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Scenarier för
samhällsbyggandet till 2050

Scenarier för samhällsbyggandet
Den allt högre takten i befolkningsutvecklingen och avtalet om Uppsalapaketet motiverar en belysning
av vad ett högre utbyggnadstempo än översiktsplanens högscenario kan innebära. Därför har ett antal
scenarier för befolknings- och arbetsplatsutvecklingen i Uppsala kommun tagits fram. Sådan tillväxt
brukar betraktas som positivt för ett samhälle eftersom det kan ge vissa möjligheter:
1) Det ger ofta högre andelar invånare i arbetsför ålder, vilket kan ge en bättre balans i
försörjningsbördan.
2) Det ger ofta möjligheter till skalfördelar, alltså att fler människor kan dra nytta av de investeringar
som görs.
3) Ökad specialisering. Större bredd och djup i t ex service, kultur och arbetsmarknad.
4) Stora utbyggnadsvolymer med omfattande investeringar i infrastruktur kan ge ekonomiska
möjligheter att utveckla nya hållbara systemlösningar för till exempel energi och transporter
5) Utbyggnader med hus, infrastruktur och anläggning av parker och annan grönstruktur kan
användas för att förstärka kopplingar, tillföra funktioner och höja attraktiviteten i skilda befintliga
bebyggelsemiljöer. Rätt utnyttjat kan detta underlätta och höja kvaliteten vardagslivet, bidra till
minskad segregation mm.
En mycket hög nivå på befolknings- och arbetsplatsutveckling och därmed samhällsbyggande kan
dock ge oönskade bieffekter. Avsikten här har varit att testa betydelsen av en betydligt högre eller lägre
utvecklingstakt än vad som ligger i linje med nuvarande befolkningsprognos och den något högre
utvecklingstakt som översiktsplanen haft som utgångspunkt. Frågeställningen som skulle belysas var:
är det rimligt att ha beredskap även för en betydligt högre utvecklingstakt? Och vad skulle det innebära
om Uppsalapaketet av någon anledning helt uteblir tillsammans med en betydligt lägre
utvecklingstakt?

Figur 1: Fyra scenarier för befolkningsutvecklingen. Faktisk utveckling 2000-2018. Scenarier 2019-2050

Samtliga scenarier följer prognosen de kommande 5 åren. ”Extra hög” tar sin utgångspunkt i ett
högscenario avseende befolkningstillväxten i ”östra Mellansverige” 2017, som med antagande om viss
omfördelning av tillväxten till Uppsala här skruvats upp ytterligare något till 380.000 invånare år 2050.
Lågscenariot landar på 280.000 invånare år 2050 vilket är samma som dåvarande prognos när arbetet
med översiktsplan 2016 påbörjades. Som kuriosa kan nämnas att om den utvecklingstakt vi haft de
senaste tre-fyra åren skulle hålla i sig så har vi över 450.000 invånare år 2050.
Scenarierna har också klätts i termer av samhällsbyggande. De visar ett möjligt utfall i respektive
befolkningsscenario. Inom översiktsplanens ram finns möjlighet till många varianter. Utgångspunkten
här är pågående stadsbyggnadsprojekt och projektinitiativ samt områden med särskilt god potential.
Samhällsbyggnadsscenarierna utgår alltså från givna beslut.

Figur 2. Lågscenariot: Upp till 280’ inv 2050 (= KP 2010). Upp till +25’ bostäder, +55’ invånare, +20’ arbetsplatser
0,7% årlig befolkningsökning (0,5 % från år 2024). 1700 inv/år i genomsnitt. Knappt 800 bostäder/år. 600 arbpl/år.

Lågscenariot är ett referensscenario där Uppsalapaketet inte genomförs. Sverige och Europa tappar
växkraft, långvarig svacka. Offentliga investeringar hålls nere. Stockholm stärker sin ställning på den
gemensamma arbetsmarknaden. Det exportbaserade näringslivet i Uppsala växer knappt alls.
Flyttnettot minskar, vilket på sikt även påverkar födelsenettot nedåt. Pendlingsberoendet mot
Stockholm ökar. Bildelning och bussystem kompletterar tågsystemet. Utbyggnaden inom 4 km-zonen
ger låg bilanvändning, så trafiksystemet klarar sig ungefär som nu. Nu pågående projekt räcker väl för
utrymmesbehoven.

Figur 3. Basscenariot: 316’ inv 2050. +44’ bostäder, +93’ invånare, +44’ arbetsplatser
1,1% årlig befolkningsökning (0,9%/år från 2024). 2 900inv/år i genomsnitt. 1350 bostäder/år. 1350 arbpl/år.

Sverige och Europa har god ekonomi. Uppsala fortsätter att ta något mer än sin andel av rikets
förväntade folkökning (SCB riksprognos), men i en genomsnittlig takt som är något lägre än vad som
har varit gällande under 2010-talets andra hälft. Näringslivsetableringar och födelse- och
flyttningsnetton ligger ungefär på historiska snitt. Utbyggnad längs spårvägen fördröjer vissa andra
bostadsprojekt.

Figur 4. ÖP Hög-scenariot: 340’ inv 2050. +55’ bostäder, +115’ invånare, +62’ arbetsplatser (enligt tillväxtscenario som låg till
grund för översiktsplan 2016)
1,3% årlig befolkningsökning (1,2 % fr 2024). 3600 inv/år i genomsnitt. 1700 bostäder/år, 1900 arbpl/år

Sverige och Europa har god ekonomi. Uppsala lyckas väl med att attrahera näringslivsetableringar och
bosättning. Exportnäringarna ökar mest. Uppsala växlar upp sin tillväxttakt visavi riket genom ett högre
flyttningsnetto än i basscenariot. Viktigaste drivkrafterna väntas vara en ”utträngning” från Stockholm,

en större andel än idag av invandringen till riket tillfaller Uppsala, samt ett ökat kvarboende bland
utexaminerade studenter. Födelsenettot förväntas öka på sikt, till följd av det högre flyttnettot.
Utbyggnad längs spårvägen fördröjer vissa andra bostadsprojekt.

Figur 5. Extra Hög-scenariot: 380’ inv 2050. +75’ bostäder, +155’ invånare, +90’ arbetsplatser
1,7% årlig befolkningsökning (1,6/år fr 2024). 4800inv/år i genomsnitt. 2300 bostäder/år. 2800 arbpl/år.

Sverige och Europa har mycket god ekonomi. Lägesfördelarna som ges av Uppsalapaketet utnyttjas väl
och ger extra etablerings- och inflyttningstryck. Exportnäringar och återindustrialisering växer mest och
är drivande för befolkningsutvecklingen. Sysselsättningsutvecklingen är mycket stark och ger över tid
ett stort pendlingsnetto. Löneutvecklingen närmar sig Stockholmsnivåer. Flyttningsnettot är större än i
ÖP-hög. Uppsalas dragningskraft och näringsliv stärks gentemot övriga kommuner i landet på ett
generellt plan, liksom att (arbetskrafts-)invandringen till riket och direkt till Uppsala fortsatt blir relativt
hög. Fler prioriterade tätorter växer (inom sin VA-kapacitet). Överledning VA i nordväst så att Stabby
och Flogsta kan bebyggas med sammantaget flera tusen bostäder. Aroslänken (järnväg till EnköpingVästerås) etableras i ett nytt Uppsalapaket så att tågstation Börjetull kan invigas 2051.

Figur 6. Verksamhetsmiljöer som kan etableras eller växa. Flera finns med redan i lågscenariot men växer då långsamt. I Extra
Hög-scenariot har samtliga områden blivit närmast fullt etablerade. Utöver de markerade områdena fortsätter verksamheter
att etableras och växa i blandade stadsmiljöer och etablerade verksamhetsområden genom mer begränsad omvandling och
förtätning.

Analys
Två typer av kvantitativa analyser har gjorts av scenarierna. Extra Högscenariot har testats i en
trafikmodell och ställts mot utfallen i högscenariot. Översiktsplanens högscenario har testats tidigare
och utgör en grund för trafikplaneringen inklusive investeringsplaneringen i trafiksystemet. Vidare har
gjorts en modellbaserad analys av hur kommunalekonomin påverkas. I övrigt har endast enkla
kvalitativa bedömningar kompletterat bilden för de två extremscenarierna. I det fortsatta
översiktsplanearbetet är det rimligt att gå vidare med bredare scenarioanalyser än de begränsade som
gjorts här.
Trafiksystemet
Testen i trafikmodellen (se bilaga 1) visar för Extra Hög inga särskilda behov av merinvesteringar i det
övergripande trafiksystemet utöver de som redan behövs i högscenariot, med undantag för ett par
extra körfält på Bärbyleden på partiet genom Stabbyfälten, samt en ny trafikplats där. Detta behövs på
grund av bostadsutbyggnaderna i Stabby och Flogsta.

Figur 7: Flaskhalsar i biltrafiksystemet i de två högsta scenarierna.I trafikscenarierna ligger antaganden om att särskild mix av
styrmedel (S4) satts in för att hålla nere biltrafikutvecklingen.

I kollektivtrafiksystemet har antagits att Kunskapsspåret och Ultunalänken trafikeras med spårvagn.
Det behövs av kapacitetsskäl i de högre scenarierna. I Extra hög behövs högre turtäthet för spårvagnen
åtminstone på sträckan mellan Ångström och resecentrum. Högre turtäthet kan också behövas på en
busslinje genom Boländerna. Resandeutbytet vid centralstationen ökar med ca 5.000 påstigande i
Extra Hög jämfört med högscenariots 60.000.

Figur 8: Beläggning i kollektivtrafiksystemet i de två högsta scenarierna.

Kommunalekonomin
De ekonomiska förutsättningarna för ett växande Uppsala har analyserats i en modell för långsiktig
ekonomisk planering. Förutsättningarna har för samtliga scenarier bedömts för Uppsala
kommunkoncern, det vill säga Uppsala kommun och kommunens helägda bolag.
Förutsättningarna har redovisats i termer av verksamhetens resultat respektive årets resultat för
Uppsala kommun samt låneskuld per invånare för kommunkoncernen som också är av
kommunfullmäktige fastställda ekonomiska mål.
Ingångsvärdena i modellen bygger på den demografiska behovsutvecklingen i enlighet med de olika
scenarierna, behov av skilda tröskelinvesteringar, investerings- och makroekonomiska antaganden
samt nyckeltal för kostnader i de olika kommunala verksamhetsgrenarna.

Modellen för den långsiktiga ekonomiska analysen skiljer sig från resursfördelningsmodellen i mål och
budget på flera sätt. Analysmodellen bygger på en rak framskrivning av kostnaderna och intäkterna
med utgångspunkt i det faktiska utfallet. Till skillnad från mål och budget innefattar inte modellen
några politiska satsningar och inte heller effektiviseringar i syfte att prioritera mellan verksamheterna.
Därför ska antaganden om effektivisering och ambitionshöjning i modellen inte jämföras med
motsvarande i mål och budget.
Därutöver antas samma kommunalekonomiska utjämning som finns idag gälla under hela perioden
fram till 2050. Kommunalskattesatsen har också hållits konstant. Modellen för den långsiktiga
ekonomiska analysen bygger på en rak framskrivning av kostnaderna vilket förutsätter ett linjärt
förhållande mellan demografi och kostnader. Detta är en förenkling då produktionsförhållandena
påverkas av flera andra faktorer som verksamhetens mognad, teknikutvecklingen. Därtill tillkommer
även de politiska ambitioner samt värderingsförändringar som på en längre sikt påverkar förhållandet
mellan kostnader och behov. För att fånga en del av dessa faktorer har modellen kompletterats med
antaganden om effektivisering och ambition. En genomsnittlig ambitionshöjning om 0,5 procent antas
för samtliga scenarier medan de årliga effektiviseringarna har varierats i spannet 0,3-1,0 procent för att
uppnå en resultatnivå som säkrar god ekonomisk hushållning. Beroende på de olika makroekonomiska
antagandena som utmärker de olika scenarierna har inflation, hyror och löner varierats.
Effektiviseringarna och därigenom det starkare resultatet får stor påverkan på låneskulden per
invånare genom att investeringarna till större del finansieras med egna medel. Trots att demografin i
Extra Högscenariot har störst andel i förvärvsarbetande ålder så blir låneskulden per invånare betydligt
större än i övriga scenarier vilket framförallt förklaras av nödvändiga tröskelinvesteringar som fördyras
till följd av högre inflation då det antas råda en högkonjunktur.
De stora investeringsutgifterna (Uppsalapaketet mm) för de tre högre scenarierna, Bas, hög och extra
hög, under perioden fram till 2030 kräver en större effektivisering under utbyggnadsperioden för att
kommunen ska klara ett positivt resultat. Därutöver dämpas skuldutvecklingen till följd av att intäkter
från avyttringar av tillgångar och markförsäljning delfinansierar utbyggnaden. Därefter sjunker det
årliga effektiviseringsbehovet, lägst är det i Extra Hög. Lågscenariot har behov av medelhög årlig
effektivisering/omställning under hela perioden på grund av svag ekonomisk tillväxt samt ökande
marginella kostnader till följd av en blygsammare demografisk utveckling.
En väsentlig utmaning för samtliga scenarier finns i finansieringsbehovet som uppstår till följd av stora
initiala investeringsutgifter som behöver finansieras genom externa medel (lån) och där de ekonomiska
vinsterna kommer senare i form av markförsäljning. Ju större investeringsutgifterna är, desto större
blir behovet av att lånefinansiera de initiala investeringsutgifterna och därmed de finansiella riskerna i
form av kassaflödesrisker.
Taxehöjningar för VA-kollektivet blir nödvändiga i samtliga scenarier på grund av såväl nyinvesteringar
som reinvesteringar vatten- och avloppsanläggningar. Trots vidlyftiga investeringar i främst Extra
högscenariot blir taxehöjningarna som lägst där, cirka 5 procent. I lågscenariot krävs störst
taxehöjningar, men skillnaden är inte stor.
Ökande investeringsvolymer innebär en risk för undanträngningseffekter i resursfördelningen inom de
kommunala verksamheterna. Allt större andel av resurserna kommer att gå till att finansiera drift- och
kapitalkostnader på bekostnad av andra viktiga förutsättningar som kompetens- och teknikutveckling
samt undervisning i skolan.

Summering
Extra Hög-scenariot
Extra högscenariot bedöms vara väl så gott som bas och hög, med den snäva analys som redovisats
ovan. Utmaningen är att investeringsverksamheten kan belastas av höga priser ungefär som under de
senaste åren (fram till Corona-utbrottet). Den omfattande investeringsverksamheten ger dock också
rationaliseringspotentialer. Dels bör det finnas skal- och upprepningsfördelar, dels kan övervägas mer
strukturella rationaliseringar. Exempel på det sistnämnda kan vara att ändra upplägg på hela
verksamhetsgrenar för att minska behovet av anläggningar. Vidare ger behovet av många nya
tröskelinvesteringar i infrastruktur möjlighet att pröva nya lösningar som exempelvis svarar upp mot
klimatmålen.
Vid sidan av ovan analyser är en uppenbar utmaning med Extra hög att klara kompetensförsörjning till
den kommunala verksamheten och att organisatoriskt klara av en stark utvecklingstakt i
samhällsbyggandet under lång tid på ett sätt som svarar upp mot hållbarhetsmålen.
Slutligen är det viktigt att påpeka att Extra hög knappast kommer att inträffa enbart på grund av
Uppsalapaketet. Det krävs en omvärldsutveckling som stödjer Uppsalas allt starkare position och
konkurrenskraft som nordlig nod i huvudstadsregionen. Vidare krävs ett mycket aktivt arbete för att
understödja etablering av nya och expansion av befintliga exportnäringar. Att den höga
befolkningsutvecklingstakten skulle inträffa utan kraftfull tillväxt i exportnäringarna och andra
kunskapsintensiva verksamheter som motor är mindre troligt.
Låg-scenariot
Lågscenariot har inledningsvis ganska gynnsamma förutsättningar genom att investeringarna hålls på
låg nivå och de investeringar som görs är förhållandevis billiga. Efter ungefär tio år försämras dock
bilden, till följd av, relativt sett, allt sämre demografi och svagt skatteunderlag. Effektiviseringstakten i
verksamheten behöver ligga ganska högt under hela perioden på grund av svag ekonomi och
demografi. Inte heller lågscenariot ser ut att innebära oöverstigliga svårigheter.
Risker
Stora tröskelinvesteringar i infrastruktur ger stor potential men också ekonomiska och sociala risker
som utlöses om befolkningsutveckling och arbetsplatstillväxt kraftigt understiger det utbud som
skapas. För de tre högre scenarierna, där Uppsalapaketets infrastrukturinvesteringar ligger med, finns
ett uppenbart sådant riskmoment. Om Uppsalapaketet istället uteblir men befolkningsökningen ändå
blir kraftig så uppstår en trängselproblematik vad gäller transporter och utrymme för boende och
aktiviteter som kan bli svår att hantera.
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Uppsala trafikanalyser
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Indata och
förutsättningar

LuTrans trafikmodell
—Färdmedel
—Bil som förare
—Bil som passagerare
—Kollektivtrafik
—Gång
—Cykel
3

—Ärende

VISUM

—Arbetsresor
—Inköpsresor
—Skolresor
(grundskola/gymnasium
respektive universitet)
—Fritidsresor
—Övriga resor

Befolkningsutveckling

Utvecklingsområde från
2050 till 2050 +:
- Flogsta
- Stabby
- Årsta
- Kungsängen
- Gungsta/Länna
- Storvreta
- Bälinge/Lövstalöt
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2017
2050
2050+

Kommun
2017
219 600
2050
339 700
2050+ 376 200

Arbetsplatsutveckling

Utvecklingsområde:
- Stabby
- Gränby
- Fyrislund
- Ultuna
- Gottsunda
- Bergsbrunna
- Storvreta
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2016
2050
2050+

Kommun
2016
99 100
2050
157 600
2050+ 187 700

Infrastruktur bil
2030

6

-

v55 2+1 med hastighetsmål 100 km/t

-

Hastighetsplan

-

Tullgrandsbron

2040

-

Nya lokalvägar i Boländerna

-

Nya lokalväg i Bergsbrunna + koppling E4

-

Nya vägar i Storvreta

-

Ny väg i Storvreta med ny tpl på E4

-

Nya lokalvägar i Ulleråker-Rosendal

-

-

Ny lokalväg vid Glunsta

Planskild korsning vid järnvägskorsning
Ringgatan

-

Planskild korsning vid järnvägskorsning
(Vimpelgatan, St Olofsgatan, Börjegatan)

2050+

-

Luthagsleden-Råbyvägen 1 körfält (exkl.
svängfiler)

-

Ny trafikplats på Barbyleden

-

Nya lokalgator vid Stabby

-

Fyrislundsgatan (Vaksalgatan-Fålhagsleden)
1 körfält (exkl. svängfiler)

-

Vaksalagatan (gränby-innerstan) 1 körfält
mindre (buss)

Infrastruktur kollektivtrafik
2030
-

-

2050
Spårväg Resecentrum-Gottsunda/Ulleråker- Bergsbrunna
Ny pendeltågstation Uppsala Södra
-
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2040

Stadsbuss 5 min turtäthet
Förlängd linje på Bärbyleden under E4 och in
i kommande industriområde
Linjen Bergsbrunna-Gränby med 10 min
trafik (nya vägar)

-

Ny busslinjen Bergsbrunna-Gränby med 10
min trafik (via befintliga vägar)
2050+

-

Ny pendeltågstation Alsike

-

Förlängd U-linje till Gottsunda

Infrastruktur cykel
2030
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-

Ultuna brons

-

Tullgrandsbron

-

Öppna Vindbron för GC-trafik

-

GC-bro Börjetull (mellan Bärbyleden och Fyrishov)

-

Ny GC-bro över Vaksalagatan (öster om jvg)

2040

-

Ny GC-bro över Strandbodgatan (öster om jvg)

-

GC-väg längs Ostkustbanan Bergsbrunna-Alsike

-

Ny GC-väg längs väg 600 GarnisonsvägenBjörklinge

-

GC-väg längs väg 272

-

Ny GC-väg mellan Flogsta-Starbo-Kvarnbo

-

Storvreta-Vattholma väg 290

-

Väg 55 Uppsala Örsundsbro

-

Länna-Almunge

-

Gunsta-Länna väg 282

-

Björklingestråket

-

Börjestråket

-

Uppsala Näs-stråket

-

2050
-

Gränby GC-länk under E4:an

-

GC tunnel under järnvägen vid Kapellgärdet Norr
om Råbyvägen

Danmark Bergsbrunna

-

Vattholma-Skyttrop

-

Sävja Flottsund

-

GC-väg Vänge-Järlåsa väg 72

-

Vimpelgatan läggs om i esplanades förlängning

Modellantaganden
Gemensamt till alla scenario
• 2 % per år ekonomisk utveckling
• Oförändrad kollektivtrafiktaxa
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Milkostnad (bil)

Kollektivtrafik taxa

S0

Parkering (utökad
Bilpool
område till hela staden) (staden)
+ 10 kr/timme
10 %

Realt oförändrat

Realt oförändrat

S2

+ 18 kr/timme

25 %

Realt oförändrat

Realt oförändrat

S4

+ 18 kr/timme

25 %

Följer inkomstutveckling

ABC gemensam taxa (ingen zon)
- Månadskort 860 kr
- Enkelbiljett 31kr

Resultat

S0: p-avg 10kr + bilpool 10%
S2: p-avg 18kr + bilpool 25%
S4: S2 + ökat milkostnad + kolltaxa ABC

Färdmedelsandelar Uppsala stad, alla resor
50%
45%
40%
38,4%

39,5%
35,6%

35%
30%

39,4%

30,3%

29,9%

36,8%

30,7%

35,7%

29,8%

36,5%

29,9%
Bil
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25,3%
23,6%

25%

20%

19,5%
16,1%
15,2%

Kollektivtrafik

17,4%
15,0%

15,1%

14,2%

14,4%

61%

69%

75%

61%

70%

75%

+100%

+115%

+159%

+117%

+135%

+181%

2050 s0

2050 s2

12,9%

Cykel

Gång

19,3%

17,7%

15%

25,1%
23,3%

13,4%

10%

Andel gång/cykel/koll

5%

Antal koll resor jmf nu17

0%
Nu17

2050 trend

2050+ trend

2050+ s2

2050+ s4

2050 och 2050+ får lika färdmedelsandelar vid trend och likande respons på styrmedel paket

Trafikarbete (Uppsala stad respektive resten av Uppsala
kommun)
km

1000 km
30

5 000
4 500

25

4 000

1651

1525
1483

3 500
12

1584

20

3 000
15

2 500

2 000

1326

1 500

2979

3004

2788

1 000

500

1205

1125

10
2733

1705

1379

1704

5

0

0
Nu17

2050 trend

2050 s2

2050 s4

2050+ trend

2050+ s2

Total stad / kommun

2050+ s4

Nu17
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Per capita stad / kommun

Trafikarbete per capita minskar lite i 2050+ scenarier jmf 2050. Totalt ökar dock trafikarbete per dag

Påstigande Resecentrum respektive Uppsala Södra
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Antal påstigande på ungefär samma nivå i 2050 och 2050+. Nya bostäder och arbetsplatser är inte i
direkt anslutning till stationer (utom en del arbetsplatser vid Uppsala Södra)

Beläggning kollektivtrafik
(förmiddagens maxtimme)
2050 s4
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2050+ trend

2050+ s2

2050+ s4

Liknande situationen än i 2050. Utbud räcker år 2050 i trend och s2 scenario (exkl. kort sträcka vid
centrum)
Med styrmedel 4 är kollektivtrafik nät mer ansträngd, speciellt spårvagn. Kapacitet överskrivs till
Polacksbacken på spårväg

Skillnadsbild kollektivtrafik mellan 2050+ trend och
2050 trend
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Ökat resande på alla
sträckor men mest
på U linjen, regional
buss från Gunsta,
från Stäbby till
centrala tätort och i
centrala tätort

Skillnadsbild kollektivtrafik mellan 2050+ s2 och 2050
s2
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Ökat resande på alla
sträckor men mest
på U linjen, regional
buss från Gunsta,
från Stäbby till
centrala tätort och i
centrala tätort
Större ökning på
tåget med högre
andel kollektivtrafik
pendling till/från
Stockholm

Skillnadsbild kollektivtrafik mellan 2050+ s4 och 2050
s4
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Ökat resande på alla
sträckor men mest
på U linjen, regional
buss från Gunsta,
från Stäbby till
centrala tätort och i
centrala tätort
Även större ökning
på tåget med högre
andel kollektivtrafik
pendling till/från
Stockholm

Skillnadsbild biltrafik mellan 2050+ trend och 2050
trend
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Ökat resande på huvudleden
E4, Kungsängleden,
Bärbyleden, Tycko Hedens
väg och från Gunsta.

Skillnadsbild biltrafik mellan 2050+ s2 och 2050 s2
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Ökat resande på huvudleden
E4, Kungsängleden,
Bärbyleden, Tycko Hedens
väg och från Gunsta.

Skillnadsbild biltrafik mellan 2050+ s4 och 2050 s4
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Ökat resande på huvudleden
E4, Kungsängleden,
Bärbyleden, Tycko Hedens
väg och från Gunsta.

Flaskhalsar 2050+ trend

Många viktiga stråkar med
starka flaskhalsar:
• Flottsundsbro
• Kungsängsleden
• En del omkring
Bergsbrunna
• Bärbyleden vid Stabby

21

Trend 2050

Flaskhalsar 2050+ s2

22

Bättre situationen men
fortfarande några viktiga
stråkar med starka
flaskhalsar:
• Flottsundsbro
• Kungsängsleden
• En del omkring
Bergsbrunna

Flaskhalsar 2050+ s4

2050 s4
23

Bättre situationen (än s2)
med enbart Kungsängsleden
som största
framkomlighetsproblem.

Flaskhalsar ligger på samma
ställe än i 2050 scenario,
exklusive en del vid
Bärbyleden (orange)

Tidsförlust (genomsnitt arbetsresa per år) och
flaskhalsar i förmiddagens maxtimme

Timmar per år
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Tidsförlust ökar lite i alla 2050+ scenario jämfört
med 2050

10
0

11

23

6
3
Nu17

2050 trend

12

9

6

7
3

2050 s2

2050 s4

26

13
8
9

2050+ trend

2050+ s2

5
2050+ s4

Flaskhalsar ökar lite i trend scenario (mest
sträckor med 50-65% av skyltat hastighet).
Situation är sämre på 2050+ s4 än i nuläge

Samhällsekonomisk nytta

Samhällsekonomisk nytta (nuläge = bas 100)
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