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SAMMANFATTNING 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur trängselskatten kan minimera kölängder under 
rusningstrafik i Stockholms innerstad mellan 05.30 och 09.30. Kölängd definieras här som skillnaden 
mellan antalet inkommande bilar under en viss tid och antalet bilar som lämnar vägen under samma 
tid. Flödet betraktas dels genom bilisters perspektiv, vars intresse är att det ska vara så lite trafik som 
möjligt. Detta är målfunktionen, som ska minimeras. Problemet betraktas även Stockholms stads 
intressen, som vill att trafiken ska minskas utan att trängselskattintäkterna reduceras. Detta och en 
övre prishöjnings begränsning utgör således bivillkoren till optimeringen. Data som undersökningen 
vilar på bygger på resultatet av Stockholmsförsöket och högaktuell data över ankommande bilar från 
Johanneshovsbron, Skanstullbron och Skansbron, vilka är de tre vägar som ansluter in till innerstaden 
rakt söder ifrån. Arbetet sätter även trängselskattavgifternas positiva egenskaper i form av reducerad 
trafik i relation till dess konsekvenser på detaljhandeln. Att detaljhandeln skulle kunna reduceras på 
grund av höjda avgifter motiveras via inkomsteffekter och substitutionseffekter. Större utgifter och 
mindre benägenhet att åka in till staden skulle kunna minska detaljhandeln som helhet eller 
konsumenters beteende.  

Problemet formuleras med köteori och optimeras med hjälp av Matlab. Resultatet visade på att 
kölängderna kan reduceras med 78 % om trängselskatten höjs ytterligare mellan 10 till 20 kronor, 
under olika perioder. Detta motsvarar en trafikreducering på 18 %. Resultatet av optimeringens 
relevans kan diskuteras och bör utredas mer. Brister i tillgång till data har resulterat i grova 
antaganden kring känsliga parametrar, vilket försvagar det erhållna resultatet. Vad gäller 
trängselskattavgifternas konsekvenser på detaljhandeln visade resultatet inte på att det finns någon 
substitutionseffekt. Däremot kan en inkomsteffekt inte helt uteslutas, och fler undersökningar kring 
detta bör göras för att kunna dra några fasta slutsatser.   

ABSTRACT 
The purpose of this thesis was to investigate how congestion fees can optimize traffic during rush 
hours in the downtown of Stockholm between 05.30 and 09.30. The optimization is performed due 
to minimizing queue length, which is defined as the difference between incoming cars during a 
certain time and number of cars leaving the road during the same time. The queue length is 
optimized partly through the motorists’ point of view, which favors small queues, and partly through 
Stockholms stads perspective. Stockholms stad favors less traffic but still wants to keep the same 
income. This and an upper bound for the price increase are the constraints to the optimization 
problem. The study relies on data from the result of the Stockholm trial and data of incoming cars 
during different times at Johanneshovsbron, Skanstullbron and Skansbron. These three roads 
connect to the downtown of Stockholm from the south. Introducing congestion fees might also give 
negative effects which need to be considered. One hypothesis is that retail stores might be affected 
due to income and substitution effects. Greater expenses and an unwillingness to travel in to the city 
may reduce the retail trade or change customer behavior.           

The problem is formulated using queuing theory and is optimized using Matlab. The results shows 
that queue length can be reduced with about 78 % if the congestion fee is raised with another 10 to 
20 SEK, during different periods. This corresponds to a traffic reduction of about 18 %. The relevancy 
of the study can be discussed due to, among other things, deficiencies in data. Lack and deficiencies 
in data have result in coarse assumptions concerning sensitive parameters, which weakens the 
result. In terms of how the retail business is affected the result didn’t show any signs of a substitution 
effect. However, there cannot be out ruled that there is an income effect. Further studies need to be 
undertaken in order to make any solid conclusions though.     
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1 BAKGRUND 
2006 infördes trängelskatt i Stockholm, vilket reducerade trafiken. Köerna minskade i genomsnitt 
med 10-151 %, vilket ökade framkomligheten. Även om trafiksituationen har förbättras är den dock 
långt ifrån optimal. Samtidigt ökar befolkningen i Stockholm med ca 30 000 invånare/år2, varför 
trafikproblemen tenderar att eskalera. Det är därför av stor vikt att Stockholms stad och Trafikverket 
fokuserar på att optimera och diskutera hur dessa flöden kan förbättras. Trängselskatten är det 
koncept som reducerat totaltrafiken och köer bäst, och det är således en intressant fråga hur detta 
koncept kan utvecklas. Hur kan trängselskattsavgifterna ändras för att reducera trafiken ytterligare? 
Går det att öka trängselskattavgifterna utan att Stockholm stads intäktet reduceras?  

Samtidigt som en trafikreducering i avseende på minskade köer är positivt, är det viktigt att också 
diskutera de konsekvenser reducerad trafik till Stockholms innerstad innebär. Förändringar i en del 
av markaden tenderar ofta att indirekt påverka andra delar av marknaden. I detta arbete diskuteras 
vilka konsekvenser trängelskattavgifter får på detaljhandeln i Stockholm. Enligt en undersökning av 
Windor-Chunell3 anger 76 % av tillfrågade företag innanför tullarna i London (som var den första 
staden med trängelskatt), att inkomsterna minskat på grund av trängelskattavgifterna. Samtidigt 
anger en undersökning av Quddus4  att detaljhandeln i London som helhet inte har påverkats i någon 
nämnvärd utsträckning. Detta är en väldigt intressant motsägelse. I och med att trängelskattavgifter 
är ett relativt nytt koncept, som inte prövats i många städer, är frågan kring trängelskattens inverkan 
på detaljhandeln viktig för trängelskattens utveckling. Inte minst med tanke på att regeringen nyligen 
presenterat ett förslag på att höja trängelskattavgiften ytterligare i Stockholm. Stockholms stad 
gjorde en beställning av Handelns Utredningsinstitut, som syftade till att undersöka vissa aspekter 
kring dessa. Bristen i detta underlag är dock att utredningen endast behandlar försöksperioden, och 
inte perioden efter att trägelskatten infördes permanent (se trängelskatt i Stockholm för mer 
information) och det är här detta arbetes studier tar vid.  

Detta utgör bakgrunden till kandidatuppsatsen, vars primära syfte är att titta på och optimera 
flödena in till Stockholms stad under rusningstrafik. Det sekundära syftet (industriell ekonomi delen) 
är att undersöka konsekvenserna trängelskatten har medfört på detaljhandeln i Stockholm.  

1.1 TRÄNGELSKATT I STOCKHOLM OCH STOCKHOLMSFÖRSÖKET 

Trängelskatt är punktskatt som betalas i samband med att en bilist åker igenom en betalningsstation. 
Betalningsstationerna är belägna vid infartet och utfarter i anslutning till Stockholms innerstad5. 
Syftet med trängelskatten är att minska antalet bilar, öka framkomligheten och även minska 
miljöfarliga utsläpp associerade med bilkörning.   

Den 16 juni 2004 beslutade riksdagen att lagen om trängelskatt skulle införas i Stockholm. 
Trängselskattavgiften infördes först som ett försök, det så kallade Stockholmsförsöket, och pågick 
mellan 3 januari till 31 juli 2006. De uttalade målen var att reducera trafiken med 10-15% under 
rusningstrafiken, öka framkomligheten och minska utsläppen. Resultatet blev bättre än väntat. Då 
trafiken minskade med hela 22 % under hela dygnet och ca 17 % under morgonen. En förklaring till 
detta tros vara att Stockholm utökade kollektivtrafiken under samma period. Intressant är dock att 
bilresorna reducerades mer än vad kollektivtrafikresorna ökade. Detta tyder alltså på att vissa resor 
görs på andra vägar, målpunkter eller helt uteblir som en följd av försöket. Efter försöksperioden 
gjordes en folkomröstning kring huruvida stockholmarna ville ha trängelskatt permanent eller inte. 
Utfallet6 blev att 51,5 % röstade för trängelskatt och 45,8 % röstade nej. Således infördes trängsel-
skatten igen permanent den 1 augusti 2007 och har varit i bruk sedan dess. 

Trängselskatten betalas mellan 6.30–18.30, och varierar mellan 10-20 kronor och det maximala 
beloppet per bil och dag är 60 kronor. Det finns dock inga avgifter på helger, helgdagar eller dagar 
före helgdagar. Finns även vissa andra undantag, som exempelvis motorcyklar.   
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2 PROBLEMFORMULERING  

2.1  HUR KAN TRÄNGELSKATTEN MINIMERA RUSNINGSTRAFIKEN? 

Den övergripande frågeställningen som uppsatsen behandlar är hur trängelskatten kan minimera 
rusningstrafiken i avseende på minskade köer. Detta perspektiv kommer från bilisterna, vars intresse 
ligger i att så små köer som möjligt, för att kunna ta sig fram så snabbt som möjligt. Detta perspektiv 
ställs även i relation till Stockholms stads perspektiv.  

Arbetet grundas på resultatet kring Stockholmsförsöket. Tanken att undersöka hur trängsel-
skattavgifterna historiskt påverkat flödena. Hur mycket har trafiken minskat på respektive vägar och 
hur har det påverkat köerna? Detta används till att ställa upp ett samband för hur mycket trafiken 
reducerats i relation till hur stora avgifterna är. Utifrån denna modell kan flödet optimeras genom att 
avgifterna varieras. Ju högre priset är desto mindre kölängd. Problemet betraktas även från 
Stockholms stads perspektiv, vars intresse är att reducera trafiken utan att minska inkomsterna från 
vägtullarna. Trafiken kan således inte reduceras obegränsat. I och med att bilisteras tillfredställelse är 
en väldigt subjektiv upplevelse, är det vid optimering viktigt att även ta hänsyn till att marginalnyttan 
är avtagande. Även detta begränsar problemet i form av begränsad validitet hos modellen.   

Slutprodukten av kandidatuppsatsen är att kombinera dessa två perspektiv för att svara på hur 
trängelskatten kan optimera rusningstrafiken så att köerna ska bli så små som möjligt.  

2.2 VILKA EFFKTER HAR TRÄNGELSKATTAVGIFTER PÅ DETALJHANDELN? 

Att reducera trafiken via ökad trängelskatt har dock inte bara fördelar utan även nackdelar, som 
bland annat att detaljhandeln påverkas negativt. Hypotesen i sammanhanget är att när trafiken in till 
Stockholm minskar, minskar även detaljhandelns omsättning innanför tullarna, till förmån för 
handeln utanför trängselskattstationerna. Alternativt skulle handeln kunna uppleva en 
totalreducering i och med högre utgifter bland konsumenter i samband med trängselskatten. 

Hypotesen motiveras med nationalekonomiska teorier7, genom att en höjd trängselskatt skapa en 
inkomsteffekt, på grund av större utgifter. Dessutom skulle en substitutionseffekt kunna uppstå, 
genom att handeln i innerstan minskar till förmån för handeln utanför trängselskattstationerna. I och 
med att fler antas nyttja kollektivtrafiken, primeras lokal handeln framför handel i innerstaden? Om 
bilsiterna reducerar sina resor på grund av högre kostnader, minskar detaljhandeln som helhet?  

Tidigare studier kring handeln under och efter Stockholmsförsöket visar på att detaljhandeln inte har 
påverkats i någon större utsträckning. Men, i och med att dessa studier endast syftar till att 
undersöka försöksperioden och inte perioden efter att trängelskatt införts permanent finns en del 
brister. Då konsumenterna är medvetna om att trängelskatten endast var preliminärt, kan 
konsumenterna vara mer obenägna att ändra sina rutiner.  

Slutprodukten är att utifrån detta resonera kring framtiden för handeln i Stockholms innerstad. 
Kommer trängelskatten till exempel komma att innebära ett skifte från en väldigt innerstadsintensiv 
handel, till ett större fokus på handeln utanför tullarna? Växer denna marknad mer än befolkningen, 
och kan företag således skapa konkurrenskraft genom ett fokus på etablering inom 
handelstätaområden utanför innerstaden?       
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3 AVGRÄNSNINGAR 
Inom ramen för detta arbete studeras rusningstrafiken från söderhållet. Mer specifikt innebär detta 
att de vägar som optimeringen sker över är Skanstullbron, Johanneshosbron och Skansbron. Dessa 
vägar är de vägar som leder rakt in till Stockholm från söder. Figur 1 visar hur dessa vägar ansluter in 
till Stockholm. Det finns även andra vägar som leder in till Stockholm från sydvästlig och sydöstlig 
riktning, dessa vägar lämnas dock utanför analysen i och med att de inte har lika starkt samband som 
vägarna ovan och därför inte är lika väsentliga för denna analys.  

Vidare begränsas även arbetet genom att bara optimera morgontrafiken, vilken här definieras mellan 
05.30-09.30. Morgontrafiken är intressant i och med att den enligt rapporten av Stockholmsförsöket 
har reducerats minst och är svårast att förändra.  

Den data som utgör grunden för arbetet är vardagar under perioden 26 mars 2013 till 26 mars 2014.  
Anledningen till att data begränsas till att bara titta på det senaste året är att befolkningen och 
antalbilister har ökat och ökar fortfarande, varför tidigare data inte är lika aktuell.  

För att avgöra huruvida detaljhandeln påverkas eller inte, begränsas undersökningen till att analysera 
data från 20 gallerior (12 utanför tullarna och 8 innanför tullarna). Gallerior är bra eftersom de 
diversifierar bort den företagsspecifika risken. Dessutom speglar dessa relativt få data punkter hela 
Stockholmsmarknaden relativt bra. För att analysen ska kunna ske inom ramen för detta arbete 
hämtas redan sammanställd data från köpcentrumbarometern8, mellan perioden 2004 och 2008. 
Undersökningen avser både gallerior söder och norr om Stockholm (vilket inte optimeringen gör), 
styrkan i detta är att dessa undersökningar med fördel kan jämföras med tidigare studier i området 
(se bakgrundslitteraturen nedan).  

 

 

Figur 1: Figuren
9
 visar Johanneshovsbron, Skansbron och Skanstullbron och hur de förbinder söderort med Stockholm 

innerstad.  
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4 BAKGRUNDSLITTERATUR KRING DETALJHANDELN 
Tidigare studier i området, som arbetet bygger vidare på redovisas nedan. De svenska studierna är 
direkt kopplade till handelns omsättning runt Stockholmförsöket och inte efter att trängelskatten 
införts permanent. Syftet med detta avsnitt är att bakgrunden till dessa studier ska lyftas fram och 
sätta perspektiv på undersökningarna och såldes även diskussionen.   

4.1 RESULTAT KRING STUDIER I LONDON (QUDDUS OCH WINSOR-
CHUNDELL) 

Trängselskatt infördes i London 2004, och avgifterna är mellan £ 5-8 per dag, vilket motsvarar ca 55-
88 kronor10 .  

Quddus gjorde 2007 en undersökning på hur trängselskatten påverkat omsättningen hos John Lewis 
Oxford Street, som är en av de största detaljhandlarna inom avgiftszonen. Undersökingen baseras på 
veckovis omsättningsdata under januari 2000 till januari 2004. Omsättningen i denna affär jämförs 
med andra John Lewis affärer i och omkring London, som är belägna utanför avgiftszonen.  

Resultatet av undersökningen visade på att omsättningen reducerats mellan 5.5 – 8.2 %, på grund av 
trängselskatten. Slutsatserna var att trängelskattavgifterna minskade omsättningen hos John Lewis 
affärren innanför avfitszonen, men dock inte omsättningen hos detaljhandeln som helhet. Det 
förekom alltså inte någon inkomsteffekt.  

Winsor-Chundell undersökte 2003 i samma område hur omsättningen förändras hos över 1000 
affärer innanför och utanför avgiftszonen. Ca 76 % av dessa uppgav att omsättningen hade minskat 
efter att trängelskatten infördes. Slutsatsen i sammanhanget var alltså att en inkomsteffekt hade 
minskat konsumters köpkraft både innan och utanför avgiftszonerna.     

Sammantaget visade dessa och många andra undersökningar på att trängelskatten hade påverkat 
detaljhandelns men det är svårt att avgöra exakt hur. Quddus argumenterat för en 
substitutionseffekt snarare än en inkomsteffekt, medan Winsor-Chundell argumenterar för att det 
även skulle finnas en inkomsteffekt. Dessa oklarheter belyser vikten av att göra liknande analyser i 
Stockholm.   

4.2 HANDELNS UTREDNINGSINSTITUTET (HUI) 

Stockholms Stads Miljökansli gav HUI i uppdrag 2004 att utvärdera trängelskattenseffekter på 
detaljhandeln11. Rapporten syftade till att undersöka hur detaljhandelns omsättning påverkades av 
trängselskatt innan och utanför avgiftszonerna. Dessutom utfördes en konsumentundersökning för 
att undersöka konsumenternas handlingsvanor. Rapporten påpekar dock det faktum att 
detaljhandeln påverkas av många omvärldsfaktorer, som exempelvis nationell och regional 
konjunktur, om- och nybyggnad av detaljhandelsanläggningar men även av bostäder. Studierna avsåg 
perioden innan trängelskattens försöksperiod och själva försöksperioden.  

Resultatet visade på omsättningen under försöksperioden ökade med 6.9 % innanför avgiftszonen, 
8.1 % utanför avgiftszonen och 7.7 % i hela riket i genomsnitt. Resultatet redovisas månadsvis Figur 
2. 
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Figur 2: Figuren visar hur detaljhandeln förändras innanför och utanför avgiftszon samt i riket under trängselskattens 
försöksperiod.  

Sammanfattningsvis visade resultatet på att detaljhandeln generellt ökat ganska mycket under 2006, 
vilket inte hänförs till trängselskatten, i och med att detaljhandeln ökat ungefär lika mycket i hela 
riket. I genomsnitt har handeln innanför tullarna ökat lite mindre än utanför tullarna, men detta 
skulle dock kunna förklaras med slump. Slutsatsen är att detaljhandeln inte verkar ha påverkats av 
trängelskatten. En reservation för slutsatsen och resultatet är att trängelskatt endast funnits under 
en kortare, försöksperiod. I och med att avgifterna togs bort efter ett halvår, tas viss hänsyn till att 
konsumenter haft detta i bakhuvudet och alltså inte påverkat sin konsumtion. Detta stödjs även i 
konsumentundersökningen. 

4.3 DAUNFELDT, RUDHOLM, RÄMMES 

Studierna av Daunfeldt, Rudholm och Rämmes12 baseras på 14 stycken köpcentrum, placerade innan 
och utanför avgiftszonerna, samt ett begränsat antal affärerer belägna på Stockholms huvudgator. 
Undersökningens syfte var, likt HUI, att undersöka hur omsättningen hos undersökningsgruppen 
påverkas av trängelskatt under Stockholmsförsöket, men även efterförföljande period när 
trängselskatten tas bort igen.  

Resultatet presenteras i tabellen nedan: 

Period 
Innanför avgiftszon 

(medelvärde) 

Utanför avgiftszon 

(medelvärde) 

Innan Stockholmsförsöket 113 577 87 359 

Under Stockholmsförsöket 110 483 (-2.7 %) 82 083 (-6.0 %) 

Efter Stockholmsförsöket 139 574 (+26.3 %) 108 814 (+32.6 %) 
Figur 3: Resultatet visar på hur omsättningen förändrades under de olika perioderna både innan och utanför 

avgiftszonerna. 

Försöket visade på att när trängselskatten infördes minskade omsättningen i båda zonerna. 
Dessutom ökade omsättningen mycket när trängelskatten togs bort. Slutsatserna författarna drar är 
att trängelskatten inte tycks ha påverkat handeln nämnbart. Anledningen tros vara att affärer i 
Stockholm är öppna kvällar och helger, som inte påverkas av trängselskatt och därför kan 
konsumenterna anpassa sitt beteende. Dessutom tar rapporten upp att billister i Stockholm tros vara 
höginkomsttagare och därför påverkas de inte lika mycket av inkomsteffekterna.   

 

Trängelskatt införd 
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5 METOD  

5.1  METOD OCH MODELLERING FÖR MATEMATIKDELEN 

I detta avsnitt presenteras den matematiska modellen som används vid optimeringen och hur den 
tagits fram. Dessutom presenteras bakomliggande teori.    

5.1.1 KÖTEORI 

Utgångspunkten för modellering är att betrakta rusningstrafiken som ett kösystem, där Q(t) är 
antalet bilar i systemet vid tid t. I tillämpningen modelleras flödet som en födelse-dödsprocess, där 
en ”födelse” innebär att en bil kommer och en ”död” att en bil lämnar kön13. Kösystemet antas 
uppfylla Markovegenskapen, dvs att den framtida trafiken endast beror av nuläget och ej hur nuläget 
har uppnåtts. Matematiskt innebär detta följande: 

 ( (    )      |  (  )        (  )    )   ( (    )      |  (  )          

Att systemet skulle ha Markovegenskapen är egentligen inte självklart, exempelvis är en hypotes att 
tidigare eller senare trängelskattpriser påverkar antalet ankommande bilar, och således även 
kölängden i framtiden. Dvs att bilister som vanligtvis åker in till Stockholm klockan åtta, väljer att åka 
in vid klockan sju istället, eftersom det är billigare då. Data som detta arbete vilar på visar dock inte 
att några sådana tydliga samband finns (se modellering av trägelskatt). Vilka tider bilister åker in till 
Stockholms innerstad på morgonen påverkas inte av priset. Det som däremot påverkas är färdväg 
och fordon, vilket skapar en direkt reducering på vägarna. En förklaring är troligtvis att människor 
ofta har fasta arbetstider som inte går att justera, och därför påverkas inte passeringstidpunkterna.  
Således beskrivs kölängden framöver endast av hur många bilar som redan ankommit.    

Rusningstrafik uppstår som ett resultat av för hårt belastade vägar. Trafikintensiteten, eller 
belastningsfaktorn definieras här som:  

  
 

  
 

Där λ=ankomstintensiteten, μ=betjäningsintensiteten/fil och c=antal filer. För att kunna tillämpa 
”traditionell” köteori, exempelvis Littles formel, krävs det att ρ<1. Detta är ett viktigt antagande för 
att köerna inte ska bli för stora och ”explodera”.  När köerna dock blir förstora, och rusningstrafik 
uppstår, är detta villkor inte uppfyllt. Kölängden vid rusningstrafik går utan för ramen för traditionell 
köteori och definieras därför här som kön som uppstår när systemet ”exploderas”, dvs när λ>μ. 
Modellering av denna kölängd, behandlas såldes lite annorlunda i detta arbete.  

Den största skillnaden med detta tillvägagångssätt är att ankomst- och betjäningsintensiteterna 
antas vara deterministiska och beskrivs av kända funktioner. Den traditionella köteorin, å andra 
sidan, bygger mer på en stokastisk modell. Exempelvis beskrivs ofta ankomstintensiteterna som en 
Poissonprocess, som är en stokastisk process. Detta medför skillnader i optimeringen och resultatet, 
eftersom den deterministiska modelleringen antas utfallet vara fullständigt förutsägbart, och 
förutsätter att det inte finns någon slumpmässighet. Detta avvägande görs i detta arbete för att 
modellen lättare ska kunna anpassas till given data.       

Kölängden beräknas som arean mellan ankomstintensiteten och betjäningsintensiteten. Betjänings-
intensiteten antas vara lika stor som ankomstintensiteten till dess att maximal betjäningsintensitet 
uppnås. Därefter kommer betjäningsintensiteten (μ*) att vara maximal och konstant, till dess att 
ankomstintensiteten återgår till att vara mindre än den maximala betjäningsintensiteten igen. (se 
mer utförlig beskrivning i 5.1.2 och 5.1.3). Vidare antas även bilar kunna välja fil obehindrat och 
därigenom kommer den som kommer först in i kön åka ur kön först, ett så kallat FIFO-system.   
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5.1.2 ANKOMSTPROCESS 

Bilankomsterna vid tiden t, λ(t), modelleras som en födelseprocess där bilar anländer oberoende av 
varandra och varierar för olika tidpunkter. För att bestämma hur bilarna anländer definieras fyra 
kritiska punkter14.  

t1 = Första gången ankomstintensiteten är lika med den maximala betjäningsintensiteten.   
      Rusningstrafik uppstår. 
t2 =Punkten då ankomstintensiteten är maximal, Rusningstrafiken är som värst. 
t3 =Punkten då ankomstintensiteten återigen är lika med den maximala betjäningsintensiteten.          
      Köerna börjar avta.         
t4 =Kön har försvinnit. Betjäningsintensiteten är lika med ankomstintensiteten. 

Alla punkter t1≤ t ≤t4 motsvarar en viss intensitet λ(t).   

Uppdelning av data i dessa tidsintervall indikerar på att ankomstintensiteterna skulle kunna 
modelleras som en kvadratisk funktion, se Figur 4. Data anpassas till den kvadratiska kurvan via 
minstakvadratmetoden, som syftar till att minimera felet mellan funktionen och dess punkter. Vi har 
att: 

 ( )          . 

 

Figur 4: Data ovan är från Skanstullbron och visar på hur ankomstintensiteterna kan anpassas till en kvadratisk kurva via 
minsta kvadratmetoden. Tidpunkterna t1 och t2 är markerade i figuren.   

Modellen ovan visar endast på hur ankomsterna beror av tiden. Ankomsterna kan dock även 
påverkas genom att ändra trängselskattavgifterna, vilket betraktas och förs in i modellen under i 
avsnitt 5.1.4. Ovan visas dock ursprungsmodellen.    

5.1.3 BETJÄNINGSPROCESS 

Betjäningsstationerna kan ses som en dödsprocess där dödsprocessen beror av ankomstintensiteten 
tills den uppnår sin maximala kapacitet. Betjäningsintensiteten beskrivs av följande: 

t ≤ t1: μ(t)=λ(t) Det ankommer lika många bilar/tidsenhet som lämnar kön.    
t1 < t < t3: μ(t)= μ* Betjäningsintensiteten är maximal. Det ankommer fler bilar/tidsenhet än vad som  

       lämnar kön.  
t3 ≤ t: μ(t)=λ(t),Det ankommer lika många bilar/tidsenhet som betjänas igen. 

Tidpunkten för den maximala betjäningsintensiteten borde egentligen sammanfalla med den 
tidpunkt då bilarna kör saktare än hastighetsbegränsningarna på vägarna. Då dessa data inte finns att 
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tillgå antas t1 uppstå vid 06.30 för Skanstullbron och Skansbron, samt 5.45 för Johanneshovsbron. 
06.30 motsvarar den tidpunkt då trängselskatten börjar gälla, men eftersom data indikerar på att 
Johanneshovsbon blir tungt trafikerad innan denna tidpunkt antas μ* uppnås vid 05.45.      

5.1.4 MODELLERING AV TRÄNGELSKATT 

Som tidigare nämnts kan ankomstinternisterna initialt beskrivas som en kvadratisk funktion som 
beror av tiden. Dessa ankomster påverkas dock även av trängselskattavgifter, vilket måste beaktas i 
modellen. Följande avsnitt beskriver hur trängselskattavgifterna har reducerat trafiken och hur detta 
tillämpas i denna optimeringsmodell.  

Trängselskattens inverkan på antalen ankommande bilar baseras på mätningar av Stockholms-
försöket. Grundantagandet är att ju högre trängselskattavgift desto färre nyttjar biltrafiken. Tabellen 
nedan visar hur antalet bilar har påverkats av olika trängelskattaviger15. 2005 avser perioden innan 
trängselskatten infördes, och 2006 avser perioden under Stockholmsförsöket. Data är dock angiven 
för hela Stockholmsområdet, inte bara söderhållet, vilket hade varit att föredra. Data över 
söderhållet fanns dock tyvärr inte att tillgå. 

Tidpunkt Trängelskatt-
belopp (KR) 

2006 
(antal bilar) 

2005 
 (antal bilar) 

Index  
(för 2005) 

Differens Reducering i 
procent 

Reducering i 
procent/krona 

06.00 0 12800 12800 0,31 
 

0 0 %  

06.15 0 17500 17500 0,43 
 

0 0 %  

06.30 10 20000 23900 0,59 
 

3900 16 % 2 % 

06.45 10 21400 28000 0,69 
 

6600 24 % 2 % 

07.00 15 24400 32500 0,80 
 

8100 25 % 2 % 

07.15 15 27500 35600 0,87 
 

8100 23 % 2 % 

07.30 20 32200 39200 0,96 
 

7000 18 % 1 % 

07.45 20 32700 40800 1,00 
 

8100 20 % 1 % 

08.00 20 35800 40600 1,00 
 

4800 12 % 1 % 

08.15 20 36100 40600 1,00 
 

4500 11 % 1 % 

08.30 15 36100 40800 1,00 
 

4700 12 % 1 % 

08.45 15 34200 40200 0,99 
 

6000 15 % 1 % 

09.00 10 31700 37500 0,92 
 

5800 15 % 2 % 

09.15 10 30000 35000 0,86 
 

5000 14 % 1 % 

09.30 10 27500 32500 0,80 
 

5000 15 % 2 % 

Figur 5: Tabellen visar på trafikreduceringen efter införandet av trängselskatt. 2005 avser perioden innan trängselskatten 
infördes, och 2006 avser perioden då trängselskatten var införd.  

Granskning av data ovan visar på att priset inte direkt har reglerat när bilister åker in till Stockholm. 
Det finns heller inga tydliga samband på att framtida kostnader skulle kunna ha betydelse för 
kölängden vid tid t. Bilister verkar inte välja att vänta en timme med att åka in till Stockholm, även 
om det är billigare. Detta skulle, som tidigare nämnts, kunna bero på svårigheter för bilisterna att 
anpassa vilka tider de åker in till Stockholm på morgonen på grund av fasta arbetstider.   

Data visar dock på att antalet bilar vid tid t verkar vara kritiskt för hur mycket trafiken reduceras. 
Detta innebär alltså att ju färre bilar som kör in till Stockholm under en viss tidpunkt, desto större 
inverkan har en trängelskatthöjning. Till exempel så visar data på att trafiken reducerats mer mellan 
06.30-07.30 än mellan 07.30-08.30, som är den tidpunkt då trafiken är som värst och trängelskatten 
är som högst. I enlighet med diskussionen ovan, dvs att tidpunkterna inte kunde påverkas utan det 
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måste ske en direkt reducering för att trafiken ska minska under en viss tidpunkt, skulle detta kunna 
bero på alternativen till biltrafik. Exempelvis har även kollektivtrafiken underkapaitet under dessa 
tidpunkter, varför bilister är mindre benägna att ändra sitt beteende. En undersökning gjorde av 
HUI16 visar på att genomsnittspersonen som åker in till Stockholm under de värsta 
rusningstrafiktimmarna är en man med högre inkomst än medel. Denna grupp är inte så priskänslig, 
och därför svårare att påverka med avgifter. Under tidigare perioder åker ofta lågavlönade arbetare 
in till Stockholm vilka är mer priskänsliga.    

Med denna bakgrund har trafikreducering i procent/krona analyserats och modellen har anpassats 
till detta. För att utföra anpassingen har minstakvadratmetoden används, för att minimera skillnaden 
mellan punkterna och kurvan. Anpassning av modell till data visar på att reducering av antalet bilar 
från 2005 till 2006 i procent per krona kan beskrivas med f(ab), där ab är antalet bilar (index för 2005 
i tabellen). Anledningen till att ett index har valts är att sambanden ska kunna tillämpas på enskilda 
vägar och inte bara på hela Stockholmstrafiken som data vilar på.   

 (  )                                        (  )                  

Detta ger att: 

 (       )                            (       (  )                 ) 

 R2 för modellen är 0.8253 och definieras här som: 

   
∑ (     ̅)

 
 

∑ (  ̂   ̅)
   

 

Där yi är ursprunglig data och   ̂ är modellerad data. R2 visar hur väl anpassad en modell beskriver 
data, där 1 innebär att modellen beskriver data perfekt, och 0 att modellen inte alls beskiver data. 
Med dessa referenspunkter inses det lätt att g(pris,ab) ovan beskriver data väldigt bra. Modellen 
visas även i Figur 6 nedan, där den röda kurvan visar f(ab).  

 

Figur 6: Figuren visar hur den procentuella minskningen av antalet bilar per korna beskrivs av antalet bilar. R
2 

för kurvan 
är 0.8253 

Om detta översätts till de ankomstintensiteter som diskuterats ovan, har vi således att ankomst-
intensiteterna även varierar med priset, och således ges   av följande:    
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     ( )
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  ( )       ( 
      ( ( )) 
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      ( ( )) 

   
        ( )) 

Där ab2 är antalet bilar vid t2, dvs då antalet ankommande bilar är maximal.  

5.1.5 MÅLFUNKTION: KÖLÄNGD 

Kölängden Q(t), som är målfunktionen17, bestäms av arean mellan λ(t) och μ(t). Detta gäller eftersom 
arean under λ(t) motsvarar totalt ankommande bilar under aktuella tidsperioder, och arean μ(t) 
motsvarar totalt utgående bilar under samma tidsperiod. Vi har följande:  

∫ (  (      )   ( ))
 

 

   

{
 
 

 
          

∫ (  (      )   )
 

  

             

         

 

För        har vi således följande:  
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Målfunktionen ges således av följande: 
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Kölängden beskrivs alltså av ett polynom och är den funktionen som ska minimeras vid optimering, 
och priset är den variabeln som ändras för att minimera funktionen.  

5.1.6 VILLKOR 

Målfunktionen i sig har inget globalt minimum eftersom att ju mer priset ökar desto mindre blir 
kölängden, som kommer närma sig 0 om priset är stort. Därför har bivillkoren en väsentlig roll i 
optimeringen, i och med att de begränsar utfallet. 

5.1.6.1 Stockholms stads intäkter    

Målfunktionen ovan beaktar bilisternas perspektiv som vill ha så kort kölängd som möjligt till så lågt 
pris som möjligt. Optimeringen kan även ses ut Stockholms stads perspektiv, vars intresse är att 
minska trafiken utan att förlora intäkter. Villkoret för optimering är att Stockholms stads intäkter från 
passagerna inte får vara mindre än vad intäkterna är vid nuvarande priser. 

Nuvarande trängelskattpriser vid olika tidpunkter ges av tabellen nedan:  

Tidpunkt Belopp 
(kronor) 

06.00-06.29 0 

06.30-06.59 10 

07.00-07.29 15 

07.30-08.29 20 

08.30-08.59 15 

09.00-09.30 10 
Figur 7: Tabellen visar nuvarande trängselskattpris under olika tidpunkter. 

För att bestämma intäkterna integreras ankomstfunktionen λ(t), för att bestämma antalet 
passerande bilar under de olika tidpunkterna. Antalet bilar multipliseras sedan med avgiften vid de 
olika tidpunkterna.  
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Vi har följande: 

         ∫   (      )  (       )  
    

    

 ∫   (      )  (       )  
     

     

 ∫   (      )  (       )  
     

     

 ∫   (      )  (       )  
     

     

 ∫   (      )  (       )  
     

     

 

5.1.6.2 Begränsning av prishöjning 

Utöver detta begränsas även tillämpningen av modellen ovan till att priset inte får överstiga 20 
kronor. Observera att priset i denna mening inte innebär prisökning plus tidigare trängselskatt, utan 
endast prisökningen. Det innebär alltså att som mest kan det kosta 40 kronor att åka in till 
Stockholm. Kölängden antas inte beskrivas lika bra om priserna höjs ytterligare eftersom faktorer 
som avtagande marginalnytta spelar in. Detta antagande diskuteras och analyseras vidare i 7.1. 

5.1.7 OPTIMERING 

Resonemangen ovan resulterar i följande optimeringsproblem: 

( )   

         (      )                                                 
                 (                  )

                                                         

 

Optimeringen utförs först på de tre enskilda vägarna Skanstullbron, Skansbron och Johanneshovs-
bron. Där varje väg optimeras separat med avseende på priset. Det är alltså tre helt skilda 
optimeringar som bara ser till vad varje enskild vägs behov och hur den kommer att påverkas av 
förändringar i priset. Detta ger en bra indikation på trängelskattensinverkan på en specifik väg och 
hur trafiken kan reduceras där. Dock beaktar inte detta vägsystemet som helhet.  

Optimering utförs därför även över de tre vägarna till tillsammas, som ett sammansatt system. I 
detta system kan trafiken dels reduceras som ovan och dels omdirigeras mellan vägarna. Detta 
innebär att om prishöjningen på de olika vägarna exempelvis skulle vara 5 på Johanneshovsbron, 6 
på Skanstullbron och 7 på Skansbron, skulle trafiken som helhet reduceras motsvarande fem kronor 
som är den gemensamma prishöjningen på alla vägar. Trafiken skulle dock motsvarande en krona 
omdirigeras från Skanstullbron till Johanneshovbron och motsvarande två kronor omdirigeras från 
Skansbron till Johanneshovsbron. Resultatet blir att sett till Skanstullbron och Skansbron minskar 
trafiken, men ökar med lika mycket hos Johanneshovbron. Antagandet är alltså att bilisterna väljer 
den väg som är billigast.  Detta medför att vägars olika kapacitet kan utnyttjas bättre, i och med att 
modellen tar hänsyn till att vägar har ”trafiktoppar” vid olika tidpunkter.    

Problemet optimeras med hjälp av Matlabs funktion fmincon. Fmincom används då den dels arbetar 
för att hitta minimum för icke-linjära funktioner, med icke linjära bivillkor, som finns i denna modell.   
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5.2 METOD FÖR ATT UTREDA TRÄNGELSKATTENS INVERKAN PÅ 
DETALJHANDELN 

Undersökningar kring hur trängselskatten har påverkat detaljhandeln avser följande perioder.   

- Januari – juli 2005: Innan den preliminära trängelskatten infördes 
- Januari – juli 2006: När den preliminära trängelskatten användes 
- Augusti – juli 2007: Perioden mellan den preliminära och permanenta trängelskatten 
- Augusti – juli 2008: Under den permanenta trängelskattperioden  

Under ovanstående perioder har förändringar i omsättning undersökts. Anledningen till att 
omsättningen undersökts här, och även har undersökts I tidigare studier, beror på att detaljhandeln 
är en väldigt känslig och snabbväxande sektor. Detta innebär att förändringar kan uppräckas ganska 
snabbt och det är därför lättare att dra slutsatser kring omkringliggande faktorers inverkan på 
handeln. Dessutom motsvarar detaljhandeln en ganska stor del av Stockholms BNP som i din tur är 
en väldigt stor del av Sveriges BNP. Därför är förändringar i omsättning en kritisk fråga, och viktig att 
analysera.     

Data hämtas från Köpcentrumbarometer, och representerar 20 gallerior, varav 121 är innanför 
tullarna och 82 är utanför tullarna. Data regleras sedan för befolkningsökning och inflation och 
jämförs sedan för att svara på huruvida det finns en inkomsteffekt eller inte. Detta jämförs även med 
förändringar av detaljhandelns omsättning i hela riket under samma period, för att besvara om 
resultatet från jämförelse innan och utanför Stockholms innerstad kan hänföras till 
makroekonomiska effekter i samhället eller beror på förändringar i Stockholm.  

De 8 köpcentrumen som undersöks utanför innerstan syftar till att besvara substitutionseffekten av 
trängselskatt. Syftet med detta är att titta på hur handelsplatser utanför tullarna har ökat sin 
omsättning i förhållande till omsättningen innanför tullarna.    

 

  

                                                           
1
 Sickla köpkvarter, Globen, Forum Nacka, Farsta centrum, Täby centrum, Solna centrum, Kista galleria och Skärholmens centrum 

2
 Åhléns Skanstull, Ringen, PUB, Åhléns City, NK, Gallerian, Västermalmsgallerian och Fältöversten 
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6 RESULTAT 

6.1  RESULTAT FÖR OPTIMERING 
Först utfördes optimeringen på varje enskild väg (Skanstullbron, Skansbron och Johanneshovsbron) 
för sig. Detta redovisas i avsnitt 6.1.1–6.1.3. Därefter sattes modellen ihop för vägarna och bildade 
ett system där både reducering och omdirigering är möjlig. Resultat för denna optimering redovisas i 
avsnitt 6.1.4. 

6.1.1 SKANSTULLBRON 
Antagande för Skanstullbron är att rusningsköer börjar vid 06.30, dvs att μ*=λ(6.30). När 
optimeringen genomförts erhölls följande resultat: 

 Nuvarande kölängd 
(antal bilar) 

Prishöjning (kr) Kölängd efter optimering  
(antal bilar) 

06.30-06.59 34 12 0 ≈100% 

07.00-07.29 92 20 4 ≈94% 

07.30-08.29 256 20 112 ≈56% 

08.30-08.59 108 20 20 ≈81% 

09.00-09.30 62 17 0 ≈100% 

Total 551  137 ≈75% 
Figur 8: Tabellen visar hur kölängderna förändras vid höjning av trängselskatt under olika perioder för Skanstullbron. 

Den totala kölängden reduceras alltså med ca 75 %, från 551 till 137. Med dessa reduceringar skulle 
rusningstrafiken kunna elimineras helt mellan 06.30-07.00 eller 09.00-09.30. Nedan visas även en 
figur över hur flödena ändras.  

 

Figur 9: Figuren visar hur ankomstintensiteterna var innan optimeringen (blå linje) samt hur ankomsterna ser ut efter 
optimeringen (svart linje) I figuren visas även var betjäningsmax uppstår (rosa linje).  

Ur figuren och tabellen ovan inses lätt att köerna har reducerats genom att ankomsterna har 
minskat. Figuren visar på hur kurvan förskuts neråt, när priserna höjs, vilket medför att köerna 
reduceras. Totalt sätt har trafiken reducerats med 24 %.  Anledningen till att de nya 
ankomstintensiteterna beskrivs av en mer ”hackig” kurva beror på de olika prissättningarna för de 
olika tidpunkterna. Vidare ökar även intäkterna för Stockholms stad med ca 80 %. 
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6.1.2 SKANSBRON 
Antagande för Skansbron är att rusningsköer bildas vid 06.30, dvs att μ*=λ(6.30). När optimeringen 
genomförts erhölls följande resultat: 

 Nuvarande kölängd 
(antal bilar) 

Prishöjning (kr) Kölängd efter optimering 
(antal bilar) 

06.30-06.59 37 13 0 ≈100% 

07.00-07.29 103 20 11 ≈89% 

07.30-08.29 279 20 135 ≈52% 

08.30-08.59 106 20 13 ≈88% 

09.00-09.30 42 14 0 ≈100% 

Total 566  159 ≈72% 
Figur 10: Tabellen visar hur kölängderna förändras vid höjning av trängselskatt under olika perioder för Skansbron.  

Den totala kölängden reduceras alltså med ca 72 % från 566 till 159. Även i detta fall innebär det att 
rusningstrafiken skulle kunna elimineras helt mellan 06.30-07.00 och 09.00-09.30. Figuren nedan 
visar på hur ankomstintensiterna ändras om ovanstående priser införs.  

 

Figur 11: Figuren visar hur ankomstintensiteterna var innan optimeringen (blå linje) samt hur ankomsterna ser ut efter 
optimeringen (svart linje) I figuren visas även var betjäningsmax uppstår (rosa linje). 

Ur figuren och tabellen ovan inses lätt att köerna har reducerats genom att ankomsterna har 
minskat. Figuren visar på hur kurvan förskuts neråt, när priserna höjs, vilket medför att köerna 
reduceras (arean mellan linjerna minskar).  

Totalt sätt reduceras trafiken med 25 % och Stockholms stads intäkter ökar dessutom med ca 67 %.   
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6.1.3 JOHANNESHOVSBRON 

Antagandet för Johanneshovsbron är att rusningstrafik bildas redan vid 05.45, dvs att μ*=λ(05.45). 
Vid 05.45 finns det idag ingen trängselskatt och därför är det i detta fall intressant att bredda 
optimeringsintervallet och även inkludera 05.45-06.30.  

 Nuvarande kölängd 
(antal bilar) 

Prishöjning (kr) 
Kölängd efter optimering  

(antal bilar) 

05.45-06.29 295 20 14 ≈95% 

06.30-06.59 348 20 129 ≈63% 

07.00-07.29 272 20 25 ≈91% 

07.30-08.29 54 9 0 ≈100% 

08.30-08.593 - - - - 

09.00-09.30 - - - - 

Total 969  168 ≈83% 
Figur 12: Tabellen visar på hur kölängderna förändras för Johannesbron vid introducering av trängselskatt 

För Johanneshovsbron antas rusningstrafiken idag avta tidigare än innan och försvinna ca 08.30. En 
prisökning med 9 kronor skulle innebära att rusningstrafiken även kan försvinna från 07.30. Med 
dessa antaganden skulle alltså trafiken som helhet kunna reduceras med ca 83 %. Resultatet visas 
även i figuren nedan.  

 

Figur 13: Figuren visar hur ankomstintensiteterna var innan optimeringen (röd linje) samt hur ankomsterna ser ut efter 
optimeringen (svart linje) I figuren visas även var betjäningsmax uppstår (rosa linje). 

Ur figuren och tabellen ovan inses lätt att köerna har reducerats genom att ankomsterna har 
minskat. Figuren visar på hur kurvan förskuts neråt, när priserna höjs, vilket medför att köerna 
reduceras. Totalt sätt reduceras trafiken med 22 % och Stockholms stads intäkter ökar med ca 80 %.  

Den röda linjen, dvs ankomsterna innan optimering, beskriver data väldigt dåligt efter klockan 08.30. 
Således har de senare tidpunkterna tagits bort ut modellen, och optimeringen fokuserar endast på 
att optimera trafiken mellan 05.45-08.30.  

 

                                                           
3
 Modellen för Johanneshovsbron är inte tillförlitlig under denna period, varför denna har tagit bort.  
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6.1.4 SAMMANSATTA MODELLEN 
Resultatet för den sammansatta modellen redovisas nedan, där J=Johanneshovsbron, SKT= 
Skanstullbron och SK = Skansbron.  

 Nuvarande kölängd 
(antal bilar) 

 Prishöjning (kr)  
 

Kölängd efter optimering  
(antal bilar) 

 
 

 

J SKT SK 

05-45-06.29 306  15 10 10  9 ≈97% (95 %)  

06.30-06.59 443  20 17 17  133 ≈70% (88 %)  

07.00-07.29 488  20 20 20  46 ≈91% (94 %)  

07.30-08.29 613  20 20 20  266 ≈57% (69 %)  

08.30-08.59 214  -4 20 20  33 ≈85% (85 %)  

09.00-09.30 104  - 17 14  0 ≈100% (100 %)  

Total 2168  487 ≈78% (76 %)  
Figur 14: Tabellen visar på kölängden innan och efter optimering av trängelskatten. Resultatet visade på en minskning 

kring ca 78 %. Observera att Johanneshovbron under de två sista tidsintervallen inte är med i modellen då de anpassade 
ankomstintensiteterna inte beskriver data tillräckligt bra under dessa tider. I parenteserna visas genonsittliga 

köreduceringen för de enskilda vägarna.  

Denna modell resulterar i att total sätt skulle det vara möjligt att reducera köerna från 2739 bilar till 
487, vilket motsvarar en reducering på ca  78%.  

För att förtydliga modellen ytterliggara visas nedan hur ankomst intensiteterna ändras när priset 
varierar. De blå punkterna motsvarar datapunkterna som arbetet bygger på, den blå kurvan visar 
kurvan för de nuvarande ankomstintensiteterna, den röda kurvan visar ankomstintensiteterna efter 
prishöjningarna och den rosa linjen visar var den maximala betjäningsintensiteten, μ*, inträffar.   

Ankomstintensiteter för Skanstullbron: 

 

Figur 15:Figuren visar ankomsterna till Skanstullbron. Den blå linjen avser ankomstintensiteterna innan optimering, och 
den röda avser ankomstintensiteterna efter optimering.  

  

                                                           
4
 Modellen för Johanneshovsbron är inte tillförlitlig under denna tidpunkt, optimering sker bara mellan Skansbron och Skanstullbron här. 
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Ankomstintensiteter för Skansbron: 

 

Figur 16: Figuren visar ankomsterna till Skansbron. Den blå linjen avser ankomstintensiteterna innan optimering, och den 
röda avser ankomstintensiteterna efter optimering. 

Ankomstintensiteter för Johanneshovsbron:  

 

Figur 17: Figuren visar ankomsterna till Johanneshovsbron. Den blå linjen avser ankomstintensiteterna innan optimering, 
och den röda avser ankomstintensiteterna efter optimering. 

Resultatet visar på att Skansbron och Skanstullbron vid 05.30-06.00 har något högre ankomst-
intensitet än innan prishöjningen, som ett resultat av omdirigering av trafik från Johanneshovsbron. 
Johanneshovsbrons ankomstinitensiteter minskar dock utöver den gemensamma reduceringen på 10 
kronor, med motsvarande 5 kronor under denna tidpunkt. Dessutom visar de tre figurerna 
tillsammans på att trafiken har reducerats totalt sätt, genom att areorna är mindre.   

Till skillnad från resultatet på de enskilda vägarna är kurvorna för den sammansatta modellen mer 
kurviga, som ett resultat av omdirigering. Totalt sätt reduceras trafiken med i genomsnitt 18 % hos 
de olika vägarna, vilket är något mindre än genomsnittet för de enskilda vägarna.  

Dessutom ökar Stockholms stads intäkter med ca 85 %.   
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6.2 RESULTAT FÖR UNDERSÖKNING AV TRÄNGELSKATTENS INVERKAN PÅ 
DETALJHANDELN 

Tabellen nedan visar hur omsättningen (på månadsbasis i genomsnitt) påverkats hos de 20 
galleriorna i Stockholm18 under de olika perioderna. Tabellen nedan visar genomsnittlig omsättning 
per månad för galleriorna utanför och innanför Stockholm. I tabellen regeleras dels omsättningen för 
inflation5 och dels för både inflation och befolkningsökning6. Dessutom redovisas detaljhandeln 
utveckling i hela riket under samma period.  
 

Period  Utanför avgiftszon Innanför avgiftszon Riket 

  omsättning Procent omsättning procent Procent 

jan-juli 05 
(innan 

försöksperiod) 

Utan 
reglering 

44 164  96083  3.6 % 

 
jan-juli 06 

(under 
försöksperiod) 

Utan 
reglering 

48 190 9.1 % 102 836 7.0 % 7.5  % 

Inflation 47 378 7.3% 101 102 5.2 %  

Inflation och 
befolkning 

46 650 5.6% 99 628 3.7 %  

          
aug 06-jul 07 

(efter 
försöksperiod) 

Utan 
reglering 

56 029 16.3 % 114 156 11.0 % 6.9 % 

Inflation 54 286 14.6 % 110 606 9.4 %  

Inflation och 
befolkning 

52 587 12.7 % 107 102 7.5 %  

 
aug 07-jul 08 
(permanent) 

Utan 
reglering 

57 663 2.9 % 115 315 1.0 % 5.8 % 

Inflation 54 549 0.5% 109 088 – 1.4 %  

inflation och 
befolkning 

51 784 – 1.5 % 103 995 – 2.9 %  

Figur 18: Tabellen visar på hur omsättningen förändrias innan och utanför avgiftszon samt i riket underaktuella perioder. 
Omsättningen mäts i kronor i genomsnitt på månadsbasis för de olika galleriororna.  

Resultatet visar på att omsättningen innan och utanför avgiftzonerna följer samma trend. Efter 
försöksperioden ökade omsättningen både innan och utanför avgiftszonerna, samt reducerades efter 
att trängelskatten infördes permanent. Det verkar alltså inte som att detaljhandeln har förändrats 
från en innerstadsintensiv handel till en ökning av handeln i förorterna. Resultatet indikerar inte på 
att någon substitutionseffekt skulle ha uppstått.   

Vad gäller riket som helhet har omsättningen ökat relativt stabilt under de olika perioderna. Detta 
visar på att omsättningen i Stockholm som helhet inte har påverkats särskilt mycket utav det 
makorekonomiska läget i landet, utan snarare förklaras av mer lokala variationer på marknaden. 
Detta visas även tydligare i Figur 19 nedan.  

                                                           
5
 Inflation definieras här som ökning i konsumentprisindex  

6
 Tabell över befolkningen finns i Appendix 13.1  
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Figur 19: Figuren visar hur omsättningen ändras under de olika perioderna utanför och innanför avgiftszon samt i hela 
riket. 

Resultatet visar dock på att omsättningen för Stockholm som helhet har ökat under försöksperioden. 
Och fortsatte öka kraftigt under efterföljande period. När trängselskatten sedan infördes permanent 
sjönk omsättingen i hela staden. Detta skulle kunna tyda på att det råder ett visst samband mellan 
detaljhandelns omsättning och trängelskattavgifterna, dvs en inkomsteffekt. Dock motsägs detta i 
och med ökad omsättning under försöksperioden.     
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7 SCENARIOANALYS 
Scenarioanalysen nedan syftar till att undersöka hur stabil modellen är för ändringar i olika 
antaganden. Detta ger en överblick över hur pass känslig modellen är och ger således en indikation 
på hur bra resultatet från modellen ovan ges. Analysen har gjorts på den sammansatta modellen, 
eftersom den både är mer aktuell och känsligare än de enskilda vägarna.    

7.1  Antagandet kring prishöjningsvillkoret 
Först och främst gjordes restriktionen att modellen endast kan motivera en prishöjning på 20 kronor. 
Om denna begränsning minskar lite till att gälla för en prishöjning på hela 40 kronor, allt annat lika, 
skulle resultatet i Figur 20 ges. Undersökningen har begränsats till att omfatta endast de tidpunkter 
då modellen för Johanneshovsbron är tillförlitlig.  

 Nuvarande kölängd 
(antal bilar) 

 Prishöjning (kr)  
 

Kölängd efter optimering  
(antal bilar) 

 
 

 

J SKT SK 

05-45-06.29 306  15 10 10  9 ≈97%  

06.30-06.59 443  30 16 16  129 ≈71%  

07.00-07.29 488  22 22 23  29 ≈94%  

07.30-08.29 613  21 40 40  16 ≈97%  

Total 1850  210 ≈89%  
Figur 20: Tabellen visar resultatet om prishöjningsrestriktionen skulle begränsas till 40 kronor istället för 20 kronor. 

Resultatet visar på att trafiken skulle kunna reduceras till 89 % (jämför 78 % ovan), om restriktionen 
ändras till 40 kronor. Problemet får trots höjningen en begränsning i och med det andra bivillkoret 
att Stockholms stads intäkter ska vara lika stora eller större. Att rusningstrafiken skulle reduceras 
med upp till ca 89 % är väldigt mycket. I och med att det troligtvis tillkommer att marginalnyttan är 
avtagande vid dessa priser, borde inte utfallet bli så stort. Restriktionen i modellen, att priset endast 
kan höjas 20 kronor, är nog således ett ganska rimligt antagande. Trafiken kommer aldrig kunna 
reduceras helt i och med att behovet hos vissa bilister att köra bil alltid kommer att finnas. 
Exempelvis kommer de bilister som använder bilen o arbetet inte att kunna tas bort genom en 
prishöjning. Att göra restriktionen att min ursprungliga modell endast gäller för prishöjning upp till 20 
kronor verkar därför vara rimlig. Dessutom baseras modellen delvis på historisk data över 
Stockholmförsökets reducering, som avser en höjning upp till 20 kronor, vilket även det motiverar 
denna inskränkning.    

Om priset för öka obegränsat utan några villkor kommer det behövas maximalt 50 kronor för att 
kunna eliminera kölängden helt. Detta skulle innebära att total priset blir upp till 140 kronor per dag. 
Denna kostnad är väldigt hög och en radikal reducering kommer med största sannolikhet att ske. 
Men, att kölängderna skulle reduceras helt är nog inte helt rimligt. I London ligger trängelskatten 
idag på i genomsnitt på ca 10 £ per dag, vilket motsvarar ungefär 110 svenska kronor. Trots dessa 
höga priser är rusningstrafik fortfarande ett problem i London, och mitt resonemang kring avtagande 
marginalnytta stärks här. Orsaken till att trots höga priser så elimineras inte köer helt, skulle kunna 
bero på att fler företag tar på sig att betala dessa kostnader för anställda som förmån. Detta skulle i 
sådant fall innebära att det i slutändan är konsumenterna som får betala trängselskatten och inte 
bilisterna, vilket minskat bilisternas incitament att ändra beteende.       
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7.2 Antagandet kring betjäningsintensiteterna 
Den maximala betjäningsintensiteten, μ*, bestäms i och med brist på data ad hoc och bygger på att 
rusningstrafik och köbildning i ovandefinierad mening uppstår i samband med att trängelskatt-
avgifterna börjar gälla (6.30) för Skanstullbron och Skansbron, samt 5.45 för Johanneshovsbron. Om 
detta antagande tillåts variera med ges följande resultat:  

Tidpunkt för 
maximal 

betjäningsintensitet 

Johanneshovsbron Skanstullbron Skansbron Total 
reducering 

Ursprungliga 5.45 6.30 6.30 ≈73 % 

- 15 min 5.30 6.15 6.15 ≈58 %  

+ 15 min 6.00 6.45 6.45 ≈84 % 

+ 30 min 6.15 7.00 7.00 ≈99.9 % 
Figur 21. Tabellen visar hur förändring i antagandet kring vilken tidpunkt maximalbetjäningshastighet uppnås påverkar 
resultatet. Undersökningen utförs endast på de fyra första tidsperioderna, varför siffrorna inte påminner om resultaten 

ovan. 

Data ovan visar på att modellen är väldigt känslig och små fluktuationer av μ* påverkar utfallet för 
reduceringen väldigt mycket. Om μ* sker 30 minuter senare än i modellen ovan kan rusningstrafiken 
i princip elmineras helt, allt annat lika. Om denna tidpunkt infaller femton minuter tidigare reduceras 
trafiken endast 58 %. I och med denna enorma känslighet är det mer rimligt att fastställa att köerna 
borde reduceras mellan 58 och 84 %.   

Resultatet från tabellen ovan visar på att det är väldigt viktigt att bestämma vid vilken tidpunkt 
inflödet av bilar är lika stort som utflödet. Denna tidpunkt har i min modell, på grund av databrist, 
inte bestämts efter några tydliga kriterier utan är endast en uppskattning. Exempelvis hade denna 
tidpunkt kunnat bestämas bättre om bilars hastigheter under dessa tidpunkter hade varit tillgängliga, 
eftersom dessa kan relateras till hastighetsbegränsningarna på vägarna.  I och med detta förloras lite 
av tillförlitligheten av mina resultat. Framtida studier i området, måste alltså fokusera på att 
bestämma denna tidpunkt exakt för att tillförlitligheten i studierna ska öka.   

Det är dock väntat att modellen är väldigt känslig för vid vilken tidpunkt den maximala 
betjäningsintensiteten uppnås. I och med att kölängderna bestäms som arean mellan 
ankomstintensiteterna och betjäningsintensiteterna, medför denna tidpunkt att stor del av arean 
tillförs eller förloras. Då arean under betjäningsintensiteterna och x-axeln i modellen inte har någon 
inverkan på köerna i modellen blir denna tidpunkt väldigt kritisk.      
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7.3 Antagandet kring omdirigering 

I modellen antas det att trafiken omdirigeras till den väg vars prishöjning är minst. Detta antagande 
bygger på att det viktiga är att bilarna tar sig från söderort in till Stockholm som helhet och inte en 
specifik plats. I verkligheten är detta antagande ganska grovt i och med att vilket vägval ofta bygger 
på slutdestinationen. Exempelvis föredras Johanneshovsbron om slutdestinationen är Östermalm 
och Skanstull eller Skansbron om slutdestinationen är Södermalm, även om kölängderna är kortare 
på den andra vägen. Detta skulle kunna beaktas i modellen genom att omdirigering mellan 
Skansbron och Skanstullbron till Johanneshovsbron inte är lika lätt. Antagandet i den ursprungliga 
modellen ändras till att 100 % av trafiken kan omdirigeras mellan de olika vägarna. Om detta 
begränsas till att 100 % kan omdirigeras mellan Skanstullbron och Skansbron, men att bara 50 % av 
trafiken kan omdirigeras till Johanneshovbron (se Figur 22Figur 23) från Skanstullbron och Skansbron. 
Detta innebär alltså att omdirigering mellan Johanneshovsbron och Skanstullbron/Skansbron blir 
svårare.   

Väg Johanneshovsbron Skanstullbron Skansbron 

Johanneshovbron - 50 % 50 % 

Skanstullbron 50 % - 100 % 

Skansbron 50 % 100 % - 
Figur 22: Figuren visar hur mycket av trafiken som kan omdirigeras från en bro till en annan vid olika prishöjningar.  

Resultatet av att ändra detta antagande redovisas i figuren nedan: 

 Nuvarande kölängd 
(antal bilar) 

 Prishöjning (kr)  
 

Kölängd efter optimering  
(antal bilar) 

 
 

 

J SKT SK 

05-45-06.29 306  19 10 10  73 ≈76 % 
(78 %) 

 

06.30-06.59 443  20 18 19  149 ≈66 % 
(70 %) 

 

07.30-08.29 488  20 20 20  46 ≈91 % 
(91 %) 

 

08.30-08.59 613  20 20 20  266 ≈57 % 
(57 %) 

 

Total 1851  413 ≈78 %  
Figur 23 Figuren visar resultatet när antagandena ändras. Resultatet från det ursprungliga problemet redovisas i 
parenteserna.  

Resultatet visar bara de fyra första tidpunkterna eftersom de andra är oberoende av 
Johanneshovsbron och således inte ger någon inverkan på resultatet. Om antagandena ändras med 
at endast 50 % av trafiken kan dirigeras mellan Johanneshovbron och Skanstullbron/Skansbron blir 
det små förändringar. Trafiken reducerades i genomsnitt med 78 %, dvs samma som original 
modellen visade under dessa fyra tidpunkter.  

Detta visar på att antagandena kring omdirigering i modellen är ganska okänsliga. Detta beror på att 
de relativa priserna kan förändras för att samma omdirigeringseffekt ska uppstå även om mindre del 
av trafiken tillåts dirigeras om per krona. Detta argumenterar för stabilitet i modellen. Dessutom 
ändras inget under de två senare tidpunkterna, vilket var förväntat, då det redan tidigare inte var 
någon omdirigering mellan dessa vägar, bara en total reducering (alla vägar har samma prishöjning).  
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8 DISKUSSION 

8.1 DISKUSSION KRING OPTIMERINGEN 

Följande avsnitt syftar till att diskutera resultatet ovan. I och med att scenarioanalysen ovan visade 
på att resultatet är väldigt beroende av dess antaganden, sätts min analys i detta avsnitt i perspektiv 
med andra teorier och analyser. Således erhålls en uppfattning kring rimligheten i resultatet.   

8.1.1 DISKUSSION KRING RESUTAT 
Resultatet visar på att trafiken kan reduceras väldigt mycket med relativt små medel. I vissa fall kan 
en omdirigering av trafik med hjälp av varierande priser mellan tullarna reducera köerna mer jämt 
över alla vägar. Överkapacitet hos en väg kan omdirigera bilar till en väg med underkapacitet.  
Optimering över de enskilda vägarna visar på en något lägre reducering av trafiken. Detta resultat är 
dock väntat eftersom både en generell reducering och en omdirigering är tillåten i den sammansatta 
modellen, och därför är det möjligt att kölängden kan reduceras mer med samma begränsningar 

För att göra resultatet jämförbart med Stockholmsförsökets resultat jämförs de olika ankomst-
intensiteterna från innan prishöjningen med efter i tabellen nedan: 

Tidpunkter Skanstullbron  Skansbron  Johanneshovsbron  

 Innan Efter Reducering Innan Efter Reducering Innan Efter Reducering 

05.45-06.29 309 418 – 35 % 292 202 31 % 2133 1717 20 % 

06.30-06.59 612 496 19 % 582 397 32 % 2782 2261 19 % 

07.00-07.29 743 520 30 % 735 511 30 % 2643 2102 20 % 

07.30-08.29 1664 682 59 % 830 681 18 % 1830 1219 33 % 

08.30-08.59 827 672 19 % 810 638 21 % 628 955 – 52 % 

09.00-09.30 696 501 28 % 625 459 27 % - -   

 Medel   20 %   26 %   8 %   

Figur 24: Figuren visar ankommande bilar i antal före och efter prishöjning för respektive bro. I genomsnitt reducerades 
trafiken med 18 %.  

I den sammansatta modellen innebär prishöjning på en väg att hela systemet påverkas. Här visar 
resultatet på att vid exempelvis den första tidsperioden kan trafiken reduceras genom dels en 
omdirigering av trafiken och dels en reducering av den totala trafiken. Resultatet blir att trafiken som 
helhet minskar med ca 18 %, men att köerna minskar med hela 97 %, vilket är väldigt mycket. 
Prishöjningen som krävs för att göra denna reducering är dessutom lägre än i modellen där varje väg 
optimeras för sig i och med att omdirigering tillåts. 

Stockholmsförsöket visade på att trafiken i genomsnitt minskade med ca 17 %. I optimeringen ovan 
reducerades trafiken som helhet med ca 18 %, vilket är påminner väldigt mycket om resultatet av 
Stockholmsförsöket. Modellen visar alltså på att en höjning av trängelskatten med mellan 10 och 20 
kronor skulle kunna reducera trafiken med ungefär lika mycket till. Som tidigare nämnts är ett viktigt 
kriterium för att köerna ska kunna minska att kollektivtrafiken fungerar bra. Om priserna däremot 
tillåts variera mellan olika vägar, uppstår omdirigering och köerna minskar utan att trafiken som 
helhet minskar. På detta sätt blir kölängdsreduktionen inte lika beroende av den omkringliggande 
infrastrukturen. Om kollektivtrafiken dessutom inte skulle räcka till för föreslagen reducering kan 
konceptet med omdirigering utvecklas ytterligare för att alla vägars kapacitet ska kunna utnyttjas så 
mycket som möjligt.  

Ur historisk data antas att ju fler bilar som ankommer under en viss tidsperiod desto svårare är det 
att påverka trafiken. Orsaken till detta skulle kunna vara bilisters benägenhet att ändra sitt beteende. 
I och med att data inte visar på att framtida trängelskattpriser inte verkar påverka hur bilisterna kan 
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anpassa sina tider, måste det finnas bakomliggande faktorer till detta. Dels kan detta tänkas 
motiveras med att bilisternas arbeten börjar på relativt fasta tider och det därför är svårt anpassa 
tiderna de åker in till Stockholm. I och med att tidigare studier av Stockholmförsöket visade på att 
eftermiddagstrafiken reducerades mer stödjs detta resonemang då människor ofta har lättare att 
anpassa när de börjar jobba än när de slutar. Med denna bakgrund får dock kollektivtrafiken en 
avgörande roll för rusningstrafikens reducering. Om bilister inte kan anpassa sina tider, måste de 
kunna anpassa sina resvägar eller kunna avstå från trafiken. Likt rusningstrafiken på bilvägarna, finns 
det dock en liknande rusning i kollektivtrafiken. Det är under vissa tider svårt och trångt att komma 
med på tåget/bussen. Dessutom sammanfaller rusningstrafiken inom kollektivtrafikens toppar med 
biltrafikens toppar, således är det svårt att få bilisterna att välja andra alternativ för att reducera 
köerna och öka hastigheterna. Viktigt att tillägga här är dock att Stockholm satsar väldigt mycket på 
just kollektivtrafiken, vilket ökar förutsättningarna för en trafikreduktion. Det skulle dock vara 
intressant att ha med rusningstrafik som parameter i modellen, men då någon precis data kring 
kollektivtrafiken inte varit tillgänglig under detta arbete har detta utelämnas ur optimeringen. 

Människor tenderar dock sällan att agera som matematiska modeller, men i och med att det är stor 
skillnad på att betala 20 kronor och 35 kronor är det rimligt att anta att människor till viss del är 
benägna att ändra färdmedel och färdväg. Om kostnaden skulle ligga uppemot 80 kronor varje dag, 
skulle det i en längre utsträckning innebära ungefär 1600 kronor i månaden, vilket är väldigt mycket. 
Ett månadskort hos SL kostar idag 790 kronor19, vilket är hälften så lite. Kostnaden för att ta bilen är 
alltså väldigt stor i förhållande till att nyttja kollektivtrafiken om priserna höjs till föreslagna priser. 
Detta stärker rimligheten i modellen.  

8.1.2 Regeringens förslag kring trängselskatt.  

I kontrast till detta har regeringen tagit fram ett förslag20 på att höja trängselskatten till uppemot 75 
%. Förslaget träder i kraft den 1 januari, och kommer innebära en höjning21 till 35, 25, 15 och 11 
beroende av vilken tidpunkt på dygnet. Dessutom föreslås att trängselskatt ska införas på 
Essingeleden, som leder runt Stockholm. Dessa höjningar, tror regeringen, skulle reducera trafiken 
med 9 % på de vägar som idag är trängselskattbelastade under rusningstider och mellan 10-15% på 
Essingeldeden. Detta är mindre än vad min modell föreslår. Anledningen till dessa skillnader skulle 
dels kunna bero på att regeringens resultat avser hela Stockholm, medan mitt resultat endast avser 
trafik från söderhållet. Dessutom föreslår min modell en optimal pirssättning som i genomsnitt är 46 
% högre än vad regeringen föreslår. Givet detta är det rimligt att trafiken reduceras mer enligt denna 
undersökningens modell och prissättning. Den reducering prishöjningen ger upphov till i detta arbete 
torde dock vara lite hög i jämförelse med regeringens trots detta, inte minst med tanke på avtagande 
marginalnytta.         

Vad gäller intäkterna så skulle regeringens prissättning med innebära att när rusningstrafiken är som 
värst (dvs en höjning med 15 kronor från 20 till 35), skulle intäkterna öka med ca 45 %, trots att 
trafiken reduceras. Dessa intäkter är tänkta att gå till kollektivtrafiken. En bättre kollektivtrafik, skulle 
innebära ytterligare ett steg i rätt riktning för att reducera trafiken och är positivt för miljön.  

8.1.3 Vägavgifter i Norge och dess tillämpning för omdirigering 

I kontrast till denna diskussion finns det i Norge så kallade ”bomavgifter”22, vilket är en avgift som 
betalas i samband med att det statliga vägnätet används. Avgiften kan antingen betalas vid faktiskt 
nyttjande av vägnätet, men det går även att betala i förväg via AutoPASS. AutoPASS-betalningarna 
ger rabatterade priser i vägsystemet.  

Detta skulle kunna appliceras på omdirigeringskomplexiteten. Att ha olika priser under olika 
tidpunkter på olika vägar kan i praktiken vara svårt att införa, då det bygger på att människor 
verkligen har koll på dessa. Då det finns över 10 in- och utfarter i Stockholm är detta svårt. Därför 
skulle detta koncept kunna appliceras på trängselskatten i Stockholm, där billisterna i förväg köper 
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”passager” genom tullarna. Dessa skulle kunna ha olika rabatter för olika vägar under olika tider, och 
på så sätt kan bilisterna omdirigeras. Om exempelvis Skanstullbron är 5 kronor billigare än 
Johanneshovbron under en viss tidpunkt, är det större sannolikhet att bilisterna väljer att köpa dessa 
resor trots att de hade valt att åka på Johanneshovbron om priserna var lika.  Dessa typer av rabatter 
skulle kunna variera kontinuerligt och således blir det lättare att kontrollera trafiken och ändra 
konsumenternas beteende. Exempelvis kanske 20 % rabatt ges om resor görs via Johanneshovsbron 
istället för Skanstull- och Skansbron vid 8.30, och när tillräckligt många köpt dessa resor kan priserna 
ändras till att ge nya rabatter. Implementering av detta system i Stockholm skulle vara väldigt 
intressant och skulle hjälpa till att påverka trafiken lättare. Trafiken kan regleras oftare och nya 
metoder kan testas lättare.           

8.2 DISKUSSION KRING DETALJHANDELN 
Resultatet som redovisas i Figur 18: Tabellen visar på hur omsättningen förändrias innan och utanför 
avgiftszon samt i riket underaktuella perioder. Omsättningen mäts i kronor i genomsnitt på 
månadsbasis för de olika galleriororna. visar på att introduceringen av trängelskatt första gången inte 
påverkade detaljhandeln märkbart utan den växte mellan 3-6 %, både innanför och utanför 
avgiftszonen. Detta är nästan exakt i enlighet med omsättningens utveckling i hela riket som ligger 
kring 7 %.  

Efter försöksperioden ökade omsättningen både innan och utanför avgiftszonerna mycket, vilket var 
lite mer än i övriga landet. Detta resultat skulle kunna motivera hypotesen kring inkomsteffekter, 
eftersom omsättningen ökar när trängelskatten tas bort efter försöksperioden och minskar när 
trängelskatt införs permanent. Dessa fluktuationer i omsättningen i Stockholmsområdet skedde trots 
att den generella omsättningen i landet ökade stabilt under alla perioder. Fluktuationerna kan färför 
inte motiveras med det makroekonomiska läget i landet.  

Det är dock svårt att hänföra resultatet direkt till trängelskatten. Fluktuationerna kan även motiveras 
med det regionala konjunkturläget. I och med att detaljhandelns omsättning i riket beskrivs av allt 
från storstäder till mindre byar, representerar det inte kanske handeln i Stockholm så bra, och är 
kanske därför till viss del en dålig referenspunkt.     

Vidare visar inte resultatet på att det skulle ha uppstått någon substitutionseffekt. Detaljhandelns 
omsättning innan och utanför tullarna verkar följa ungefär samma trender under samtliga perioder. 
Det finns inget som visar på att människor skulle ha ändrat vart de handlar beroende på huruvida det 
finns trängelskattavgifter eller inte.  

Både studierna av Daunfeldt, Rudholm och Rämmes samt HUI visar på att trängelskatten under 
Stockholmsförsöket inte påverkat detaljhandeln något nämnbart. De reserverar sig för är att 
människor varit medvetna om att försöktet är under en begränsad period och därför inte varit lika 
villiga att ändra var de köper sina varor. Resultatet av undersökningen visar dock på ungefär samma 
resultat även efter att trängelskattavgifterna infördes permanent. Orsakerna kanske dels bottnar i 
Daunfeldts resonemang att bilister till största del består av höginkomsttagare. Vidare diskuterar även 
Daunfeldt det faktum att Stockholms affärer är öppna kvällar och helger, vilka inte är avgiftsbelagda, 
och därför kanske människor snarare ändrar vilka tider och dagar de gör sina inköp och inte var. 
Denna aspekt finns inte med i modellen, i och med att handelskedjor inte redovisar sitt resultat för 
olika tider. Undersökningen blir omöjlig att göra i efterhand.   

Det går dock inte att utesluta helt att det skulle kunna finnas en substitutionseffekt. Först och främst 
undersöks endast hur omsättningen sett ut under de aktuella perioderna. Trängelskatten kanske 
påverkar resultatet hos affärerna, men inte omsättningen direkt. 
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Är detta hållbart även om trängelskatten skulle höjas till uppemot 40 kronor? 
Anledningen till att detaljhandeln tycks vara ganska opåverkad skulle även kunna bero på att 
trängselskatten är så pass låg. En total dagskostnad på ca 40 kronor, innebär en extra kostnad på ca 
800 kronor i månaden, bortsett från andra kostnader associerade med bil som exempelvis bensin och 
parkeringskostnader. Denna extrakostnad kanske inte är tillräcklig för att bilister ska ändra sitt 
beteende. Om trängelskatten däremot höjs ytterligare skulle kanske denna avvägning vara 
annorlunda. Enligt min optimeringsmodell höjs trängelskatten till maximalt 40 kronor per passage, 
vilket genererar en dagskostnad på ca 80 kronor. Totalkostanden blir således 1600 kronor i månaden, 
vilket motsvarar ca 8 % av medelinkomsten i Sverige23(21 000). Denna kostnad skulle vara väldigt stor 
för många och därför skulle fler välja att använda sig av andra färdmedel än bil för att ta sig in till 
Stockholm. Den matematiska modellen visar här på att totalt skulle trafiken reduceras med 18 %.  

Det största alternativet till bilresor är idag är kollektivtrafiken. Om fler väljer att nyttja kollektiv-
trafiken förändras också förutsättningarna för den detaljhandel vi har idag. Resultatet kring 
detaljhandeln visade på att en inkomsteffekt inte helt kan uteslutas, varken innanför eller utanför 
avgiftszonerna. I kontrast till detta fastställde undersökningarna i London, där trängelskatten låg 
mellan 5-8 pund att en substitutionseffekt inte kan uteslutas. I och med att detaljhandeln som helhet 
inte reducerats, men att affärer innanför staden upplevde minskad omsättning.  Resultatet av den 
matematiska modellen skulle kunna innebära att detaljhandelns omsättning som helhet minskar i 
Stockholm. Detta skulle kunna bero på att det är svårare att transportera saker via kollektivtrafiken, 
och därigenom planeras inköp bättre. Kanske kan således prishöjningarna som den matematiska 
modellen föreslå motivera en substitutionseffekt?  

En intressant aspekt i denna diskussion är dock att internethandeln har ökat kraftigt de senaste åren. 
Enligt internetstatistik ökade E-handeln med 14 % år 2012, vilket motsvarade ungefär 4 miljarder. 
Detta samtidigt om globaliseringen ökar, minskar betydelsen av lokala handlingsplatser. Även om det 
inte går att utesluta helt att en inkomsteffekt finns associerad med trängselskatten, kanske 
trängselskatten snarare hjälper till att skynda på dessa fenomen? Om lokala handelsplatser blir 
missgynnas av trängselskatten, kan E-handel företag gynnas av dessa? Enligt en undersökning av 
Handelns utrednings institut24 har detaljhandeln på senare år genomgått strukturella förändringar 
och många personer har tvingat varslas. Detta sätter perspektiv på undersökningen, och det kanske 
inte är så att det sker är substitutionseffekt mellan detaljhandelsplatser utan snarare mellan E-handel 
och detaljplatserna? Dessa frågor vore väldigt intressanta att besvara om några år, då E-handeln har 
genomgått denna radikala tillväxtperiod.   
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9    PROBLEMATISERING OCH RELEVANS 

9.1 OPTIMERINGENS PROBLEMATISERING OCH RELEVANS 

Först och främst är ett problem med modellen att den antar att bilar ankommer deterministiskt. I 
verkligheten är det dock svårt att förutspå exakt hur bilar ankommer vilket en stokastisk modell hade 
tagit hänsyn till. Rusningstrafikmönsteret upprepas dock väldigt lika från dag till dag, och därför kan 
en deterministiskmodell användas som en ganska bra approximation.    

I optimeringen är de variabler som påverkar antalet ankommande bilar priset vid tidpunkten samt 
hur lätt det är att påverka antalet bilar. Det sistnämnda innebär i praktiken att historisk data visar på 
att ju fler bilar som ankommer vid tidpunkten t relativt sett desto svårare är det att påverka flödet 
med hjälp av prisökning. I modellen kan det dock tänkas att det finns fler variabler som påverkar 
ankomstintensiteterna men inte finns med. Problemet med att identifiera dessa uppstår i och med 
att tillgänglig data är begränsad. Exempelvis visar inte data hastigheterna hos bilarna, vilket hade 
kunnat utvidga modellen ytterligare. Detta kan även skapa problem vid översättning från antal 
inkommande bilar till ankomstintensiteter, ju saktare bilarna kör desto färre ”hinner” igenom 
portalen inom en viss tidpunkt.  

I modellen har 20 kronor angivits som en övre begränsning för priset, eftersom användning av 
modellen för högre belopp inte kan motiveras. I och med att modellen i stor mening syftar till att 
förutsäga människors beteende är detta en ganska stor approximation. Modellen baseras på historisk 
data som endast beskriver skillnaden mellan 0 och 10, 0 och 15, samt 0 och 20. Detta har sedan 
används för att försöka förutspå vad som händer om avgifterna höjs ytterligare. Att använda historisk 
data för att förutspå framtiden har självklart sina begränsningar, men borde inom ett tillåtet område 
ses som en ganska bra approximation.   

I och med att bilarnas hastighet under de olika punkterna inte finns tillgängliga är μ* bestämd lite ad 
hoc. Egentligen kanske den maximala betjäningstiden sker tidigare eller senare vilket påverkar 
resultatet i ganska stor utsträckning. Scenarioanalysen visar också på att utfallet för reduceringen är 
väldigt känslig för vid vilken tidpunkt betjäningshastigheten bestäms. För att resultatet ska kunna 
vara mer tillförlitligt bör framtida studier fokusera mycket på att bestämma denna tidpunkt.    

Som tidigare nämnts och diskurerats är ett viktigt antagande att bilar ska åka från söderort in till 
Stockholm och inte var i Stockholm de ska till. I scenarioanalysen undersöktes hur antagandet att 
bilar endast kan omdirigeras upp till en viss punkt. Analysen visade på att modellen inte var så känslig 
för dessa antaganden. För att dock ta denna analys ytterligare ett steg och öka dess relevans borde 
innerstadsvägar läggas till i modellen, så att snabbaste körväg kan modelleras. Dessutom bör den 
utvidgas med data kring var bilisters slutdestinationer är. Detta gör dels optimeringen komplex, och 
är även svår i avseende på data. Framtida studier skulle dock kunna ta med denna aspekt för att 
utvidga analysen.  
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9.2 DETALJHANDELNUNDERSÖKNINGENS PROBLEMATISERING OCH 
RELEVANS 

Detaljhandeln är väldigt påverkad av omvärldsfaktorer, vilket tydligt kan ses i HUIs diagram ovan över 
detaljhandeln innan och under försöksperioden. Exempelvis beror detaljhandeln, vilket även tas upp 
ovan, på nationella och regionala konjunkturer, om och nybyggnad av detaljhandelsanläggningar och 
bostäder. Detta resulterar i att det kan vara svårt att dra några konkreta slutsatser, inte minst med 
tanke på att resultatet visar på relativt små förändringar sedan trängelskatten infördes.  

Vidare jämförs detaljhandelns omsättning i Stockholm endast med Sverige som helhet. Detta 
undersöker förvisso hur omsättningen ur ett mer makroekonomiskt perspektiv påverkats under 
samma period, men har en del brister. Omsättningsutvecklingen avser hela Sverige, vars lokala 
handel skiljer sig väldigt mycket mellan olika städer. Därigenom hade det kanske varit bättre om en 
jämförelse mellan andra storstäder i Sverige, exempelvis Malmö och Göteborg hade gjorts. Således 
vore det bra om framtida studier i området tog med denna parameter i jämförelse, för att den ska 
kunna bli mer tillförlitlig. Tillgång till data har dock varit begränsad i detta arbete varför dessa 
undersökningar lämnats åt framtida studier.    

En annan problematisering med denna och tidigare undersökningar, bygger alla på jämförelse av 
omsättning. Anledningen till detta torde bero på att data är relativt lätt att tillgå och att omsättning 
är en snabb föränderlig parameter. För att kunna dra mer precisa slutsatser, vore det intressant om 
någon annan typ av aspekt skulle kunna tas in i analysen. Exempelvis skulle det vara intressant att 
undersöka hur nybyggnationen ser ut. Var väljer företag att investera och bygga nytt? Utanför eller 
innanför tullarna? I och med att företag tenderar att satsa pengar i de projekt som har högst 
nuvärde25 skulle detta indikera på var mest pengar finns att tjäna. Denna analys vore mycket 
intressant i och med att nya handelsplatser som exempelvis Port 73, nyligen har upprättats utanför 
innerstaden. Detta skulle ge ett bredare perspektiv på analysen, och inte bara de direkta effekterna 
med reducerad omsättning undersöks.    
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10  SLUTSATS 

10.1 SLUTSATSER KRING OPTIMERING 
Sammantaget visar undersökningen att med små höjningar av trängselskatten (mellan 10-20 kronor) 
kommer att reducera trafiken. Det är dock svårt att avgöra hur mycket köerna skulle reducerats, men 
utifrån analysen ovan är det rimligt att fastställa att köerna skulle reducerats med mellan 58 % och 
84 %. Detta skulle motsvara en reducering av totaltrafiken mellan 12 % och 29 %. Analysen sätts dock 
i ett perspektiv till tidigare studier prognoser för framtiden, som visar på rimlighet i resonemanget.  

Trafiken kan dels regleras genom att höja priset lika mycket överallt och således reducera den totala 
trafiken. Dels kan även trafiken regleras genom att höja priser olika på olika vägar och således skapa 
en omdirigeringseffekt. Detta resulterar i att trafiken som helhet behöver reduceras mindre, i och 
med omdirigeringen, för att skapa en lika stor reducering av köerna.   

Slutsatsen är att en ökning av trängselskatten enligt resultatet ovan inte skulle innebära att köerna 
kan elimineras helt. De kan dock reduceras avsevärt, vilket både tillfredsställer Stockholm stad som 
får totalt sätt ökade intäkter och bilisterna vars köer reduceras, vilket ökar framkomligheten och i ett 
slutgiltigt skeende förhoppningsvis även ökar medelhastigheten hos bilisterna.     

10.2 SLUTSATSER KRING TRÄNGELSKATTENS INVERKAN PÅ DETALJ-
HANDELN 

Undersökningen kring detaljhandlen visade på att med en trängselskattavgift på mellan 10-20 kronor, 
uppstår ingen större effekt vad gäller substitutionseffekt.  

Resultatet är dock inte lika entydligt vad gäller inkomsteffekten. Det skulle kunna finnas en 
inkomsteffekt i och med högre priser. Detta kan dock inte fastställas helt i och med de svårigheter 
som finns att hänföra resultatet till att verkligen beror på trängelskatten och inte på regionala 
konjunkturer. Detaljhandensutveckling i Stockholm kan dock inte förklaras genom det 
makroekonomiska läget i riket, då Stockholmshandeln avviker från dessa. Inkomsteffekten bör 
således undersökas ytteliggare för att några mer konkreta slutsatser ska kunna fastställas.  

Slutsatser kring matematik delen föreslår att en höjning av trängelskatten skulle reducera trafiken 
med mellan 12-29 %. I och med att det främsta alternativet till bilresor är resor via kollektivtrafiken, 
skulle en struktur förändring kunna ske där fler ”lever” längs kollektivtrafikensstationer, vilket skulle 
kunna förändra detaljhandeln. Dessa höjningar skulle innebära att trängselavgifterna i Stockholm 
uppgår mot avgifterna i London. Studier kring detaljhandelns utveckling efter trängselskattavgifter 
införts kan varken utesluta en inkomsteffekt eller en substitutionseffekt, varför denna frågeställning 
förblir högaktuell. Detta kombinerat med studien ovan, som inte kunde utesluta en inkomsteffekt, 
argumenterar för att vid höjning av trängselskatten riskerar detaljhandeln att minska i Stockholm.  
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11   Tack till  
Först och främst vill jag tacka min handledare, Per Engqvist, som hjälpt till att bolla idéer och givit råd 
gällande optimeringen. Därefter förtjänar även Tobias Johansson på Stockholm stad ett stort tack för 
all hjälp med att ta fram data. Tack!   
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13  APPENDIX 

13.1 BEFOLKNINGSUTVECKLING 

Tabellen nedan visar hur befolkningen förändrats under de olika perioderna innanför och utanför 
avgiftszonen samt i hela Stockholm. 

BEFOLKNING Innerstad  Förort  Hela Stockholm 

 Antal Ökning Antal Ökning Antal Ökning 

jan-juli 05 771038  1118907  1889945  

jan-juli 06 782885 1.5 % 1135224 1.5 % 1918109 1.5 % 

aug 06-jul 07 795163 1.6 % 1154353 1.7 % 1949516 1.6 % 

aug 07-jul 08 810120 1.9 % 1171143 1.5 % 1981263 1.6 % 
Figur 25 Figuren visar hur befolkningen i Stockholm ändrats innan och utanför innerstaden under de olika perioderna. 

Tabellen visar på att befolkningen i innerstaden har ökat något mer än i Stockholms förorter, men att 
befolkningstillväxten varit relativt jämn under de olika perioderna.  
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