljö-‐el)	   -‐0,868	   -‐0,891	  
	  
	  
Vid	  en	  högt	  antagen	  tillväxt	  blir	  nettonuvärdeskvoten	  cirka	  -‐0,87	  medan	  den	  vid	  lågt	  
antagen	  tillväxt	  blir	  ungefär	  -‐0,89.	  	  
	  

5.4.3	  Variation	  av	  utsläpp	  från	  bilen	  
Siffrorna	  som	  använts	  för	  bilens	  utsläpp	  från	  NTM	  har	  getts	  med	  en	  osäkerhet	  på	  +30	  %	  
till	  -‐15	  %.	  Denna	  variation	  används	  som	  grund	  till	  Tabell	  26.	  
	  
Tabell	  26:	  Varierade	  utsläpp	  från	  bilen	  och	  dess	  påverkan	  på	  resultatet.	  	  
	  

	  
Högt	  antagande	   Lågt	  antagande	  

Variation	   30	  %	   -‐15	  %	  
Resultat	  (svensk	  el)	  [milj.	  SEK]	   651	   420	  
Ändring	  från	  normalfallet	  (%)	   30,7	   -‐15,7	  
Resultat	  (miljö-‐el)	  [milj.	  SEK]	   664	   434	  
Ändring	  från	  normalfallet	  (%)	   29,9	   -‐15,1	  
Nettonuvärdeskvot	  (svensk	  el)	   -‐0,846	   -‐0,901	  
Nettonuvärdeskvot	  (miljö-‐el)	   -‐0,844	   -‐0,898	  
	  
Nettonuvärdeskvoten	  blir	  alltså	  cirka	  -‐0,85	  för	  den	  högt	  antagna	  variationen	  och	  -‐0,90	  
för	  det	  låga	  antagandet.	  
	  

5.4.4	  Variation	  i	  bilfördelningen	  
I	  normalfallet	  har	  fördelningen	  när	  det	  gäller	  bilar	  med	  olika	  bränslen	  antagits	  vara	  som	  
situationen	  ser	  ut	  idag	  i	  de	  olika	  kommunerna	  och	  antagits	  hålla	  sig	  konstant.	  Det	  finns	  
dock	  anledning	  att	  tro	  att	  fördelningen	  kan	  komma	  att	  se	  annorlunda	  ut	  för	  den	  aktuella	  
perioden,	  2030-‐2090.	  Att	  fördelningen	  är	  under	  förändring	  framgår	  tydligt	  i	  
litteraturstudiens	  Figur	  12.	  	  	  
	  
För	  att	  få	  en	  bild	  över	  hur	  variationer	  av	  fördelningen	  kan	  påverka	  resultaten	  studeras	  
två	  olika	  fall:	  Ett	  där	  fördelningen	  antas	  gå	  mot	  den	  fördelning	  som	  fanns	  mellan	  
nyinköpta	  bilar	  år	  2010	  vilket	  framgår	  i	  Figur	  13,	  där	  det	  finns	  en	  trend	  med	  en	  minskad	  
andel	  inköpta	  bensinbilar	  och	  en	  ökad	  andel	  inköpta	  diesel-‐	  och	  etanolbilar.	  Detta	  
sammanfattas	  i	  Tabell	  27.	  Det	  andra	  är	  ett	  extremfall,	  att	  alla	  bilar	  i	  framtiden	  antas	  
drivas	  med	  etanol.	  Ett	  relativt	  orealistiskt	  fall,	  vilket	  dock	  är	  intressant	  att	  undersöka	  för	  
att	  se	  vilken	  potential	  som	  finns	  för	  hur	  mycket	  bilar	  faktiskt	  kan	  minska	  sina	  utsläpp.	  



	   61	  

Därigenom	  kan	  svar	  ges	  på	  huruvida	  det	  fortfarande	  är	  bättre	  ur	  miljösynpunkt	  att	  åka	  
tåg	  som	  Roslagsbanan	  är	  att	  åka	  bil.	  Dessutom	  är	  det	  ett	  spännande	  scenario	  för	  en	  
möjlig	  framtid	  utan	  olja.	  Fördelningen	  mellan	  bensin,	  diesel,	  etanol	  och	  gas	  presenteras	  
med	  dessa	  scenariers	  resultat	  i	  Tabell	  28.	  
	  
Tabell	  27:	  Fördelning	  av	  sålda	  bilar	  år	  2010*	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  Bensin	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Diesel	   	  	  	  	  Etanol**	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gas**	  

Bilar	  med	  olika	  drivmedel	  (%)	   34	   51	   14	   1	  
*Källa:	  Litteraturstudien,	  kap	  2.3.3,	  Figur	  13	  
**Fördelningen	  mellan	  etanol	  och	  gas	  uppskattades	  med	  nuvarande	  fördelning	  som	  grund.	  
	  
	  
Tabell	  28:	  Ändring	  i	  resultatet	  för	  ny	  bilfördelning.	  
	  	  

	  
	  	  	  	  	  Fördelning	  2010	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Extremfall	  (100%	  etanol)	  

Resultat	  (svensk)	  (miljoner)	   456	   280	  
Ändring	  från	  normalfallet	  (%)	   -‐8,43	   -‐43,8	  
Resultat	  (miljö)	  (miljoner)	   469	   293	  
Ändring	  från	  normalfallet	  (%)	   -‐8,22	   -‐42,7	  
Nettonuvärdeskvot	  (svensk)	   -‐0,892	   -‐0,934	  
Nettonuvärdeskvot	  (miljö)	   -‐0,890	   -‐0,931	  
	  
Nettonuvärdeskvoten	  om	  fördelningen	  i	  bilbeståndet	  såg	  ut	  som	  fördelningen	  av	  sålda	  
bilar	  skulle	  alltså	  vara	  -‐0,89	  och	  -‐0,93	  för	  extremfallet	  med	  en	  framtid	  med	  bara	  
etanolbilar.	  	  
	  

6.	  Diskussion	  
I	  detta	  kapitel	  följer	  en	  diskussion	  över	  de	  resultat	  som	  modellen	  gav	  och	  som	  
presenterades	  i	  föregående	  kapitel.	  Resultaten	  gås	  igenom	  punkt	  för	  punkt	  och	  
slutsatser	  dras	  kring	  dessa.	  Dessutom	  följer	  en	  diskussion	  kring	  känslighetsanalysen	  för	  
att	  påvisa	  vilka	  parametrar	  som	  påverkar	  resultatet	  mest	  och	  hur	  känslig	  modellen	  
egentligen	  är.	  	  

6.1	  Växthusgaser	  
Att	  spårtrafiken	  generellt	  bidrar	  mindre	  till	  det	  antropogena	  växthusgasutsläppet	  än	  
biltrafiken	  stod	  klart	  sedan	  tidigare.	  Figur	  30	  visar	  hur	  extremt	  stora	  skillnader	  det	  
handlar	  om.	  Resultaten	  skiljer	  sig	  åt	  med	  en	  faktor	  100	  respektive	  100	  000	  beroende	  på	  
vilket	  perspektiv	  man	  ser	  på	  elen	  som	  driver	  Roslagsbanan	  med.	  Det	  råder	  alltså	  ingen	  
tvekan	  kring	  vilket	  alternativ	  som	  är	  det	  bästa	  i	  strävan	  efter	  att	  minska	  det	  mänskliga	  
utsläppet	  av	  växthusgaser.	  	  
	  

6.2	  Luftföroreningar	  
Även	  när	  det	  gäller	  luftföroreningar	  så	  visar	  det	  sig	  att	  bilen	  är	  tydligt	  sämre	  alternativ	  
än	  Roslagsbanan.	  Framförallt	  är	  det	  kväveoxider	  där	  skillnaden	  är	  störst.	  Då	  
kväveoxider	  också	  är	  den	  enda	  luftförorening	  vars	  halter	  i	  Stockholm	  idag	  klassas	  som	  
höga	  så	  är	  det	  den	  viktigaste	  att	  minska	  utsläppen	  av.	  
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När	  det	  gäller	  partiklar	  så	  är	  skillnaden	  i	  mängd	  inte	  märkvärdigt	  stor	  mellan	  bilen	  och	  
Roslagsbanan.	  Dock	  är	  det	  så	  att	  den	  faktiska	  platsen	  för	  utsläppen	  är	  viktig	  när	  det	  
gäller	  luftföroreningar	  generellt,	  därför	  finns	  en	  tydlig	  skillnad	  för	  de	  olika	  utsläppen.	  
Bilens	  partikelutsläpp	  sker	  i	  samband	  med	  att	  den	  är	  i	  trafik	  medan	  det	  för	  
Roslagsbanan	  sker	  i	  samband	  med	  elproduktionen.	  Då	  biltrafiken	  i	  nordöstra	  Stockholm	  
hela	  tiden	  sker	  i	  närheten	  av	  tätorter	  och	  elproduktionen	  generellt	  är	  belägen	  på	  
landsbygden	  så	  blir	  därför	  Roslagsbanan	  ett	  bättre	  alternativ	  trots	  den	  kvantitativa	  
likheten.	  Samma	  sak	  gäller	  för	  svaveldioxid	  vars	  påverkan	  skiljer	  sig	  mycket	  beroende	  
på	  dess	  geografiska	  läge,	  vilket	  framgår	  i	  Tabell	  19.	  	  
	  	  	  
Roslagsbanan	  i	  det	  här	  fallet	  blir	  därför	  ett	  verktyg	  dels	  för	  att	  minska	  de	  totala	  
utsläppen	  av	  luftföroreningar	  i	  samhället,	  men	  kanske	  framförallt	  för	  att	  undvika	  
utsläpp	  i	  nära	  anslutning	  till	  Stockholmsområdet.	  Luften	  i	  Stockholm	  påverkar	  nämligen	  
ett	  stort	  antal	  människor.	  	  

6.3	  Ekonomisk	  värdering	  
Investeringen	  som	  krävs	  för	  att	  bygga	  den	  föreslagna	  grenen	  på	  Roslagsbanan	  har	  alltså	  
uppskattats	  till	  4,25	  miljarder	  kronor.	  För	  att	  ställa	  detta	  i	  jämförelse	  med	  den	  nytta	  som	  
projektet	  väntas	  innebära	  så	  har	  en	  nettonuvärdeskvot	  beräknats.	  Denna	  kvot	  uppgick	  
till	  -‐0,88.	  För	  att	  få	  ett	  mått	  på	  den	  siffran	  så	  kan	  den	  jämföras	  med	  motsvarande	  kvot	  
för	  Citybanan	  och	  Roslagsbanan	  till	  Arlanda.	  Dessa	  kvoter	  uppgick	  till	  -‐0,25	  respektive	  -‐
0,8.	  	  
	  
Viktigt	  att	  ha	  i	  åtanke	  då	  är	  att	  de	  samhällsekonomiska	  beräkningar	  som	  gjorts	  för	  de	  
projekten	  har	  varit	  mer	  fullständiga	  än	  denna	  rapports,	  då	  dess	  fokus	  ligger	  på	  de	  
miljömässiga	  besparingar	  som	  kan	  göras.	  Övrig	  nytta	  som	  en	  utvecklad	  kollektivtrafik	  
kan	  medföra	  är	  att	  det	  besparar	  tid	  och	  gör	  det	  möjligt	  för	  människor	  att	  transportera	  
sig	  till	  jobbet,	  detta	  ligger	  dock	  utanför	  rapportens	  ramar.	  Kvoten	  på	  -‐0,88	  kan	  
emellertid	  visa	  vilken	  relativt	  stor	  del	  som	  besparade	  utsläpp	  kan	  innebära.	  	  	  	  

6.4	  Känslighetsanalys	  
De	  olika	  parametrarna	  varierades	  i	  modellen	  för	  att	  bedöma	  dess	  känslighet.	  Här	  
presenteras	  parametrarna	  var	  för	  sig	  för	  att	  visa	  vilken	  påverkan	  respektive	  parameter	  
har	  på	  resultatet.	  Detta	  sammanfattas	  slutligen	  i	  Figur	  33	  där	  det	  tydliggörs	  hur	  mycket	  
resultatet	  egentligen	  varierar.	  	  

6.4.1	  Variation	  av	  antalet	  användare	  
Att	  resultatet	  är	  direkt	  beroende	  av	  antalet	  användare	  är	  självklart.	  Det	  är	  den	  
grundläggande	  och	  enskilt	  viktigaste	  faktorn	  vid	  byggen	  av	  ny	  spårtrafik.	  Att	  
noggrannare	  uppskatta	  hur	  många	  som	  kommer	  att	  använda	  Roslagsbanan	  om	  den	  
föreslagna	  lösningen	  blir	  verklighet	  är	  därför	  nödvändigt	  för	  att	  minska	  modellens	  
osäkerhet.	  För	  att	  göra	  det	  krävs	  dock	  avancerade	  simuleringsprogram	  som	  inte	  funnits	  
att	  tillgå	  för	  denna	  rapport.	  En	  annan	  faktor	  som	  hade	  förbättrat	  noggrannheten	  är	  en	  
exakt	  statistik	  på	  hur	  många	  bilresor	  som	  görs	  från	  respektive	  kommun	  till	  Stockholm	  
varje	  dag.	  Någon	  sådan	  finns	  dock	  inte	  tillgänglig	  enligt	  de	  kontakter	  som	  tagits	  för	  
denna	  rapport.	  Med	  den	  osäkerhet	  på	  antalet	  användare	  som	  sattes	  till	  30	  %	  så	  varierar	  
alltså	  nettonuvärdeskvoten	  från	  -‐0,85	  till	  -‐0,92.	  	  	  
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6.4.2	  Variation	  av	  tillväxten	  
En	  variation	  av	  tillväxten	  i	  kommunerna	  i	  nordöstra	  Stockholm	  förändrar	  inte	  
modellens	  resultat	  nämnvärt.	  De	  två	  variationsantaganden	  som	  gjorts,	  ett	  högt	  och	  ett	  
lågt,	  förändrar	  bara	  nettonuvärdeskvoten	  med	  0,01	  åt	  respektive	  håll.	  Anledningen	  till	  
det	  är	  att	  tillväxten	  trots	  allt	  inte	  invånarantalet	  så	  extremt	  mycket,	  procentuellt	  sett.	  
Det	  viktigaste	  är	  trots	  allt	  hur	  intresset	  för	  den	  nya	  banan	  kommer	  att	  se	  ut	  bland	  den	  
befolkning	  som	  finns.	  	  	  
	  

6.4.3	  Variation	  av	  utsläpp	  från	  bilen	  
Resultatet	  är	  naturligtvis	  väldigt	  beroende	  av	  siffrorna	  som	  använts	  i	  modellen	  för	  
utsläpp	  av	  olika	  ämnen	  från	  biltrafik.	  När	  dessa	  siffror	  läts	  variera	  så	  förändrades	  
nettonuvärdeskvoten	  till	  -‐0,85	  respektive	  -‐0,90.	  	  
	  
NTM,	  som	  tillhandahållit	  siffrorna,	  är	  en	  förening	  som	  utnyttjas	  just	  vid	  tillfällen	  likt	  
denna	  rapport.	  Siffrorna	  kan	  därför	  anses	  vara	  väldigt	  tillförlitliga.	  Det	  finns	  dock	  en	  stor	  
variation	  kring	  dessa,	  vilket	  har	  naturliga	  förklaringar.	  En	  bils	  bränsleförbrukning	  
handlar	  till	  stor	  del	  om	  hur	  bilen	  körs.	  Hastigheter,	  köbildningar	  och	  bilens	  last	  är	  tre	  
faktorer	  som	  spelar	  in	  och	  som	  bidrar	  till	  osäkerheten.	  Modellen	  har	  byggts	  utefter	  
körsträckorna	  från	  respektive	  kommun	  och	  osäkerhetsfaktorerna	  har	  klumpats	  ihop	  
genom	  den	  variation	  som	  NTM	  anger.	  	  
	  
Att	  förbättra	  modellens	  noggrannhet	  kring	  bilens	  utsläpp	  handlar	  alltså	  om	  att	  tydligare	  
undersöka	  folks	  körvanor	  för	  att	  se	  om	  den	  generella	  bränsleförbrukningen	  för	  olika	  
bilar	  i	  nordöstra	  Stockholm	  skiljer	  sig	  från	  de	  siffror	  som	  NTM	  anger.	  	  
	  

6.4.4	  Variation	  i	  bilfördelningen	  
Fördelningen	  av	  bensin-‐,	  diesel-‐,	  etanol-‐	  och	  gasbilar	  har	  stor	  påverkan	  på	  resultatet,	  då	  
utsläppen	  från	  olika	  biltyper	  skiljer	  sig	  åt	  markant.	  Sett	  till	  scenariot	  att	  fördelningen	  
skulle	  se	  ut	  som	  för	  andelen	  nya	  bilar	  2010	  så	  minskar	  nettonuvärdet	  med	  8	  %	  till	  en	  
nettonuvärdeskvot	  på	  -‐0,89.	  	  
	  
Extremfallet,	  med	  en	  framtid	  med	  bara	  etanolbilar,	  förändrar	  nettonuvärdet	  med	  så	  
mycket	  som	  43	  %	  och	  nettonuvärdeskvoten	  till	  -‐0,93.	  Det	  visar	  att	  det	  finns	  en	  stor	  
potential	  för	  biltrafiken	  och	  att	  skillnaderna	  mellan	  bil	  och	  tåg	  kan	  komma	  att	  minska	  i	  
framtiden.	  Det	  bör	  dock	  påpekas	  att	  tåg	  generellt	  och	  Roslagsbanan	  i	  det	  här	  fallet,	  trots	  
allt	  är	  ett	  klart	  bättre	  alternativ	  ur	  miljösynpunkt.	  	  
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6.4.5	  Sammanfattning	  
De	  olika	  parametrar	  som	  varierades	  i	  känslighetsanalysen	  påverkar	  resultaten	  olika	  
kraftigt.	  Sammanfattningsvis	  varierar	  nettonuvärdet	  enligt	  Figur	  33.	  	  
	  

	  
Figur	  33:	  Ändringar	  av	  nettonuvärdet	  av	  de	  besparade	  utsläppen	  genom	  att	  förändra	  indata.	  
	  
Eftersom	  modellen	  behandlar	  den	  ekonomiska	  livslängden	  för	  den	  föreslagna	  
utbyggnaden	  på	  Roslagsbanan,	  mellan	  åren	  2030-‐2090,	  så	  finns	  det	  redan	  där	  en	  viss	  
osäkerhet.	  Detta	  återspeglas	  i	  känslighetsanalysen.	  Nettonuvärdeskvoten	  varierar	  
mellan	  -‐0.93,	  för	  extremfallet	  med	  bara	  etanolbilar,	  och	  -‐0.84	  för	  två	  fall,	  dels	  när	  större	  
utsläpp	  från	  bilen	  antogs	  och	  dels	  för	  scenariot	  med	  30	  %	  fler	  användare.	  Det	  faktiska	  
nettonuvärdet	  varierade	  i	  dessa	  fall	  mellan	  280-‐664	  miljoner	  kronor.	  Modellens	  resultat	  
visar	  alltså	  att	  man	  för	  varje	  investerad	  krona	  i	  projektet	  får	  tillbaka	  mellan	  7	  och	  16	  öre	  
i	  form	  av	  minskade	  utsläpp.	  Återigen	  kan	  det	  konstateras	  att	  det	  är	  en	  betydande	  del	  om	  
man	  jämför	  med	  tidigare	  projekt.	  
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7.	  Slutsatser	  
Efter	  resultaten	  och	  känslighetsanalysen,	  där	  en	  rad	  olika	  scenarier	  har	  modellerats,	  så	  
råder	  det	  inga	  tvivel	  om	  att	  den	  föreslagna	  utbyggnaden	  av	  Roslagsbanan	  till	  Odenplan	  
har	  potential	  att	  bidra	  till	  en	  positiv	  utveckling	  av	  nordöstra	  Stockholm.	  Dels	  i	  form	  av	  
att	  erbjuda	  ett	  bra	  alternativ	  ur	  ren	  transportsynpunkt	  och	  dels	  i	  form	  av	  ett	  på	  alla	  sätt	  
och	  vis	  bättre	  alternativ	  ur	  miljösynpunkt.	  
	  
Intervjuerna	  med	  representanter	  från	  de	  olika	  kommunerna	  gav	  alla	  samma	  bild,	  vilken	  
även	  bekräftades	  av	  Stockholm	  Nordost,	  spårtrafiken	  för	  regionen	  måste	  utvecklas.	  Med	  
spårtrafik	  i	  nordöstra	  Stockholm	  så	  är	  det	  Roslagsbanan	  som	  gäller.	  En	  ny	  linje	  till	  
Odenplan	  skulle	  erbjuda	  så	  många	  fler	  bytesalternativ	  och	  samtidigt	  avlasta	  Stockholm	  
östra,	  vilket	  gör	  att	  det	  är	  en	  nödvändig	  utveckling	  för	  Roslagsbanan.	  Det	  är	  därför	  också	  
troligt	  att	  Odenplan	  skulle	  bli	  ett	  populärt	  resmål	  vilket	  självklart	  är	  ett	  måste	  för	  att	  ta	  
beslut	  om	  att	  genomföra	  bygget.	  Roslagsbanan	  till	  Odenplan	  bör	  därför	  vara	  ett	  bra	  
alternativ	  för	  att	  säkerställa	  den	  sociala	  hållbarheten	  i	  regionen.	  	  
	  
När	  det	  gäller	  den	  ekologiska	  hållbarheten	  för	  projektet	  så	  handlar	  det	  om	  utsläppen	  av	  
växthusgaser	  och	  luftföroreningar.	  Modellen	  visar	  med	  tydlighet	  att	  det	  är	  stora	  
skillnader	  mellan	  bilen	  och	  Roslagsbanan,	  oavsett	  med	  vilket	  perspektiv	  man	  ser	  på	  elen	  
som	  driver	  den.	  Att	  transportsektorn	  står	  för	  en	  stor	  del	  av	  utsläppen	  är	  tydligt,	  och	  
därför	  är	  en	  åtgärd	  likt	  detta	  förslag	  ett	  nödvändigt	  steg	  för	  att	  minska	  sektorns	  utsläpp.	  
Sett	  ur	  ett	  ekologiskt	  hållbarhetsperspektiv	  så	  är	  Roslagsbanan	  till	  Odenplan	  ett	  bra	  
alternativ.	  	  	  
	  
Det	  tredje	  perspektivet	  för	  hållbar	  utveckling	  är	  det	  ekonomiska.	  Grundinvesteringen	  
har	  beräknats	  till	  4,25	  miljarder	  kronor.	  Den	  samhällsnytta	  som	  utbyggnaden	  har	  
beräknats	  kunna	  generera	  varierar	  beroende	  på	  olika	  scenarier	  men	  i	  modellens	  
normalfall	  fås	  12	  öre	  tillbaka	  per	  investerad	  krona,	  bara	  genom	  minskade	  utsläpp	  av	  
växthusgaser	  och	  luftföroreningar.	  Med	  detta	  finns	  en	  stor	  sannolikhet	  att	  
nettonuvärdeskvoten,	  om	  man	  dessutom	  räknar	  med	  övrig	  samhällsnytta,	  blir	  så	  pass	  
hög	  att	  grundinvesteringen	  kan	  motiveras.	  	  
	  
Slutsatsen	  som	  kan	  dras	  från	  resultaten	  är	  att	  om	  det	  finns	  pengar	  att	  investera	  i	  att	  
bygga	  ut	  Roslagsbanan	  till	  Odenplan	  så	  finns	  det	  goda	  möjligheter	  att	  projektet	  leder	  till	  
en	  hållbar	  utveckling	  av	  nordöstra	  Stockholm.	  	  

8.	  Framtida	  arbete	  
För	  att	  fatta	  ett	  beslut	  om	  huruvida	  Roslagsbanan	  ska	  byggas	  ut	  eller	  inte	  så	  krävs	  
fördjupande	  samhällsekonomiska	  analyser.	  Dessa	  har	  legat	  utanför	  ramarna	  för	  denna	  
rapport.	  Aspekter	  som	  måste	  värderas	  är	  vilken	  samhällsnytta	  som	  banan	  kan	  göra	  
genom	  att	  bespara	  människor	  tid	  och	  transportera	  dem	  till	  sina	  jobb.	  Dessa	  har	  legat	  
utanför	  ramarna	  för	  denna	  rapport.	  Det	  blir	  därför	  viktigt	  att	  komplettera	  denna	  rapport	  
med	  studier	  som	  kan	  ge	  ett	  värde	  på	  den	  nyttan	  för	  att	  kunna	  erbjuda	  en	  fullständig	  
nettonuvärdeskvot.	  	  
	  
Ytterligare	  arbete	  kan	  även	  läggas	  på	  de	  osäkerhetsfaktorer	  som	  behandlades	  under	  
känslighetsanalysen.	  Att	  på	  ett	  noggrant	  sätt	  simulera	  och	  modellera	  antalet	  användare	  
är	  den	  enskilt	  viktigaste	  faktorn.	  I	  övrigt	  bör	  mer	  arbete	  läggas	  på	  att	  kartlägga	  
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människors	  körvanor	  till	  och	  från	  respektive	  kommun	  i	  nordöstra	  Stockholm	  till	  
Stockholms	  stad.	  Detta	  för	  att	  erhålla	  mer	  precisa	  värden	  för	  den	  genomsnittliga	  
bränsleförbrukningen	  och	  därigenom	  få	  värden	  för	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  och	  
luftföroreningar	  för	  de	  olika	  bränsleslagen.	  	  	  
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Appendix	  

Modellkod	  

Kod	  
%% Intro 
close all; 
clc; 
  
n=10000; % Antal dagliga extra resor. 
ar=2030; % Startår för projektet 
  
%% Data Roslagsbanan 
  
d=[0.15 0.49  0.19 0.17]; %Distributionen av användningen av Roslagsbanan 
mellan kommunerna Danderyd Täby Vallentuna Österåker 
t=0.001*[1.89 8.54 12.4 8.81]; % Procentuell ökning per år av populationen 
s=d.*t*n; % Ökning av användningen av Roslagsbanan i varje kommun per år 
  
x=[0:79]; % Antalet år som raknas från 2011. 
p=n+sum(s)*x; % Antalet användande per dag varje år 
p=p(20:79) ;  
x=x(1:60);% Fixar så att p och x startar från år 2030 inte 2011 
  
res=[6.7 12.5 23 28]; % Distansen i kilometer från huvud-hållplats i 
kommunen 
 
%% Kilowattimmar som konsumeras av tåg 
  
perkm=151000000; 
konsumption=18866956; % Personkilomer och el-konsumtion för Roslagsbanan 
2011 
kwh=konsumption/perkm; % kWh/personkilometer för ett resa med Roslagsbanan 
2011  
  
%% Utsläpp med svensk standard-el ,CO2 
  
Co2swe=kwh*24; % Utsläpp med antagande svenskproducerad el (CO2-ekvivalent) 
utpswe=Co2swe*res; % Utsläpp per person resande från varje ort 
utdag=[p' p' p' p']*(d.*utpswe)'; % Antar ingen förändring av 
distributionen med tiden 
utar=utdag*365; % Emissioner per år 
  
%% Utsläpp med miljövänlig el 
  
Co2mj=sum(kwh*[0.95 0.05].*[0.024 0.000037]); % Utsläpp från miljövänlig el 
utpmj=Co2mj*res; % Utsläpp per person resande från varje ort 
utdmj=[p' p' p' p']*(d.*utpmj)'; % Antar ingen förändring av distributionen 
med tiden 
utarmj=utdmj*365; % Emissioner per år 
  
%% Partiklar tåg, svensk el 
  
datapartT=[ 0.028 0.012 0.018]; %Partiklar som släpps ut från svensk 
elproduktion NOX,PM10,SO2 
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parttag=kwh*datapartT; % Miljöpåverkan för en resa med denna el, 
gram/personkilometer 
partres=[parttag(1)*res',parttag(2)*res',parttag(3)*res']; %Utsläpp för en 
resa från respektive kommuner till östra station med tåg 
partdag=[p' p' p' p']*([d' d' d'].*partres); % Antar ingen förändring av 
distributionen med tiden 
partar=partdag*365; 
 
  
%% Partiklar tåg, miljövänlig el 
  
datapartTmj=[ 1e-4 7.6e-6 7.4e-5 %Partiklar som släpps ut från vattenkraft 
NOX,PM10,CO,SO2 
              3.9e-8 1e-10  0     ];%Partiklar som släpps ut från vindkraft 
NOX,PM10,CO,SO2 
  
          parttagmj=kwh*(datapartTmj(1,:)*0.95+datapartTmj(2,:)*0.05); 
%miljöpåverkan för ett resa med denna el, gram/personkilometer 
partresmj=[parttagmj(1)*res',parttagmj(2)*res',parttagmj(3)*res']; %utsläpp 
för en resa från respektive kommuner till östra station med tåg 
partdagmj=[p' p' p' p']*([d' d' d'].*partresmj); % Antar ingen förändring 
av distributionen med tiden 
partarmj=partdagmj*365; 
 
  
%% Data bil 
  
resb=[7.4  13.5 23.4 30.1]' ;%Distansen med bil i kilometer 
  
Databil=[194    0.12 0.01 0.05 %bensin 
         164.6  0.26 0.01 0.05 %diesel 
         97     0.21 0.01 0.05 %etanol 
         94.48  0.19 0.01 0.05  ]  ;%gas %Utsläpp av koldioxidekvivalent 
(spelar roll för gas) och partklar: NOX,PM10,SO2 
bil=[ 
    9971    2676    733     86;  
    20947   4352    1760    174; 
    10869   1932    768     47; 
    14002   2623    853     68] ; %Hur ägandet ser ut i olika kommuner 
     
bilford= [bil(1,:)./sum(bil(1,:)); bil(2,:)./sum(bil(2,:)); 
bil(3,:)./sum(bil(3,:)); bil(4,:)./sum(bil(4,:))]; % hittar den 
procentuella fördelningen av bilarna 
  
Utslbil=bilford*Databil/1.7; %Utsläpp per person i varje kommun, 
Gram/personkilometer 
  
  
%% CO2 Bil 
  
utpbil=Utslbil(:,1).*resb; %utsläpp per person resande från varje ort 
utdbil=([p' p' p' p']*(d'.*utpbil)); 
utarbil=utdbil*365; 
uttotbil=sum(utarbil); % Total emission i gram 
  
  
  
%% Partiklar bil 
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partbil=Utslbil(:,2:4).*[resb resb resb]; %Utsläpp per resa från varje ort 
olika partiklar 
partdbil=([p' p' p' p']*([d' d' d'].*partbil)); % Dagliga utsläpp av 
partiklar per n resor, alla år. 
partarbil=partdbil*365; 
 
  
%% Plottar luftföroreningar från bil och tåg tillsammans 
  
figure 
subplot (2,1,1) 
plot (x'+ar,partarbil(:,1),'-',x'+ar,partarbil(:,3),'--
',x'+ar,partarbil(:,2),'-.','LineWidth',2); 
title (['Utsläpp av luftföroreningar' ;'från bilar genom åren      ']) 
legend('NOx','SO2','PM10'); 
xlabel('år')  
ylabel('Utsläpp [g/år]') 
axis([ar 2090 0 10*10^6]) 
  
subplot (2,1,2) 
plot (x'+ar,partar(:,1),'-',x+ar,partar(:,3),'--',x'+ar,partar(:,2),'-
.','LineWidth',2); 
title (['Utsläpp av luftföroreningar från   ';'Roslagsbanan (svensk el) 
genom åren']) 
legend('NOx','SO2','PM10'); 
xlabel('år')  
ylabel('Utsläpp [g/år]') 
axis([ar 2090 0 10*10^5])  
  
  
%% Plottar data för CO2 tillsammans 
figure 
  
semilogy(x+ar,utarbil,'-',x+ar,utarmj,'-.', x+ar,utar,'--','LineWidth',2) 
title ('Jämförelse biltrafik och Roslagsbanan, växthusgasutsläpp, 
logaritmisk skala','FontWeight','bold') 
legend ('Bil','Tåg miljövänlig el','Tåg svensk el') 
xlabel('Årtal')  
ylabel('CO2 Utsläpp [g/år]') 
  
%% Ekonomi 
  
%Beräkning med svensk elmix 
r=0.02; % Inflationens räntesats 
  
kostar=(utarbil-utar)*1.5/1000+(partarbil*[83.6 0 97]'-partar*[75 0 
25]')/1000; % Kostnader per år för utsläppet  
b=size(kostar)-1;   % hjälpvariabel 
kost=[ kostar(1)/(1+r); zeros(b(1),1)]; 
  
for a=2:size(kost) 
    kost(a)=kostar(a)/(1+r)^a+kost(a-1); 
end 
['Det sparade utsläppen blir värda ' num2str(kost(60)/10^6) ' mkr vid 
investeringstidspunkten, med svensk antagandet för el'] 
  
%Beräkning med miljövänlig el-mix 
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kostarmj=(utarbil-utarmj)*1.5/1000+(partarbil*[83.6 0 97]'-partarmj*[75 0 
25]')/1000; % Kostnader per år för utsläppet 
 
kostmj=[ kostarmj(1)/(1+r); zeros(b(1),1)]; 
  
for a=2:size(kostmj) 
    kostmj(a)=kostarmj(a)/(1+r)^a+kostmj(a-1); 
end 
  
['Det sparade utsläppen blir värda ' num2str(kostmj(60)/10^6) ' mkr vid 
investeringstidspunkten, med miljävänligt antagadne för el'] 
  
 

Output	  
	  
Text:	  
ans	  =	  
De	  sparade	  utsläppen	  blir	  värda	  497.6623	  mkr	  vid	  investeringstidspunkten,	  med	  svensk	  
antagande	  för	  el	  
ans	  =	  
De	  sparade	  utsläppen	  blir	  värda	  511.1149	  mkr	  vid	  investeringstidspunkten,	  med	  
miljövänligt	  antagande	  för	  el	  
	  
Figure	  1:	  
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Figure	  2:	  

	  
	  
 


