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1. Transportpolitik och ekonomi 
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1.1.1 

VäRDERING AV KLIMATUTSLäPP, POLITISKA MåL OCH MåLUPPFYLLNAD 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

TRANSPORTSEKTORNS VäRDERING AV KLIMATUTSLäPP ENLIGT ASEK7 

Gunnel Bångman 
the Swedish Transport administration 

Bakgrund: Transportsektorns rekommenderade kalkylvärden (ASEK-rapporten) har under 2019 varit 
föremål för en översyn inför den nationella åtgärdsplaneringen år 2020. Den här gången har 
översynen av rekommenderad värdering av utsläpp av koldioxid varit extra intressant på grund av dels 
det nya politiska målet om 70% minskning av koldioxidutsläpp till 2030, dels att översyen varit ett 
åtagande inom ramen för strategier för omställning till fossilfrihet i transportsektorn (SOFT). 

Metod: ASEKs interna arbetsgrupp på Trafikverket och ASEKs myndighetsövergripande 
samrådsgrupp har utgått från ett brett underlagsmaterial bestående av såväl befintliga 
skadekostnadsskattningar som analyser av förutsättningar för uppfyllnad av klimatmål och 
utvärderingar av befintliga styrmedels kostnadseffektivitet och funktion som incitament. ASEKs 
arbetsgrupp har utifrån detta tagit fram förslag på värdering av utsläpp av klimatgaser f o m 1 april 
2020 (ASEK version 7.0) som därefter diskuterats i ASEKs samrådsgrupp. 

Resultat och slutsats: ASEK-arbetet har resulterat i följande ställningstaganden när det gäller 
värdering av utsläpp av koldioxid: Värderingen bör även fortsättningsvis kopplas till politiska 
preferenser och mål, hellre än skattningar av skadekostnad. Värderingen bör emellertid i 
fortsättningen kopplas till reduktionsplikten, och inte som hittills bestämmas av nivån på 
koldioxidskatten. Det förslag till ny värdering som beslutats är att koldioxidekvivalenter ska värderas 
med utgångspunkt från den reduktionspliktsavgift som rinförts, alltså den avgift som 
bränsledistributörerna får betala om de inte uppfyller reduktionsplikten. Den reationelle 
vinstmaximerande/kostnadsminimerande bränsledistributören kommer att välja det billiaste av 
alternativen merkostnad för biobränsle och reduktionspliktsavgift, och avgiften kommer därfrö att 
fungera som ett tak för merkostnaden för inblandningen av biobränsle. Genom beslutet om en 
reduktionpliktsavgift, och dessutom en maximinivå på 7 kr/kg för denna avgift, har politikerns givit en 
tydlig signal om att det finns en övre gräns för vad det får kosta samhället att uppnå klimatmålet om 
70% reduktion av klimatutsläpp. Den övre gränsen kan i sin tur tolkas som politikernas bedömning av 
nivån på den inbesparade skadekostnad som reduktionen av klimatutsläppen bidrar till. ASEK-
gruppens förslag till ny rekommendation om värdering av koldioxidutsläpp i ASEK 7.0 är blev alltså 7 
kr/kg, dock utan real uppskrivning över tiden. Denna rekommendation är nu beslutad av Trafikverket. 
En översiktlig analys har gjorts av konsekvenserna för Trafikverkets samhällsekonomiska 
infrastrukturkalkyler av denna stora höjning av koldixidvärderingen. Reslultatet visar att effekten är den 
förväntade vad riktiningen beträffar (kan bidra till bättre lönsamhet av järnvägsinvesteringa och sämre 
lönsamhet av väginvesteringar) men mindre än förväntad vad omfattningen beträffar (antal objekt som 
påverkas påtagligt). 
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1.1.2 

VäRDERING AV KLIMATUTSLäPP, POLITISKA MåL OCH MåLUPPFYLLNAD 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

TRANSPORTSEKTORNS -70%-MåL; STYRMEDEL OCH KONSEKVENSER 

Svante Mandell 
Konjunkturinstitutet 

Bakgrund: Konjunkturinstitutet granskar i sin årliga rapport 2019 transportsektorns etappmål att till 
2030 minska utsläppen av växthusgaser med 70 procent jämfört med 2010. Granskningens fokus 
ligger på styrmedelanalys. Särskilt intresse ägnas åt reduktionsplikten och bonus/malus som båda är 
nya styrmedel med centrala roller. 

Metod: Frågor som tas upp rör bland annat; styrmedlens utformning ur 
kostnadseffektivitetsperspektiv, fördelningsaspekter, hur olika styrmedel interagerar, hur den svenska 
politiken fungerar tillsammans med andra länders politik på transportområdet och vilka effekter 
politiken skapar utanför svensk transportsektor. Både partiella och allmän jämviktsanalyser används. 
För det senare har Konjunkturinstitutets allmän jämviktsmodell, EMEC, vidareutvecklats för att bättre 
kunna hantera centrala transportrelaterade styrmedel som till exempel bonus/malus. EMEC ger 
möjlighet att studera hur 70-procentsmålet, och de medel som styr mot målet, påverkar ekonomins 
struktur, BNP-utveckling och fördelningseffekter. Med hjälp av EMEC är det även möjligt att studera 
hur de olika styrmedlen påverkar varandra och etablera ett skuggpris för transportsektorns 
koldioxidutsläpp som följer av målet. 

Resultat och slutsats: Det primära syftet med rapporten är att bidra till att politiken kan utvecklas. 
Genom att identifiera områden inom politiken som kan skapa problem och studera varför problemen 
uppstår är det möjligt att föreslå möjliga lösningar. 
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1.1.3 

VäRDERING AV KLIMATUTSLäPP, POLITISKA MåL OCH MåLUPPFYLLNAD 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

SCENARIER SOM BESKRIVER OLIKA MöJLIGHETER ATT Nå KLIMATMåLEN 

Sten Hammarlund, Håkan Johansson 
Trafikverket 

Bakgrund: Transportsektorn står liksom andra delar av samhället inför en stor utmaning att ställa om 
för att vara i linje med de klimatmål som man kommit överens om internationellt och nationellt. I 
Sverige ska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, exklusive flyget, minska med 70 
procent till 2030 jämfört med 2010. Till 2045 ska transportsektorn liksom övriga delar av samhället inte 
ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Omställningen av transportsektorn för att nå klimatmålen kan 
ha stor inverkan på förutsättningarna för planeringen av infrastrukturen och samhället i övrigt. 
Trafikverket har därför tagit fram ett kunskapsunderlag inför den långsiktiga planeringen som innefattar 
analys av olika scenarier för att nå klimatmålet. 

Metod: Traditionellt använder Trafikverket modellerna SAMPERS (persontransporter) och SAMGODS 
(godstransporter) för att ta fram prognoser. För att ta fram en prognos med SAMPERS eller 
SAMGODS krävs relativt omfattande arbete. Det har därför tagits fram ett Excel-baserat analysverktyg 
där de parametrar som är mest intressanta i olika scenarier för att uppnå klimatmål kan varieras på ett 
enkelt sätt. I kunskapsunderlaget redovisas analyser av sju scenarier där tre (A, B och C) genomförts 
både med SAMPERS och SAMGODS och excel-modellen, samt fyra analyser enbart med excel-
modellen. 
Analyserna omfattar: 
Scenario A - beslutad politik 
Scenario B – beslutad politik, förstärkt bonus-malus samt höjd reduktionsplikt så att klimatmålen nås 
Scenario C – som B men med drivmedelsskatt och kilometerskatt så att mängden biodrivmedel 
begränsas till 20 TWh till 2030. 
Jämförelsen av resultaten för de tre prognoserna mellan scenarioverktyget och SAMPERS och 
SAMGODS visar på god överensstämmelse. Utöver detta har tre scenarier analyserats enbart med 
excel-modellen. Två av dessa bygger vidare på scenarier som redovisades redan i förra 
inriktningsplaneringen, 
Scenario D – enbart bränsleskatt för att begränsa mängden biodrivmedel till 20 TWh. 
Scenario E - en viss minskning av biltrafiken genom förtätning, förbättrad kollektivtrafik etc. Medför att 
det krävs något lägre bränsle- och kilometerskatter än i C. Mängden biodrivmedel begränsas till 20 
TWh till 2030. 
Scenario F- en stor minskning av vägtrafiken genom transporteffektivt samhälle (markanvändning, 
satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik, godstransporter på järnväg och sjöfart etc.), höjd 
reduktionsplikt samt drivmedelsskatt och kilometerskatt så att mängden biodrivmedel begränsas till 
12-13 TWh till 2030. 
Scenario G – transportsnålt – som prognos C men med högre drivmedelsskatt och kilometerskatt så 
att mängden biodrivmedel begränsas till 12-13 TWh till 2030. 
Varianter på dessa scenarier har också analyserats. 

Resultat och slutsats: Resultaten visar att beslutad politik, Scenario A, räcker till att minska 
utsläppen från vägtrafiken med cirka 40 procent till 2030. 
Att enbart komplettera med höjd reduktionsplikt för att nå målet 2030 (Scenario B) bedöms leda till att 
Sverige även framöver kommer behöva en nettoimport för att försörja både vägtrafiken och övriga 
delar av transportsektorn och arbetsmaskinerna med biodrivmedel. I detta scenario används närmare 
30 TWh biodrivmedel till vägtrafik. 
Om biodrivmedelsanvändningen inom vägtrafiken begränsas till högst 12-13 TWh 2030, vilket är en 
nivå som bedöms klaras utan nettoimport även med hänsyn till andra behov, behövs det i Scenario G 
mycket höga skatter för att nå målet 2030. 
Åtgärder för ett transporteffektivt samhälle i enlighet med Scenario F begränsar behovet av höjda 
bränsleskatter och kilometerskatt för att nå målet. 
Elektrifiering gör det enklare att klara målet 2045 även om biodrivmedelsanvändningen begränsas till 
högst 12-13 TWh.  
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1.2.1 

PARKERINGSAVGIFTER SOM STYRMEDEL 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

OPTIMAL PRISSäTTNING AV BILANVäNDNING I EN MELLANSTOR STAD – EN FALLSTUDIE AV 
UPPSALA 

Roger Pyddoke, Disa Asplund 
VTI 

Bakgrund: Bör mellanstora svenska städer (mindre än Malmö och större än 50 000 invånare) göra 
något för att ställa om trafiken till ökad hållbarhet? Självklart, men vad? I denna studie studeras 
potentialen att påverka färdmedelsval med trängselskatter, parkeringsavgifter, kollektivtrafiktaxor och 
turtäthet i kollektivtrafiken. Enligt Tomtom (2019) har Uppsala de mest påtagliga trängselproblemen i 
Sverige i termer av genomsnittlig fördröjning, trots att det endast är den fjärde största staden. Ett 
bidragande orsak till detta kan vara att Stockholm och Göteborg redan har trängselskatter. För 
närvarande känner vi inte till några initiativ för att introducera trängselskatter i ytterligare städer. Två 
svenska experter Börjesson och Kristoffersson varnar för detta. “For smaller cities, with less 
congestion, strong arguments against introducing congestion charges are the system costs, the risk of 
inefficient spending of the revenues, and the negative distribution effects in cities with low public 
transport usage” (p. 49). Oavsett detta råd har få försök gjorts att kvantifiera trängseln i städer mindre 
än de största. 

Metod: I en tidigare studie Asplund and Pyddoke (2018), studerades optimala taxor och turtätheter i 
kollektivtrafikutbudet i Uppsala givet interaktionen med bil och gång/cykel. Uppsatsen utvidgar här den 
tidigare använda BUPOV-modellen (Bussutbud och prissättning – optimeringsverktyg) till att även 
inkludera parkeringsavgifter och en hypotetisk trängselskatt i form av en skatt som belastar alla 
bilresor i Uppsalas inre delar. Modellen representerar hur efterfrågan på bilanvändning, kollektivtrafik 
och gång/cykel förändras när dessa trängselskatter och parkeringsavgifter optimeras. Optimeringen 
går till så att samhällets nettonytta av transportsystemet i form av effekter på tidsåtgång, 
hushållsutgifter, intäkter till stat och kommun, miljöeffekter m.m. maximeras. Den viktigaste påverkan 
går via priset, tidsvinster och till följd av förändrad framkomlighet. 

Resultat och slutsats: Resultaten redovisas i termer av optimala policyparametrar, färdmedels-
användning, välfärdseffekter och välfärdsnetto. De preliminära resultaten indikerar att även i mindre 
städer som Uppsala kan det finnas påtagliga välfärdsvinster av att införa trängselskatter eller att öka 
parkeringsavgifterna. Detta förutsatt att kostnaderna för själva trängselskattesystemet kan hållas på 
en låg nivå. Dessa nettovinster är dock små jämfört med skatte- respektive avgiftsintäkterna. En 
samband som gäller även för Stockholm och Göteborg. Välfärdsvinsterna måste dock också ställas i 
relation till avgiftsbetalningarna och fördelningseffekterna. De måste också ställas i relation till rimlig 
prissättning av de externaliteter man försöker komma åt. Optimala trängselskatter respektive 
parkeringsavgifter leder – enligt modellen – utöver att biltrafik inom staden minskar med cirka 10 
procent också till ett minskat kollektivtrafikresande och ökningar av gång och cykel med cirka 10 
procent. Notera då att gång och cykel initialt har större färdmedelsandelar i staden än bil. En del av 
dessa effekter torde komma till stånd även om bilar i framtiden i större utsträckning drivs med 
förnybara energiformer. 
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1.2.2 

PARKERINGSAVGIFTER SOM STYRMEDEL 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

OPTIMALA PARKERINGSAVGIFTER I FöRORTER 

Jonas Eliasson 
Linköpings universitet 

Bakgrund: Optimal beläggning av parkeringsavgifter är en balans mellan två saker. Å ena sidan vill 
man utnyttja parkeringsplatserna i hög grad: parkeringsplatser som står tomma är en outnyttjad 
resurs. Å andra sidan ska det inte ta för lång tid att hitta en ledig parkeringsplats, dels för att det är en 
tidsförlust för dem som ska parkera, dels för att söktrafiken kan orsaka externa effekter (t ex trängsel 
för övriga trafikanter). Det första argumentet talar för en högre beläggning, och det andra för en lägre. 
Den optimala beläggningen är alltså en balans mellan dessa två överväganden. Den optimala 
prissättningen är det pris som åstadkommer den optimala beläggningen i jämvikt. I denna uppsats 
presenterar jag först en enkel teoretisk modell för hur optimal beläggning och pris beror på 
omsättningen av parkerande, söktrafikens externaliteter samt de parkerandes tidsvärde och 
kostnadskänslighet. Resultaten är intuitivt förväntade: ju högre omsättning desto lägre optimal 
beläggning (eftersom det är fler som måste leta parkering), ju högre tidsvärde och ju lägre 
sökhastighet desto lägre optimal beläggning (eftersom det gör parkeringssökning ”dyrare”). Det 
verkligt intressanta är de empiriska resultaten när modellen tillämpas med hjälp av utvärderingen av 
Stockholms nyss införda parkeringsavgifter i förorterna. Dessa erfarenheter är intressanta i sig 
eftersom det är sällsynt med empiriska data om parkeringskostnadskänslighet. 

Metod: Före avgifterna var beläggningsgraden i flerfamiljshusområden 85% dagtid och över 90% 
nattetid. Parkeringsavgifterna dagtid minskade antalet parkerande fordon dagtid med 27%, men 
eftersom antalet gatu-p-platser en tid därefter minskades så minskade bara beläggningsgraden till 
strax under 80% dagtid. I ytterstadens småhusområden var beläggningsgraderna låga redan före 
avgiftsbeläggningen. Närmast innerstaden minskade beläggningsgraden dagtid från 43% till 23% (och 
hade minskat ännu mer om inte antalet p-platser minskats), medan beläggningsgraden i förorter 
längre bort från innerstaden var oförändrat drygt 20%. 

Resultat och slutsats: Med hjälp av data om kostnadskänslighet, omsättningstakt och 
beläggningsgrad kan man beräkna de optimala beläggningsgraderna och de optimala priserna i olika 
områden. De optimala beläggningsgraderna visar sig vara klart högre än den ofta citerade tumregeln 
på 85% beläggning, vilket beror på att omsättningstakten är ganska låg – dvs det är relativt få som 
letar efter parkering, så det ”lönar sig” att ha ganska högt utnyttjande av parkeringsplatserna i 
förorterna. Detta leder till relativt låga optimala parkeringsavgifter. I synnerhet gäller det förstås i 
områden där beläggningen var låg redan utan avgifter, men även i relativt högt belagda områden visar 
sig de optimala avgifterna vara klart lägre än de som faktiskt införts. Ett tänkbart motiv för höga 
parkeringsavgifter är att det är en effektiv intäktskälla för kommunen. Det strider visserligen mot 
parkeringslagstiftningen att införa gatuparkeringsavgifter av fiskala skäl, men det kan ju vara 
samhällsekonomiskt motiverat ändå – och fiskala skäl ligger naturligtvis bakom många kommuners 
parkeringspolitik i verkligheten. De optimala avgifterna är högre ju högre marginalkostnaden för 
offentliga medel (”skattefaktor 2”) är, men kunskapen om vad marginalkostnaden för kommunala 
skatteintäkter faktiskt är är begränsad. Uppsatsens bidrag torde vara till nytta för alla kommuner som 
överväger parkeringsavgifter eller funderar på vad deras nivå bör vara, i synnerhet i områden som 
domineras av bostäder (dvs utanför de direkta stadskärnorna). 
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1.2.3 

PARKERINGSAVGIFTER SOM STYRMEDEL 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

PRISELASTICITETER FöR (GARAGE)PARKERING I STOCKHOLM 

Kristofer Odolinski, Roger Pyddoke 
VTI 

Bakgrund: Det behövs en parkeringspolicy för att hantera de externa kostnader som genereras av 
bilister som letar efter en parkeringsplats. Denna söktrafik skapas av (för) låga parkeringsavgifter som 
innebär att gatuparkeringen har en alltför hög beläggningsgrad (litteraturen anger att riktmärket för en 
optimal beläggning är 85 procent). I en sådan situation är det möjligt att öka samhällsnyttan genom att 
ändra parkeringsavgifterna, där kännedom om parkeringsefterfrågans priskänslighet är viktig för att 
kunna genomföra en effektiv policy. I litteraturen finns det ett stort antal skattningar av priselasticiteter 
för parkering som har en betydande variation beroende på kontext och vilken metod som studien har 
använt. Ingen av dessa studerar svenska data. Detta är ett problem då en kommuns 
parkeringsförvaltare behöver veta vilken priselasticitet i litteraturen som liknar den egna kommunen. 
Syftet med denna studie är därför att skatta priselasticiteter för parkering som är användbara i en 
svensk kontext. 

Metod: Vi använder transaktionsdata från fem parkeringsgarage i centrala Stockholm under perioden 
januari-mars 2016 och januari-mars 2017. En höjning av parkeringsavgifterna genomfördes i dessa 
garage den 12 januari 2017. Vi specificerar ekonometriska modeller för parkeringsefterfrågan och 
skattar effekten av avgiftshöjningen. En uppskattning av gatuparkeringens priselasticitet i centrala 
Stockholm beräknas med hjälp av tidigare studiers mått på viljan att betala ett premium för 
gatuparkering jämfört med parkering i garage. 

Resultat och slutsats: De ekonometriska resultaten för antalet köpta parkeringstimmar visar att den 
genomsnittliga priselasticiteten är -0.60, medan elasticiteten för beslutet att parkera är -0.45. Dessa 
elasticiteter varierar dock för de olika parkeringsgaragen. Med andra ord är efterfrågan specifik för 
varje plats, även inom en och samma stadskärna. Därutöver visar våra beräkningar att 
priselasticiteten är -0.39 för gatuparkering, vilket baseras på viljan att betala ett premium för 
gatuparkering enligt tidigare studier och vår skattade genomsnittliga priselasticitet för antal köpta 
parkeringstimmar (-0.60). Den skattade efterfrågeeffekten som avgiftshöjningen hade på parkering i 
garage kan mycket väl ha resulterat i ökad söktrafik i centrala Stockholm, särskilt då avgifterna för 
parkering i garage är högre än avgifterna för gatuparkering. Enligt den teoretiska och empiriska 
litteraturen bör relationen mellan avgifterna vara den omvända; välfärdsoptimala avgifter innebär att 
avgiften för gatuparkering är högre än avgiften för parkering i garage. Här kan vi även notera att 
Stockholms kommun inte lever upp till sitt mål om 85 procents beläggning för gatuparkering, vilket är 
en indikation på att det finns problem med söktrafik. För Stockholm och andra europeiska städer där 
en betydande andel av parkeringsanläggningarna ägs av kommunen, finns det ett val kring vilka mål 
som bör styra förvaltningen av dessa anläggningar. En kommun kan överväga olika mål såsom att 
maximera intäkterna, maximera kapacitetsutnyttjandet, eller exempelvis en prissättningspolicy där 
kommunens invånare får fördelar i form av rabatterade parkeringsavgifter. I vilket fall kan resultaten i 
vår studie vara användbara i genomförandet av en parkeringspolicy. 
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1.3.1 

NYA SAMHäLLSEKONOMISKA KALKYLVäRDEN 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

UNDERLAG FöR REVIDERADE SAMHäLLSEKONOMISKA KALKYLVäRDEN (ASEK-VäRDEN) 
FöR LUFTFöRORENINGAR 

Tore Söderqvist1, Cecilia Bennet2, Hedi Katre Kriit3, Johan Tidblad4, Jessica Andersson4, Sven-Arne 
Jansson3, Mikael Svensson5, Jenny Wallström6, Camilla Andersson2, Hans Orru3, Johan N. 
Sommar3, Bertil Forsberg3 
1Holmboe & Skarp AB, 2SMHI, 3Umeå universitet, 4RISE KIMAB, 5Göteborgs universitet, 6Anthesis 
Enveco 

Bakgrund: Tidigare studier har indikerat att det finns brister med Trafikverkets nuvarande s.k. ASEK-
kalkylvärden för luftföroreningar (exklusive växthusgaser) och att det därför finns ett stort behov av att 
revidera och komplettera dessa värden. Projektet Underlag för reviderade ASEK-värden för 
luftföroreningar (REVSEK) har bidragit till detta genom att skatta skadekostnader till följd av utsläpp 
från den svenska vägtrafiken. 

Metod: Projektet har utgått från skadekostnadsansatsen. Detta innebär att projektet har studerat de 
kausala sambanden i följande effektkedja: Utsläpp av förorenande ämnen --> Exponering på 
människor och miljön --> Respons i form av hälso- och miljöeffekter --> Ekonomisk värdering av hälso- 
och miljöeffekter genom de skadekostnader som effekterna resulterar i. 

Resultat och slutsats: För sambanden mellan utsläpp och exponering användes en förenklad ansats 
utifrån nationella respektive lokala data om emissioner och exponering. Nationella emissionsdata och 
exponeringsberäkningar indikerar att 1 ton per år slitageemissioner uttryckt som PM10 från vägtrafiken 
motsvarar en årsmedelexponering på 885 µg m-3 pers. För hälsoeffekter var utgångspunkten varit att 
de primära emissionernas effekter i närområdet är avgörande för utfallet av hälsoeffekter, samt att 
fokus ska läggas på partiklar som PM2.5, men även grovfraktionen inom PM10 (2,5-10 µm) behöver 
beaktas eftersom slitagepartiklarna (vägdamm) till stor del faller inom denna. Följande hälsoeffekter 
inkluderades: Mortalitet, incidens av hjärtinfarkt, incidens av stroke, incidens av KOL, incidens av 
astma hos barn som för en stor andel består i vuxen ålder, för tidig födsel och sjukdagar. 
Skadekostnaderna beräknades uppgå till minst 5400 kr per kg utsläpp av avgaspartiklar och 1100 kr 
per kg utsläpp av slitagepartiklar som PM10, givet det nationella förhållandet 885 µg m-3 pers ton-

1 mellan emission och exponering. För kulturmiljöeffekter i form av nedsmutsning avses den visuella 
effekt där exponerade fasadytor blir mörkare på grund av luftföroreningar. Utifrån genomgångar av 
olika exponering-responsfunktioner, kritiska nedsmutsningsnivåer, mängden fasadarea per invånare, 
åtgärdskostnader per fasadarea och indirekta kostnader av nedsmutsning i form av 
välbefinnandeförluster till följd av förfulning kunde den totala personhaltkostnaden till följd av 
nedsmutsning skattas till 360 kr µg-1 m3 pers-1. Den skattade skadekostnaden givet 885 µg m-3 pers 
ton-1 blev 319 kr per kg PM10. För naturmiljöeffekter i form av marknära ozons inverkan på vegetation 
har SMHI:s MATCH-modell använts för att simulera hur förändringar av NOx-utsläpp leder till ändrad 
ozonexponering på vegetationen. Skadekostnadsdata från tidigare studier användes för att skatta 
kostnaden per exponering per hektar för olika typer av vegetation. Skadekostnaden skattades till minst 
1 kr per kg NOx som ett nationellt genomsnitt. För naturmiljöeffekter i form av marin övergödning 
användes resultat från värderingsstudier för att beräkna värden i kr per kg N-ekvivalenter. Dessa 
värden översattes sedan till per kg NOx respektive per kg NH3 från vägtrafiken utifrån resultat om hur 
mycket varje utsläppt kg NOx respektive NH3 bidrar till tillförseln av kg N till Östersjön. 
Skadekostnaden skattades till minst 2 kr per kg NOx respektive 8 kr per kg NH3. De framräknade 
skadekostnaderna kan användas som rekommendationer beträffande reviderade ASEK-kalkylvärden 
för luftföroreningar från den svenska vägtrafiken. Samtliga värden har uttryckts i 2017 års prisnivå och 
gäller för en förändring av utsläpp under ett år. 
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1.3.2 

NYA SAMHäLLSEKONOMISKA KALKYLVäRDEN 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

KOSTNADER FöR TRAFIKBULLER FöRDELADE På OLIKA BOENDEMILJöER 

Jan-Erik Swärdh1, Henrik Andersson2, Noor Sedehi Zadeh1, Mikael Ögren3 
1VTI, 2Toulouse School of Economics, 3Gothenburg University 

Bakgrund: Trafikbuller är en extern kostnad som behöver värderas för att kunna användas i en 
samhällsekonomisk analys, något som i sin tur behövs för att ett effektiva åtgärder inom 
transportinfrastrukturen ska åstadkommas. Tidigare svenska värderingsstudier av buller har skattat 
betalningsviljan för minskat trafikbuller baserat på skillnaden i småhuspriser (Andersson m.fl., 2010; 
Andersson m.fl.., 2013; Swärdh m.fl., 2012). Dessa studier har också legat till grund för Trafikverkets 
rekommenderade kalkylkostnader för individer utsatta för vägtrafikbuller och tågbuller. En begränsning 
med dessa rekommendationer är emellertid att totala bullerkostnader fördelas ut något godtyckligt till 
inomhusbuller respektive utomhusbuller. Rekommendationen är normalt 50 procent vardera med 
undantag för relativt låga bullernivåer för tågbuller där hela kostnaden antas vara för utomhusbuller 
(Trafikverket, 2018). Syftet med denna studie är att empiriskt skatta hur stor del av total bullerkostnad 
som utgörs av inomhus- respektive utomhusbuller genom att studera olika boendemiljöer, nämligen 
både småhus och bostadsrätter. Referenser: Andersson, H., Jonsson, L. och Ögren, M., 2010, 
Property Prices and Exposure to Multiple Noise Sources: Hedonic Regression with Road and Railway 
Noise, Environmental and Resource Economics 45 (1), s. 73–89. Andersson, H., Swärdh, J-E. och 
Ögren, M., 2013, Efterfrågan på tystnad - skattning av betalningsviljan för icke-marginella förändringar 
av vägtrafikbuller, Slutrapport i projektet VÄSMAGE. http://www.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A760558&dswid=-4790 Trafikverket, 2018, Analysmetod och 
samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.1, kapitel 10 Kostnad för buller. 
Swärdh, J-E., Andersson, H., Jonsson, L. och Ögren, M., 2012, Estimating non-marginal willingness to 
pay for railway noise abatements: Application of the two-step hedonic regression technique. CTS 
working papers in transport economics no 2012:27 

Metod: Flertalet datakällor kombineras i vår studie. Dessa utgörs av bostadsförsäljningar (småhus och 
bostadsrätter) inklusive värdegrundade information om bostaden såsom boyta, standard, avgift etc. 
Dessutom använder vi bullerberäkningar tillhandahållna av antingen Trafikverket eller studerade 
kommuner. Baserat på adresserna i Bostadsförsäljningsdata geokodar vi på koordinater som 
sedermera används för att koppla en given bostadsförsäljning till en bullerberäkning. För att skatta 
bullerkostnaden, dvs. hur en förändring i bullernivå påverkar bostadens pris, använder vi en hedonisk 
prissättningsmodell som innebär att priset på bostaden är den beroende variabeln och alla tillgängliga 
värdeskapande variablerna, däribland bullernivå, är förklarande variabler. Hypotesen är att olika 
bullerkostnader kommer att skattas för småhus respektive bostadsrätter och att dessa kan tolkas som 
kostnad för inomhus- respektive utomhusbuller. Total bullerkostnad ges av skattningen för småhus 
som består av egendom både inomhus och utomhus, medan bostadsrätter som, mer eller mindre, 
enbart består av egen tillhörighet inomhus visar bullerkostnaden enbart inomhus. På så sätt kan en 
mer empiriskt grundad fördelning av inomhus- och utomhusbuller åstadkommas. Vi studerar fem 
svenska kommuner. För tågbuller Linköping och Lund, samt för vägtrafikbuller Örebro, Göteborg och 
Umeå. Tidsperioden sträcker sig ända från 2000 till hösten 2018, vilket gör att ett stort datamaterial av 
bostadsförsäljningar kan användas i studien. 

Resultat och slutsats: Högst preliminära resultat visar att fördelningen för vägtrafikbuller ligger 
relativt nära 50 procent vardera för inomhus- respektive utomhusbuller. För tågbuller är resultaten 
betydligt mer osäkra, men viss tendens finns till att andelen inomhusbuller är lägre för tågbuller än för 
vägtrafikbuller. Projektet ska avrapporteras till Trafikverket i oktober 2019. 
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A META-ANALYSIS ON THE VALUE OF A STATISTICAL LIFE IN ROAD SAFETY 

Henrik Andersson, Anthony Ruiz 
Toulouse School of Economics 

Bakgrund: Research question and Methodology Traffic safety is an important and significant 
benefit in many traffic project and policies. In this study we focus on the value of a statistical life (VSL) 
which is the monetary equivalent of preventing one statistical death in society. The objective of the 
study is to conduct a meta-analysis on VSL in road safety. Meta-analyses on VSL for traffic have been 
conducted in the past (e.g., de Blaeij et al, 2003), but are either relatively old (considering the 
significant development of non-market valuation techniques and increase in usage) or did not cover 
the full literature (e.g. only focusing on stated-preference studies). Hence, we believe a new meta-
analysis is of importance and we use VSL estimates from 64 studies consisting of 401 estimates. The 
full data set is labelled “All-Set”, but we also consider a sub-sample “Best-Set” (111 observations), 
consisting of the best or the two bests estimates of each study (Viscusi, 2017). Thee estimates are the 
ones recommended by the author(s) of each study, and two best estimates are provided when the 
good/policy varies. For instance, one estimate may reflect VSL for a public safety measure whereas a 
second one for a private safety measure. We further run a third analysis on a “Trimmed-Set” (105 
observations) in which the data set has been trimmed at the 95 percentiles, resulting in the exclusion 
of a few outliers. References de Blaeij, A., Florax, R. J.G.M., Rietveld, P., Verhoef, E., (2003). The 
value of statistical life in road safety: a meta-analysis. Accident Analysis and Prevention 35, 973-986. 
Viscusi, W. K., (2017). Best estimate selection bias in the value of a statistical life. Journal of Benefit-
Cost Analysis 1-42. 

Metod: See "Bakgrund". 

Resultat och slutsats: Expected results A funnel plot for the All-Set reveals that the estimates 
include negative values of VSL. As expected, these negative values disappear in the Best-Set since 
there is reluctance to report theoretically improbable negative estimates. In addition, there is a 
clustering of the small positive values combined with an upper right tail of the distribution that extends 
farther than does the left tail. This overall distribution is consistent with the presence of publication 
selection bias reported in the literature. To clarify, one might expect two opposite effects through the 
“Best Estimate Selection Bias”. The first effect is supposed to be positive since no negative values are 
reported anymore. The second effect is assumed to be negative since the most extreme positive 
values are deleted, reducing the range of the statistical series. From the regression analysis we 
retrieve some common results from the literature; the VSL is directly impacted by the value 
assessment approach (revealed vs. stated preferences), by the elicitation format (willingness-to-pay 
vs. willingness-to-accept) and by the dimension of the safety policy (public vs. private). However, we 
also find strong effects from publication outlet, i.e. the results suggest, controlling for large group of 
explanatory variables, that estimates are significantly different if published in specific journals. This 
could be interpreted as a second definition of publication bias. 
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WTP TO REDUCE TRAFFIC RISKS IN SWEDEN: A FOCUS ON THE RISK SOURCE, AND SCOPE 
SENSITIVITY 

Henrik Andersson1, Jan-Erik Swärdh2, Arne Risa Hole3 
1Toulouse School of Economics, 2VTI, 3University of Sheffield 

Bakgrund: Att reducera risken att dö eller skadas i trafiken är tillsammans med reducerad restid de 
dominerande nyttorna i transportinvesteringar och/eller lagstiftning. För att utvärdera investeringar, 
lagstiftning, eller styrinstrument krävs att alla effekter, positiva och negativa, mäts i samma enhet. Det 
är standard att använda monetära värden, vilket för Sverige sammanfattas och redogörs för i ASEK 
(2018). Vad gäller det monetära värdet av att reducera risken att dö i vägtrafiken så har ett flertal 
studier genomförts internationellt och i Sverige. De svenska studierna föreslår att ett svenskt värde för 
att undvika ett statistiskt dödsfall ligger i intevallet 10-100 miljoner SEK (Hultkrantz och Svensson, 
2012), inom vilket spann dagens officiella ASEK-värde ligger. En nyligen genomförd svensk studie 
visade dock att dessa resultat kan kan ifrågasättas (Andersson mfl, 2016). Två andra brister med 
dagens ASEK-värden är att: (1) värdena för att reducera risken att skadas skattas som en andel av 
värdet av att reducera risken att dö och de vikter som används bygger på ”begränsad kunskap”, dvs 
de behöver undersökas empiriskt, och (2) de värden som använts för andra transportslag, som 
järnväg, flyg- och sjöfart, baseras på individers preferenser för vägtrafik, vilka inte nödvändigtvis 
reflekterar preferenserna för övriga transportslag. Denna studie studerar samtliga 3 brister med 
dagens ASEK-värden. Referenser Andersson, H., Hole, A.R., and Svensson, M., 2016, “Valuation of 
small and multiple health risks: A critical analysis of SP data applied to food and water safety”, Journal 
of Environmental Economics and Management, 75, 41-53. ASEK, 2018, ” Analysmetod och 
samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 6.1”, http://www.trafikverket.se/, 2019-
08-20. Hultkrantz, L., and Svensson, M., 2012, ”The value of a statistical life in Sweden: A review of 
the empirical literature”, Health Policy, 108, 302-310. 

Metod: Studien använder sig av ”Discrete Choice Experiments” (DCE) som är en väletablerad metod 
inom transport-, miljö- och hälsoekonomi för att skatta individers preferenser för olika varor och 
tjänster som saknar marknadspriser, som tex trafiksäkerhet, inbesparad restid, ren luft, etc. (se, tex, 
Freeman mfl, 2014). Metoden baseras på enkätsvar och lämpar sig för de frågeställningar som 
studeras i denna studie då enkätansatsen möjliggör för kontroll av de valsituationer som 
respondenterna ställs inför. Exempelvis så kan valsituationer skapas som möjliggör för skattning av 
individers preferenser för att reducera risken inom respektive transportslag samt för att reducera 
risken för en dödlig och ickedödlig olycka separat. Dessa skattningar skulle vara svåra att göra med 
marknadsdata. Enkätansatsen möjliggör också för en inhämtning av kompletterande data om 
individkarakteristika som kan vara av både forsknings- och poliycrelevans. Referenser Freeman A. M., 
Herriges, J. A., & Kling D. L., 2014, ”The Measurement of Environmental and Resource Values”, RFF 
Press, 3rd edition. 

Resultat och slutsats: Studien är pågående och vi kan därför inte rapportera några resultat i 
samband med insändning av abstract. Den kommer dock att vara avslutat innan Transportforum 2020 
vilket säkerställer att resultat kommer att vara tillgängliga och de kommer att visa på i vilken 
omfattning dagens ASEK-värden, dels för olika transportslag, dels för relationen död och ickedöd, bör 
revideras. De kommer även belysa hur preferenser för trafiksäkerhet beror på olika 
individkarakteristika. 
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LOKALISERINGSEFFEKTER I SAMHäLLSEKONOMISKA KALKYLER 

Jonas Eliasson 
Linköpings universitet 

Bakgrund: När man prognoserar nyttor av infrastrukturinvesteringar för att upprätta 
samhällsekonomiska kalkyler brukar man vanligen anta att lokaliseringen av befolkning och 
arbetsplatser inte förändras av investeringen. Inte sällan hävdas att detta underskattar – eller på annat 
sätt snedvrider – nyttoberäkningarna. Man kan tänka sig att en investering drar till sig mer lokalisering, 
vilket gör att fler drar nytta av investeringen, vilket då skulle underskatta nyttan. Få studier har dock 
undersökt hur stort detta problem är. I denna uppsats använder vi en generell simuleringsmodell för att 
beräkna nyttorna av ett stort antal infrastrukturinvesteringar med respektive utan att ta hänsyn till 
lokaliseringseffekter, och jämför resultaten vad gäller nyttorna storlek, rangordning av investeringarna 
och skillnad i total uppnådd nytta när man använder nyttoberäkningarna för att välja ut vilka 
investeringar som bör byggas. 

Metod: Simuleringsmodellen är generell, och beskriver resande- och lokaliseringsmönster i en stad. Vi 
simulerar fyra olika ”städer” med olika geografier och transportnätverk. Invånarna har olika preferenser 
och lönenivåer, och väljer bostad, tomtstorlek och arbetsplats baserat på detta. Lönerna beror av 
matchningseffekter (olika arbetare är olika väl lämpade för olika jobb) och överspillningseffekter (fler 
jobb nära varandra ökar produktiviteten och därmed lönerna). Löner och markpriser bestäms så att 
jämvikt uppstår på bostads- och arbetsmarknad. Modellens parametrar är kalibrerade för att återskapa 
typiska elasticiteter, resmönster, befolkningstätheter osv. Modellen är också intressant eftersom vi ur 
den kan härleda hur samhällsekonomiska nyttor ska beräknas när det finns skatter och 
överspillningseffekter i ekonomin, vilket betyder att det finns s k ”wider economic benefits”. Uppsatsen 
utvidgar därmed resultat från Eliasson och Fosgerau (2019) till en modell som även tillåter endogen 
lokalisering, invånartäthet (”tomtstorlek”) och markpriser. 

Resultat och slutsats: Om lokaliseringseffekterna försummas kan investeringarnas nyttor såväl 
under- som överskattas. Felen kan i vissa fall bli ganska betydande: det absoluta relativa felet varierar 
mellan 12% och 36% för de olika städerna. Dessa fel påverkar dock oftast inte rangordningen av 
investeringar så mycket. Om en planerare väljer de bästa investeringarna givet en viss 
investeringsbudget så kommer i de flesta fall bara 5-10% av investeringarna bli ”felaktigt valda” om 
man inte tar hänsyn till lokaliseringseffekter. Skillnaden i uppnådd nytta, dvs den förlust som 
planeraren gör totalt sett om denne inte tar hänsyn till lokaliseringseffekter i nyttoberäkningarna, är 
ännu mindre – omkring 1-2 % i de flesta fall, utom i den mest extrema stadsgeografin där förlusten blir 
ca 5%. Sammanfattningsvis är samhällsekonomiska kalkyler förvånansvärt robusta för denna typ av 
approximationsfel i beräkningarna, när de används som urvals- och prioriteringsinstrument. Däremot 
kan felet vara relativt stort – åtminstone inte försumbart – när man betraktar nyttan av en enskild 
investering. 
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RIKSREVISIONENS GRANSKNING AV HöGHASTIGHETSBANOR 

Magnus Landergren, Ingemar Delveborn 
Riksrevisionen 

Bakgrund: Statens planering av höghastighetsjärnväg Riksrevisionen genomför just nu en granskning 
av statens planering av höghastighetsjärnväg Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en 
rapport med planerad publicering i november 2019. Bakgrund Infrastrukturpolitik kännetecknas av 
stora långsiktiga investeringar, med betydande konsekvenser för de statliga finanserna. Den initiala 
kostnaden är stor samtidigt som nyttorna är utspridda över flera decennier. När arbetet väl är påbörjat 
är det svårt att backa processen, det finns många särintressen, beslutsfattare kommer och går och 
politiken skiftar över tiden. Regeringen fattade 2018 beslut om den nationella planen för 
transportsystemet 2018–2029. Den innehåller tre sträckor av höghastighetsbanor: den så kallade 
Ostlänken (mellan Järna i Södermanland och Linköping i Östergötland) samt Hässleholm–Lund i 
Skåne och Almedal–Landvetter–Borås i Västra Götaland. Investeringar i höghastighetsjärnväg tillhör 
de dyraste infrastrukturprojekten i Sverige någonsin. Enligt Trafikverkets samlade effektbedömning är 
investeringen i en ny komplett höghastighetsjärnväg olönsam. Planeringen av höghastighetsjärnväg 
har skett i två parallella spår. Förutom Trafikverkets förslag till nationell transportplan finns planer för 
höghastighetsjärnväg även med i den så kallade Sverigeförhandlingen, som regeringen initierade 
2014 och som avslutades 2017. De två planeringsspåren har inte varit synkroniserade. Det finns 
också indikationer på att Sverigeförhandlingen inte genomförts med utgångspunkt i den så kallade 
fyrstegsprincipen, som ska användas vid infrastrukturplanering i Sverige, och att Sverigeförhandlingen 
aktivt uppmanat kommuner att ta fram underlag med andra metoder än dem Trafikverket föreskriver. 
Syfte Syftet med granskningen är att undersöka om Trafikverkets och Sverigeförhandlingens 
beslutsunderlag håller tillräckligt hög kvalitet, och om planering gått till på det sätt riksdag och regering 
avsett. Syftet är också att samla lärdomar om hur mycket stora projekt kan drivas på ett bra sätt och 
att lämna rekommendationer om den fortsatta processen. 

Metod: en är dokumentstudier i kombination med intervjuer med myndigheter, departement, forskare 
och andra intressenter. 

Resultat och slutsats: Granskningens resultat kan inte avslöjas innan rapporten har publicerats, 
vilket är planerat till november 2019. 
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ETT FöRäNDRAT RESEAVDRAGSSYSTEM 

Henrik Edwards, Linda Isberg, Lei Guo, Sven-Inge Nylund, Sweco 

Bakgrund: Abstract: Transportforum 2020 Henrik Edwards, Linda Isberg, Lei Guo och Sven-Inge 
Nylund Ett förändrat reseavdragssystem Bakgrund Regeringen gör en översyn av gällande system 
för arbetsreseavdrag för att  
- göra det enklare 
- öka rättvisan i systemet med lika skatteeffekt oberoende av färdsätt 
- minska skattefelet Detta uppdrag handlar om att analysera trafik- och samhällsekonomi-effekter av 
olika förslag. 

Metod: Uppdraget har genomförts under 2019 genom användning av Trafikverkets regionala 
Sampers/Samkalk-modeller för beskrivning av efterfrågan på arbetsresor, samt effekter -på 
arbetsresor och samhällsekonomi som betingas av olika förändringar avseende utformningen av 
reglerna för reseavdrag inom ramen för modellens begränsningar. Regeringskansliet är beställare. 
Som ett direkt resultat av olika reseavdragsförutsättningar erhålls information om de punkter som 
efterfrågas, nämligen - transportbehov (resmönster) 
- lokaliseringsmönster (val av bostadsort och arbetsplats givet markanvändningsindata i form av 
befolkning och arbetsplatser (betecknas befolkning, förvärvsarbetande respektive dagbefolkning i 
modellen) 
- sysselsättning, 
- tillgänglighet (möjligheten att bo och arbeta i hela landet) 
- miljö. Förändrade regler avseende arbetsreseavdrag påverkar primärt fördelningen av arbetsresor till 
olika arbetsplatser, och med olika färdmedel. Endast i begränsad utsträckning ändras det totala 
antalet arbetsresor till olika områden. Skillnader i antal kan orsakas av ändrade andelar arbete 
hemifrån (om det är möjligt), eller på att förändrade tillgängligheter ändrar möjligheterna till matchning 
av arbetskraft och arbetsplatser. Trafikprognoserna kompletteras med samhällsekonomiska kalkyler 
avseende arbetsresorna med underlag från Samkalk-modellen. Vi har tillämpat publicerade 
elasticitetsvärden för storheterna nedan tillsammans med tillgänglighet mätt som förändringar i 
generaliserad kostnad  
a. Arbetskraft 
b. Arbetsplatser 
c. Medelinkomst för att komplettera trafikanalyserna med hur uppskattade förändringar i arbetsrese-
avdraget bidrar till 1. regionförstoring, 2. rörlighet på arbetsmarknaden samt 3. klimatmålet för trans-
portsektorn 2030. Ovanstående tre faktorer belyses med hjälp av resultaten från transportmodellerna. 
Inverkan på regionförstoring avspeglas i hur arbetsresorna förändras antals- och avståndsmässigt 
mellan olika scenarier. Tillsammans med tillgänglighetsmått och konsumentöverskottsförändringar kan 
resultaten också förklara förändringar i arbetsmarknadsflexibilitet. Inverkan på klimatmålet erhålls från 
den samhällsekonomiska kalkylen för varje regional modell. 

Resultat och slutsats: Resultat Slutresultatet ingår som en bilaga till SOU 2019:36. Några samman-
fattande slutsatser: 1. Minskning av arbetsresor med bil. Orsaken till de stora effekterna är kombina-
tionen av försämringar för bilresor och omvänt för kollektivresor. 2. Det alternativa huvudscenariot 6 
med ett grundbelopp i skattereduktion vid gles kollektivtrafik ökar tillgängligheten med bil jämfört med 
huvudscenariot – scenario 4. 3. Ökning av arbetsresor med kollektivtrafik 4. I de fall där kapaciteten 
redan är ansträngd i dagens situation under max-timmarna torde det tillkomma ökade drift- och invest-
eringskostnader för att tillhandahålla acceptabla kollektivtransporter. Fördelen är att det bör leda till 
restidsvinster för kollektivresenärer. 5. En liten minskning totalt sett av antal arbetsresor (som antas 
ersättas av distansarbete och andra möjligheter). 6. Avsevärd positiv effekt på externa effekter: 
Olyckor och Miljö. Minskade olyckskostnader representerar merparten av nyttorna. 7. Avsevärda 
konsumentöverskottsförluster för bilresor. Vinster för kollektivresor. 8. Betydande statsfinansiellt netto 
av ändrade skatteregler för arbetsresekostnader, men minskade intäkter p g a ett minskat bilresande 
(avser främst bränsleskatter och moms på dessa). Använda principer för beräkning av konsument-
överskotten gör att de minskade bränsleskatterna inte balanseras av en pluspost för bilresenärerna.  
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SAMHäLLSEKONOMISK ANALYS AV ELVäGAR I SVERIGE MED SAMGODS 

Maria Börjesson1, Magnus Johansson1, Per Kågeson2 
1VTI , 2Nature Associates 

Bakgrund: Trots ett stort politiskt intresse för elvägar och stort intresse från Trafikverket finns det 
ingen som gjort någon samhällsekonomisk analys av något givet elvägsnät. Det finns inte heller några 
säkra uppskattningar av hur stora utsläppsminskningarna skulle bli av ett givet elvägsnät. Syftet med 
detta projektet är att göra en samhällsekonomisk analys och uppskatta storleken på 
utsläppsminskningarna av tre olika elvägsnät. 

Metod: För att kunna beräkna den samhällsekonomiska lönsamheten av elvägar, och uppskatta 
minskningarna av koldioxidutsläppen, behöver man göra prognoser för vilka fordonskilometer som 
skulle komma att genomföras på elvägarna. Detta kommer att bero på i vilken grad det är 
företagsekonomiskt lönsamt för transportörerna att investera i de dyrare fordonen som kan gå på 
elvägen. Det kommer i sin tur att bero på vilket vägnät som är elektrifierat, transportörens kostnad för 
att använda elvägen respektive att köra på diesel, samt transportörens extra kostnad för att investera i 
en lastbil som har dubbla drivlinor. Om bara en mindre sträcka är elektrifierad är det inte sannolikt att 
det är lönsamt för många transportörer att investera i en lastbil som har dubbla drivlinor. Och ju mindre 
skillnad det är i kostnaden mellan att köra på elväg och att köra på diesel, desto färre transportörer 
kommer att finna det lönsamt att investera i en lastbil som har en elmotor. Vi studerar den 
samhällsekonomiska lönsamheten hos tre elvägs-scenarion: Litet: Stockholm – Norrköping, Mellan: 
Stockholm-Malmö, Stort: Stockholm-Malmö, Jönköping-Göteborg, Göteborg-Malmö Vilka 
fordonskilometer som är företagsekonomisk lönsamma att utföra med elvägsdrift analyseras genom 
att använda Samgodsmodellens nätverk och flöden. Analysen går ut på att prognostisera hur många 
lastbilar som kör en så stor andel av den årliga körsträckan på de vägsträckor som elektrifieras i 
scenariot att det blir företagsekonomiskt lönsamt för transportörerna att investera i lastbilar som har 
dubbla drivlinor. Detta kommer att bero på hur stort nät och vilket som elektrifieras, och på skillnader i 
drifts och kapitalkostnad mellan diesel och elvägsdrivna fordon. 

Resultat och slutsats: Resultaten visar, föga förvånande, att det inte är samhällsekonomiskt lönsamt 
att investera i elvägar för att det mesta av utsläppen från dieselbil är internaliserat i 
drivmedelsbeskattning. Däremot finns potential att kraftigt minska koldioxidutsläppen. Vi får också en 
viss överflyttning av gods från järnväg och sjöfart. Om värderingen av koldioxid höjs kraftigt kan 
elvägarna också bli lönsamma. 
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PROGNOS öVER FRAMTIDA KOMPETENS- OCH RESURSBRIST KNUTEN TILL SVENSK 
INFRASTRUKTUR FöR SPåRBUREN TRAFIK 

Peter Torstensson, Ragnar Hedström, Lisa Svanberg 
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI 

Bakgrund: Trafikverket prognostiserar en ökning av transportarbetet på järnväg fram till 2040 med ca 
50 % jämfört med nivån år 2014. I Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 beskriver 
Trafikverket den största satsningen på järnvägen i modern tid. Ett angeläget behov för branschen rör 
kunskapsuppbyggnad och kompetensförstärkning. Sveriges Byggindustrier har utrett tillgång och 
efterfrågan av produktionspersonal inom yrkeskategorierna bantekniker, spårsvetsare, el-, signal- och 
teletekniker. Personalbehovet har uppskattats utgående från Trafikverkets Nationell plan för 
transportsystemet. Entreprenadföretagen är oroade över en tilltagande personalbrist till följd av 
Trafikverkets avsikt att öka underhållsinsatserna och investeringarna i järnvägsanläggningen. 
Utredningen bedömer att det inom några år råder brist på 1 700 nyckelpersoner. Det aktuella 
konferensbidraget redovisar resultatet av forskningsprojektet ”Prognosmodell för framtida kompetens- 
och resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårburen trafik”. Den framtagna metoden och 
funktionaliteten hos den implementerade prognosmodellen beskrivs. Infrastrukturägarnas långsiktiga 
budgetplanering presenteras tillsammans med resultatet från en kompetenskartläggning som 
beskriver branschens personalsammansättning och åldersstruktur. Slutligen redovisas eEn prognos 
över kompetens- och resursbehovet redovisas för perioden 2020–2029. Arbetet har utförts under år 
2019 av Statens väg- och transportforskningsinstitut med finansiering från, och i samarbete med, 
Trafikverket. I projektets referensgrupp har både infrastrukturägare (Region Stockholm, Trafikkontoret 
Göteborg och Norrköpings spårvägar) och spårentreprenörer (Strukton Rail, Infranord och NRC group) 
ingått. 

Metod: Parallellt med utveckling av en matematisk prognosmetod har för prognostiseringen 
nödvändiga indata i form av branschens yrkesroller och ålderssammansättning insamlats genom ett 
stort antal intervjuer. Den föreslagna prognosmetoden utgår från infrastrukturägarnas långsiktiga 
budgetplan. För Trafikverket motsvaras denna information av ett underlag som tas fram som del i 
arbetet med Nationell plan för transportsystemet. Den föreslagna prognosmetoden anpassas efter de 
så kallade åtgärdskategorierna som Trafikverket tillämpar i sitt interna arbete. I nuvarande utformning 
tar prognosmodellen hänsyn till över 90 % av kostnaden relaterad till järnvägsanläggningen hos 
gällande Nationell plan för transportsystemet. Vidare representeras varje åtgärdskategori i 
prognosmodellen av ett så kallat modellprojekt vilket beskriver hur den budgeterade kostnaden 
fördelar sig över sex kompetenskategorier: projektadministration, projektering, ban-, el-, signal- och 
teleteknik. 

Resultat och slutsats: Fördelningen av kostnaden för att genomföra olika typer av 
infrastrukturåtgärder över de olika kompetenskategorierna presenteras. Även variationen i 
kostnadsfördelning mellan åtgärder inom samma åtgärdskategori diskuteras. Baserat på ca 22 
intervjuer med aktörer aktiva inom olika verksamhetsområden ges en branschtäckande beskrivning av 
kompetenssammansättningen och åldersstrukturen hos personal knuten till infrastruktur för spårburen 
trafik. Denna del av projektet har även undersökt personalens utbildningsbakgrund och utbudet av 
anpassade utbildningsprogram. Avslutningsvis redovisas resultat för kompetens- och resursbristen för 
yrkesroller aktiva inom både projektering, drift och underhåll samt förvaltning av den spårburna 
infrastrukturen. 
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MOTVERKANDE KOSTNADSEFFEKTER AV STORA KONTRAKT: TRAFIKVERKETS 
GRUPPERING AV BELäGGNINGSåTGäRDER 

Ivan Ridderstedt, Jan-Eric Nilsson 
VTI 

Bakgrund: I princip kan varje upphandlat kontrakt brytas ner i flera delar, så som produkter, 
leverenser och arbetsinsatser, som också kunde ha upphandlats separat. Att gruppera många delar till 
ett kontrakt innebär att upphandlaren inte behöver upprepa den kostsamma upphandlingsprocessen 
för varje del, och den vinnande leverantören får förbättrade möjligheter att utnyttja stordriftsfördelar 
och komplementariteter. Samtidigt finns en källa till ineffektivitet i att den vinnande leverantören inte 
nödvändigtvis den mest kostnadseffektiva leverantören av varje enskild del. Det är också möjligt att 
stora kontrakt påverkar konkurrensen. Det finns begränsat med forskningslitteratur som kan vägleda 
upphandlingspolicy och upphandlare om i vilken grad delar ska upphandlas i ett kontrakt eller separat. 
Med studien bidrar vi med empiri om Trafikverkets policy att i varierande utsträckning gruppera 
geografiskt spridda beläggningsåtgärder till större kontrakt. Detta på en marknad där tidigare studier 
visat att transportavstånd är en kostnadsdrivare och konkurrensfaktor. Frågeställningarna är hur 
påverkar Trafikverkets grupperingspolicy entreprenörernas (1) beslut om att lämna anbud och (2) 
anbudssumma, samt (3) den vinnande anbudssumman? 

Metod: Vi besvarar frågeställningarna med ekonometrisk analys av 1145 anbud för 293 kontrakt 
upphandlade av Trafikverket 2012-2015. Kontrakten är i varierande grad grupperingar av flera 
geografiskt spridda beläggningsåtgärder med varm asfalt, totalt 1465 åtgärder. Trafikverket har 
tillhandahållit oss kontraktsdata och mängdförteckningar utifrån vilka vi sammanställt information om 
åtgärdernas karaktär och geografiska position. Därtill har Sveriges asfaltverk kartlagts. I en följd av 
regressionsanalyser skattas beslutet om att lämna anbud, anbudssumma respektive vinnande anbud 
som funktioner av hur Trafikverket utformat grupperingen, sett till antal åtgärder, geografisk spridning 
och asfaltmängd, samt kontrollvariabler för avstånd till entreprenörernas asfaltverk, antal lager 
beläggning, asfalttyp m.m. 

Resultat och slutsats: Enligt preliminära resultat (augusti 2019) har Trafikverkets gruppering av 
åtgärder positiv inverkan på entreprenörernas beslut att lämna anbud. Vi finner också att 
entreprenörerna anpassar sitt beslut om att lämna anbud efter både sitt eget avstånd och 
konkurrenternas. Grupperingen jämnar i de flesta fall ut transportavstånd mellan entreprenörer, vilket 
framstår vara förklaring till att gruppering ökar viljan att lämna anbud. Sannolikheten att en entreprenör 
lämnar ett anbud är också högre desto större kontraktet är, mätt i asfaltmängd. Vidare finner vi att 
både anbudssummor och vinnande anbud är högre desto fler beläggningsåtgärder som grupperas. 
Detta motverkas av stordriftsfördelarna. Tio procent mer asfaltsbeläggning ökar det vinnande anbudet 
med cirka 8 procent. Detta är en påtaglig stordriftsfördel då asfaltmängderna är den stora 
kostnadsdrivaren i dessa kontrakt. Vår slutsats är att de preliminära resultaten ger stöd för 
Trafikverkets policy att gruppera spridda beläggningsåtgärder. Stordriftsfördelen av att inordna stora 
mängder asfalt i ett kontrakt, även om den ska läggas på spridda platser, är så betydande att den 
dominerar den skattade ineffektiviteten av att inte alltid entreprenören med kortast transportavstånd 
utför arbetet. Därtill har vi funnit att konkurrensen ökar av större kontrakt och av att transportavstånd 
jämnas ut. Huruvuda kostnadssänkande effekter av gruppering dominerar ineffektivitetseffekten är 
troligtvis unikt för respektive upphandling och typ av kontrakt. En generell slutsats av studien är att 
upphandlares beslut kring gruppering åtminstone bör vara underbyggt av ett resonemang om 
förväntad storlek av dessa motverkande kostnadseffekter, helst kopplat till empirisk erfarenhet. 
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1.5.3 

VIDMAKTHåLLANDE OCH UTVECKLING AV TRANSPORTINFRASTRUKTUR 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

DRIFT OCH UNDERHåLL AV STATLIGA VäGAR – BETYDLIGT DYRARE äN AVTALAT” 

Sherzod Yarmukhamedov 
Riksrevisionen 
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1.6.1 

UPPHANDLING OCH PRODUKTIVITET 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

MäTNING AV PRODUKTIVITET I UPPHANDLADE UNDERHåLLSBELäGGNINGAR 

Jan-Eric Nilsson 
VTI 

Bakgrund: Samtigt som det finns en stor oro över produktivitetsutvecklingen i bygg- och 
anläggningsbranschen finns många principiella och praktiska problem med att mäta produktivitet i 
sektorn. 

Metod: I en studie har ett disaggregerat tillvägagångssätt för att mäta produktivitet prövats. Detta har 
gjorts genom att jämföra kostnaden per kvadratmeter beläggning för 233 upphandlade 
underhållsbeläggningskontrakt. För varje kontrakt har informationen om vägens kvalite (IRI, spårdjup) 
före åtgärd, liksom om trafik etc. ställts samman för alla vägsträckor som omfattas av varje avtal. 
Utvärderingen görs genom att använda stokastisk frontanalys för att jämföra kostnaden för de 24 
beläggningsingenjörer som var och en varit ansvariga för två eller fler upphandlingar. 

Resultat och slutsats: Resultatet visar att det skulle vara möjligt att minska kostnaderna för denna 
typ av projekt med ca 20 procent om de beställaransvariga tillämpade den utformning av 
förfrågningsunderlag och kontrakt som den mest effektive ingenjören använt. Det förfarande som 
prövats kan tillämpas också för många andra typer av upphandlingar. Förfarandet kan användas för 
att skapa en aktiv läroprocess i organisationen. 
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1.6.2 

UPPHANDLING OCH PRODUKTIVITET 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

PRODUKTIVTET OCH KVALITETSUTVECKLING I ANLäGGNINGSSEKTORN - EN FRåGA OM 
INDEX 

Johan Nyström, Jan-Eric Nilsson, Johan Salomonsson 
VTI 

Bakgrund: En vedertagen uppfattning är att produktivitetsutvecklingen inom den svenska bygg- och 
anläggningssektorn är långsam. Det innebär att andra sektorer omvandlar insatsvaror till slutprodukter 
snabbare än bygg- och anläggningsindustrin. Flera studier, både nationellt och internationellt har 
kritiserat den negativa bilden av branschen. Kritiken går ut på att det är svårt att kontrollera för kvalitet 
över tid samt även att erhålla jämförbara kostnadsdata mellan länder. Föreliggande studie fokuserar 
på den förstnämnda problematiken. För att hantera prisnivåförändringar används olika prisindex. . Det 
finns en uppsjö av sådana index i den svenska bygg- och anläggningssektorn. Valet av index påverkar 
utfallet av produktivitetsutvecklingen och därutöver har index även bäring på entreprenörens 
ersättning. De olika index som används hanterar emellertid inte kvalitetsaspekten. Ett exempel är när 
kostnaden för ett väg- eller järnvägsprojekt jämförs med ett liknandeprojekt tio år senare. Med dagens 
metod görs en prisnivåomräkning av kostnaden gällande utrustning och maskiner men det är svårt att 
fånga kvalitetsförbättringar i projektet, man antar i praktiken att projekt genomförs på väsentligen 
samma sätt. Syftet är att kartlägga de index som finns på den svenska bygg- och 
anläggningsmarknaden och hur de fångar den verkliga kvalitetsutvecklingen. 

Metod: Det finns flera organisationer med ett intresse av att skapa index för bygg- och 
anläggningssektorn. Motiv till dessa index kan vara politiskt drivna, då olika intressenter vill uppvisa 
olika utvecklingar av sektorns produktivitet. Samtidigt är definitionen av det rättvisande indexet inte 
självklart. Utöver frågan om att mäta produktivitet, finns det ett också ett intresse av att utforma index 
som påverkar ersättningen till entreprenörerna i kontrakten. Alla dessa motsättningar i intressen har 
skapat en uppsjö av index. Föreliggande studie gör en bred kartläggning för att samla dessa index. 
Därefter analyseras de olika indexen för att indikera hur de påverkar branschens 
produktivitetsutvecklingen samt ersättningen till entreprenörerna. Analysen utvärderar även på vilket 
sätt kvalitetsutvecklingen fångas. Därutöver jämförs svenska och amerikanska index för bygg- och 
anläggningssektorn. 

Resultat och slutsats: Genomgången uppvisar att det finns en uppsjö av index för den svenska 
bygg- och anläggningssektorn. Det finns dock fem övergripande sammanlagda indexserier, 
byggnadsprisindex, entreprenadindex, faktorprisindex, nettoprisindex och infrastrukturindex. Det 
sistnämnda publiceras av Trafikverket och baserar sig på ett urval av de cirka 200 index. Studien visar 
vikten av att tydliggöra vilket index som nyttjas, då produktivitetsutvecklingen skiljer sig väsentligt 
beroende på vilket index som nyttjas. Därutöver påpekas att KPI eller likande ska nyttjas för 
uppräkningar i ersättningar, då andra varianter försvagar entreprenörernas incitament till 
produktivitetsförbättringar. 
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1.6.3 

UPPHANDLING OCH PRODUKTIVITET 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

SWEDEN VERSUS EUROPE IN CONSTRUCTION SECTOR PRODUCTIVITY - A TFP APPROACH 

Johan Salomonsson, Jan-Eric Nilsson, Johan Nyström 
VTI 

Bakgrund: En vedertagen uppfattning är att produktiviteten inom den svenska bygg- och 
anläggningssektorn är svag. Statliga rapporter (se exempelvis SOU 2012:39 och SOU 2015:105) 
pekar på att den svenska bygg- och anläggningsindustrin har lägre produktivitetstillväxt än andra delar 
av ekonomin. Den internationella produktivitetsdebatten för sektorn har gett upphov till flera 
landsjämförande studier men som nästan alltid fokuserar på stora ekonomier såsom USA, 
Storbritannien och Tyskland. Syftet med den här studien är att använda nationalräkenskaper för åtta 
europeiska länder och fastställa om produktivitetsutvecklingen i den svenska bygg- och 
anläggningsindustrin är en anomali eller om liknande trender kan observeras i andra europeiska 
länder och därav bör anses vara branschspecifika. 

Metod: KLEMS databas används för att jämföra total faktor-, kapital- och arbetskraftsproduktivitet för 
både byggsektorn och ekonomin som ett aggregerat under perioden 1996 till 2014 för åtta länder. 
Databasen möjliggör att arbetskraftens och kapitalets sammansättning tas hänsyn till. 

Resultat och slutsats: Resultaten indikerar att produktivitetsutveckling inom bygg- och 
anläggningsindustrin utvecklas svagare än andra delar av ekonomin under den undersökta 
tidsperioden i respektive land. Jämförelser mellan länderna ger stöd för att produktivitetsutvecklingen 
är homogen som bransch. Analysen identifierar och pekar också ut skillnader i sammansättningen av 
produktionsfaktorer för respektive land. 
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1.6.4 

UPPHANDLING OCH PRODUKTIVITET 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

UPPHANDLING På PRIS OCH KVALITET: TILLäMPNING OCH EFFEKT I SVENSK 
UPPHANDLING AV KOLLEKTIV BUSSTRAFIK 

Ivan Ridderstedt, Roger Pyddoke, Johan Nyström 
VTI 

Bakgrund: Minimikrav på kvalitet i upphandling på lägsta pris behöver inte nödvändigtvis vara låga. 
Om upphandlaren inte har god kännedom om produktionskostnader kan dock höga minimikrav kosta 
mer än de smakar. Upphandling på pris och kvalitet kräver inte lika god kännedom om kostnader. Om 
upphandlarens preferenser återspeglas av hur pris och kvalitet utvärderas lämnas det istället till 
anbudsgivarna att ge prisvärda kombinationer av pris och kvalitet, givet deras kostnader. Upphandling 
på pris och kvalitet är nu det vanligaste inom EU och förespråkas av de senaste EU-direktiven för 
offentlig upphandling. Det finns dock begränsat med empirisk forskning på hur upphandling på pris 
och kvalitet tillämpas och om det ger önskvärd effekt. De få studier som finns visar på att tillämpningar 
ofta har olämpliga egenskaper och ger svaga incitament att leverera den erbjudna kvaliteten. Vi bidrar 
med empiri från nära på samtliga kontrakt för kollektiv busstrafik aktiva i Sverige december 2015, totalt 
565 kontrakt, varav 206 upphandlades på pris och kvalitet. Våra forskningsfrågor är: (1) Tillämpades 
upphandling av pris och kvalitet i enlighet med forskningslitteraturen, och (2) har upphandling av pris 
och kvalitet gett högre levererad kvalitet mätt som punktlighet? 

Metod: Den första forskningsfrågan besvaras genom en kartläggning av vilka kvaliteter 
kollektivtrafikmyndigheterna utvärderat och hur de konstruerat utvärderingsmodeller. Denna 
information har sammanställts från upphandlingsdokumentationen. Den andra forskningsfrågan är 
svår att besvara med en nationell jämförelse då förutsättningar, kontraktsutformning, datatillgång m.m 
skiljer sig åt. Jämförbarheten är bättre inom en region. Västrafik utmärker sig med att ungefär lika ofta 
ha upphandlat på pris och kvalitet som på lägsta pris. Med statistisk analys undersöker vi om kontrakt 
upphandlade på pris och kvalitet är associerade med systematiskt högre punktlighet, kontrollerat för 
kontraktens antal turer, fordonskilometer, stadstrafik, väder, månads- och årseffekter, samt 
kontraktens genomsnittliga punktlighet över tid. Analysen utförs med månatliga punktlighetsdata för 16 
kontrakt mellan augusti 2014 till april 2019. 

Resultat och slutsats: Kartläggningen visar att ungefär hälften av kollektivtrafikmyndigheterna 
upphandlade på pris och kvalitet, varav de flesta nästan uteslutande. Diskrepensen inom Sverige är 
svår att motivera. Många kollektivtrafikmyndigheter tillämpade en komplex tillämpning av upphandling 
på pris och kvalitet där operatörernas beskrivningar av processer, ledarskap, kompetensförsörjning 
m.m. utvärderas. Att utvärdera operatörer på deras egna texter, och endast vid tilldelning av 
kontrakten, skapar incitament som enligt forskningslitteraturen riskerar att fel anbud vinner och att 
levererad kvalitet blir lägre än den utvärderade. Flera kollektivtrafikmyndigheter tillämpade 
utvärderingsmodeller där både pris och kvalitet omvandlades till ett betyg, t.ex. 1-5. 
Forskningslitteraturen förespråkar generellt enklare kvalitetspåslag eller -avdrag på anbuden. Den 
statistiska analysen av punktlighet i Västra Götaland ger inget stöd till att upphandling på pris och 
kvalitet gav högre kvalitet, trots att premier utöver det lägsta anbudet betalades. Vår slutsats är att det 
behövs tydligare nationella riktlinjer kring om och hur upphandling på pris och kvalitet ska tillämpas. 
Tillämpningar i kartläggningen framstår resurskrävande både för operatören och 
kollektivtrafikmyndigheterna och riskerar att ge mindre prisvärd upphandling sett till levererad kvalitet. 
Kollektivtrafikmyndigheterna riskerar därtill överprövningar av utvärderingen. Det bör inte uteslutas att 
prisvärd upphandling enklast nås med lägsta pris och ambitioner att sätta lämpliga minimikrav för 
kvalitet. 
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1.6.5 

UPPHANDLING OCH PRODUKTIVITET 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

KOMMENTATOR 

Per Sonnerby 
Regeringsdepartementet 
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1.7.1 

STYRMEDEL I EN FRAMTID MED SJäLVKöRANDE FORDON 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

VäRDERINGS AV TID OCH INDUCERAD BILåKANDE: HUR KAN SJäLVKöRANDE BILAR 
PåVERKA RESVANOR I SVERIGE 

Ella Rebalski, Daniel Johansson 
Chalmers 

Bakgrund: Uppkopplade och autonoma fordon (Connected and Autonomous Vehicles - CAVs) 
utvecklas snabbt och det är möjligt att de kommer att utgöra en stor del av det framtida 
transportsystemet. Storskalig användning av CAV-teknik kan innebära ett mer effektivt 
transportsystem, men kan också leda till ökat bilresande. Kritiskt för att förstå vilken påverkan 
självkörande bilar kan få på resande är hur de inverkar på restidsvärdering. Restidsvärdering beror på 
inkomst, färdsätten som används, komfort under resan, orsaken till resan och vad annat personen kan 
göra under resan, bland annat. Om föraren kan gör annat i bilen än att styra den så kan detta påverka 
deras restidsvärdering. Analyser har visat att restidsvärdering påverkas i större utsträckning om tiden i 
bilen kan användas för arbete än för fritid. I höginkomstsamhällen som Sverige utgör restidsvärdering i 
regel en stor del av den allmänna resekostnaden. Om restidsvärdering minskar, minskar de allmänna 
resekostnaderna. I likhet med praktiskt taget alla normala konsumentvaror torde efterfrågan på resor 
sannolikt att öka med minskade allmänna resekostnader (ceteris paribus). 

Metod: Tidigare forskning har visat hur förändringar i restidsvärdering på grund av CAVs kan öka 
reseefterfrågan. Utifrån olika scenarier analyserar vi påverkan på framtida bilresande för år 2050. Vi 
antar är att resenärer väljer en CAV om den allmänna resekostnaden i CAV är lägre än för ett 
konventionellt fordon. För de som använder en CAV uppskattar vi påverkan på deras körsträcka 
utifrån allmänna resekostnaden och reseefterfråganelasticiteter. Dessa beräkningar görs för fem 
inkomstkvintiler och är uppdelat för förare som kan och inte kan arbeta på distans baserat på 
Resevaneundersökningen 2012 - 2016. Antagandena i analysen har stora osäkerheter, men vi 
spänner över en bred mängd av de möjliga utfallen for kostnad av CAV teknik och påverkan på 
restidsvärdering. 

Resultat och slutsats: Generellt finner vi att, givet en viss kostnad för CAV teknik, är det mest 
fördelaktigt för personer med relativt hög inkomst att använda CAVs eftersom de har en hög 
restidsvärdering. Till exempel i det mest konservativa scenariot där föraren har en 15% minskning av 
restidvärderingen vid fritidsärenden, och en 25% minskning restidsvärderingen vid pendling och där 
merkostnaden för CAV teknologi är 100 000 SEK/bil så skulle det för alla i den högsta inkomstkvintilen 
plus för de som kan jobba på distans i den fjärde kvintilen vara fördelaktigt att införskaffa en CAV. För 
de i den lägsta kvintilen som inte kan jobba på distans skulle deras allmänna resekostnad med en 
CAV vara 68% mer än för en vanlig bil. Totala reseefterfrågan skulle öka med ca 5%. Antar vi lägre 
kostnader för CAV-teknik och större påverkan på restidsvärdering skulle det vara lönsamt för fler 
grupper att använda tekniken och påverkan på reseefterfrågan skulle kunna bli betydligt större. 
Resultaten visar på flera möjliga implikationer av CAVs: tekniken kan få stor påverkan på bilåkandet 
och eventuellt bidra till både ökad trängsel och energiförbrukning. Det finns också en rättviseaspekt 
kopplat till tekniken; höginkomsttagare har inte bara en större köpkraft och ökad möjlighet att 
införskaffa CAV-teknik, men också mer nytta av den i form av större påverkan (i absoluta tal) på deras 
restidsvärdering. 
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1.7.2 

STYRMEDEL I EN FRAMTID MED SJäLVKöRANDE FORDON 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

STYRMEDEL I EN FRAMTID MED MER UPPKOPPLADE, SAMVERKANDE OCH SAMVERKANDE 
FORDON, FARKOSTER OCH SYSTEM 

Lennart Thörn 
Trafikanalys 

Bakgrund: Transportsektorn och de tjänster som den levererar är inne i flera stora 
förändringsprocesser. Vart detta leder kan inte i alla delar förutses, det finns dock tydliga trender med 
en stor samsyn kring. Digitaliseringen kommer att medföra en ökad uppkoppling, samverkan och 
automatisering samtidigt som det skapar förutsättningar för en introduktion av delningstjänster. 
Regeringen gav mot ovanstående bakgrund Trafikanalys i uppdrag att ta fram ett 
trafikslagsövergripande kunskapsunderlag som belyser utmaningar och möjligheter med uppkopplade, 
samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system. Som en del i uppdraget ingick att 
redovisa vilka transportpolitiska styrmedel som bör användas för att främja en utveckling som leder 
mot de transportpolitiska målen och andra relevanta samhällsmål. Kunskapsunderlaget redovisades i 
juni 2019. 

Metod: Styrmedel definierades i uppdraget som ”de verktyg som det offentliga kan ta i anspråk för att 
påverka olika aktörers agerande i en riktning som är gynnsam för uppfyllande av specifika politiska 
mål” och de kan delas i följande kategorier: Juridiska styrmedel Ekonomiska styrmedel Informativa 
styrmedel Nudging Samhälls-, infrastruktur- och trafikplanering Förhandlingar och överenskommelser 
Offentlig upphandling Forskning och innovation, Utgångspunkten i arbetet har varit att ge en 
övergripande bild av de styrmedelskategorier som blir aktuella för att styra utvecklingen i riktning mot 
de transportpolitiska målen. De resultat som presenteras baseras dels på en litteraturstudie som WSP 
utförde på uppdrag av och i samråd med Trafikanalys, dels användes underlag som Trafikanalys 
tidigare publicerat. 

Resultat och slutsats: Förändringar av styrmedel i en framtid med mer automatiserade fordon, krävs 
för alla trafikslag, men de mest radikala förändringarna behövs för vägtrafik. De nyttor som ett 
automatiserat transportsystem kan innebära är i första hand förbättrad trafiksäkerhet, ökad 
tillgänglighet, minskad miljöpåverkan och effektivare användning av infrastruktur, liksom av fordon och 
farkoster. Mycket talar för att transportkostnaderna kan sänkas. De negativa effekterna uppkommer i 
form av ökad trafik som också kan motverka de positiva effekterna på trafiksäkerheten, tillgänglighet 
och miljö, men även bidra till ett mer utspritt boendemönster och försämra underlaget för kollektivtrafik. 
Några faktorer som har betydelse för effekter och styrmedelsbehov är vilken riktning den spontana 
utvecklingen tar avseende: Individuell eller delad tillgång till självkörande fordon? Individuellt eller 
delat användande av självkörande fordon? Hur självkörande fordon implementeras i stadsmiljö 
respektive på landsbygd? Anpassning och integrering med dagens subventionerade kollektivtrafik? 
Beaktat de osäkerheter som finns om utvecklingen konstateras att en bred palett av styrmedel 
kommer att behöva analyseras inför framtiden för att sedan implementeras. Exempelvis är om, eller 
kanske snarare var och när, det finns skäl att kräva uppkoppling och informationsdelning, vilka 
möjligheter kommuner ska ges till en mer detaljerad trafikstyrning och om det behövs incitament för 
ökad delning. Bebyggelseplanering blir än mer viktigt för att skapa det samhälle vi önskar. Det finns 
även framöver behov av styrmedel som dämpar trafikarbetet i städer och internaliserar dess externa 
effekter. Viktiga frågor är också om det behövs regleringar av eventuella monopol för delningstjänster 
och hur gränsen mellan automatiserade privata transporter och kollektivtrafik ska regleras. 
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1.7.3 

STYRMEDEL I EN FRAMTID MED SJäLVKöRANDE FORDON 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

STYRMEDEL FöR SJäLVKöRANDE FORDON 

Johanna Jussila Hammes 
VTI 

Bakgrund: Vägtransporter i allmänhet och även självkörande fordon orsakar ett antal externa effekter 
som ska internaliseras för att transportutbudet och -efterfrågan ska befinna sig på en 
samhällsekonomiskt optimal nivå. En ren marknadslösning leder sannolikt inte till ett optimum på 
grund av de externa effekterna. Dessa omfattar bland annat utsläpp av växthusgaser och 
luftföroreningar, buller, påverkan på hälsa (brist på fysisk aktivitet, olyckor) samt trängsel som uppstår 
p.g.a. att vägar är en offentlig vara med öppen tillgång där en extra bilist inte tar hänsyn till den 
trängsel som de orsakar gentemot andra trafikanter. Samtidigt kan självkörande fordon bli viktiga 
framförallt för godstransporters utveckling och för vissa resenärsgrupper såsom funktionshindrade, 
äldre och barn. 

Metod: Den metod som används är litteraturstudier som identifierar de effekter som självkörande 
fordon kommer att ha på transportsystemet, och huruvida dessa förbättrar eller försämrar existerande 
externa effekter. Givet de externa effekterna kan styrmedelsbehov identifieras. Den nuvarande studien 
analyserar inte nya styrmedel utan tar som utgångspunkt den existerande litteraturen och 
Trafikverkets (2018) mål och vilka styrmedel som kan användas för att befrämja dessa. 

Resultat och slutsats: Resultat Effekten från självkörande fordon på Trafikverkets (2018) mål är inte 
entydigt positivt. Den största påverkan lär uppstå ifall självkörande fordon minskar de generaliserade 
resekostnaderna, vilket kommer att leda till ökat motoriserat resande. Detta skulle kunna motverkas 
med styrmedel som ökar marginalkostnaden för motoriserade transporter. Om de självkörande 
fordonen leder till färre trafikolyckor per fordonskilometer har de en positiv effekt på folkhälsan, men 
ökad modal andel av motoriserade transporter, på bekostnad av gång och cykel försämrar folkhälsan. 
Miljöeffekterna från självkörande fordon beror i stor utsträckning, om än inte uteslutande, på andra 
faktorer, framförallt på huruvida helelektriska fordon ökar i andel i fordonsparken. Påverkan på 
kollektivtrafik såsom den ser ut idag ser ut att vara mycket negativt, utan att detta nödvändigtvis leder 
till minskad mobilitet när självkörande taxi tar över marknaden. Självkörande fordon kommer även att 
ha effekter utanför Trafikverkets mål. Den största lär vara påverkan på sysselsättningen, framförallt på 
lågutbildade grupper och invandrare. Samtidigt ökar dock den svenska tillverkningsindustrins 
konkurrenskraft om transportkostnaderna sjunker. Slutsatser Studien avslutas med att vissa luckor i 
litteraturen identifieras. Den största lär vara påverkan av autonoma fordon på infrastrukturplaneringen. 
Utöver behovet av att fysiskt anpassa infrastrukturen för autonoma fordon kommer förändrade 
tidsvärden påverka investeringarna. Tidsvärden är i dagsläget ofta den viktigaste positiva 
komponenten i en lönsamhetskalkyl. När tidsvärdet sjunker minskar antalet potentiella 
infrastrukturprojekt som är lönsamma. Detta är dock inte något samhällsekonomiskt problem som 
måste åtgärdas. En annan fråga som borde studeras vidare är vilken påverkan som självkörande 
fordon, framförallt på nivå 5 har på parkeringsefterfrågan. Hur optimeras parkeringen när tomkörning 
till parkeringsplatser utanför städer orsakar externa effekter men frigör mark? En optimal prissättning 
som väger för- och nackdelarna mot varandra måste hittas. Dessutom uppstår frågan om de 
finansiella effekterna för kommunerna som förlorar en inkomstkälla i parkeringsavgifterna och -
böterna. 
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1.8.1 

OPTIMALA PRISER OCH SKATTER 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

THE EFFECTS OF OPTIMAL RAIL ACCESS CHARGES ON INTERCITY RAIL PRICE AND 
SUPPLY 

Ajsuna Ragipi Rushid, Chengxi Liu, Maria Börjesson 
VTI 

Bakgrund: Swedish rail access charges are among the lowest in Europe. Despite efforts to gradually 
increase charges since 2010, current rail access charges are still below the estimated marginal costs. 
The European Commission has largely supported the full cost recovery principle and instructed 
through Directive 2001/14 that charges must be based on costs directly incurred as a result of 
operating the train service. A major reason to why Swedish transport authorities still haven’t 
implemented this principle and kept rail access charges at a lower level is the concern of increased 
ticket prices payed by travelers due to an increase in rail operators’ total costs. However, whether low 
rail access charges translate into low fares is inconclusive. The purpose of this study is to describe the 
impacts of optimal rail access charges on rail market prices and supply. 

Metod: We construct a demand-supply model including four modes where we optimize the producer 
surplus for rail in order to investigate the behavior of the operator once rail access charges are set 
optimally, given an elastic demand. We use data for the Stockholm-Gothenburg corridor which is one 
of the busiest intercity corridors in Sweden. A Logit model-based demand representation is calibrated 
and used for the optimization problem. We categorize two demand segments, namely business 
travellers and private travellers. Travellers of each demand segment choose mode {rail, bus, air, 
private car}, and departure time {peak, off-peak} jointly. In the total travel cost we include the fare, the 
value of waiting time, the value of in-vehicle time and value of access time for different transportation 
modes. Operating costs include fuel costs, personnel costs, daily maintenance cost and capital costs. 
To illustrate the effect of implementing optimal rail access charges we first calibrate our model with 
current demand, fares and frequencies. This corresponds the baseline scenario. In a second step we 
simulate four different scenarios a)-d), where different objective functions are being optimized. We 
optimize a) welfare and b) producer surplus for rail companies given the current rail access charges. 
We optimize c) welfare and d) producer surplus for rail companies given optimal rail access charges. 
Comparing the results of the different scenarios will show us how increased rail access charges affect 
rail prices and frequencies. 

Resultat och slutsats: The effects on fares and frequencies arising from increased rail access 
charges will depend on rail operators’ cost structure, travellers price sensitvity and on the competition 
from alternative modes. Preliminary results show that increased rail access charges may have a small 
effect on rail prices and supply. Increasing track charges by 100% from its current value gives a rather 
small increase in prices and almost no change in rail supply. The conclusions of the preliminary results 
are that rail access charges could be increased additionally and thereby have an increased 
internalisation degree, without having substantial effects on market prices and supply. 
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1.8.2 

OPTIMALA PRISER OCH SKATTER 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

EN AVSTåNDSBASERAD BESKATTNING AV PERSONBILAR I SVERIGE 

Cecilia Hult, Anders Roth, Magnus Hennlock 
IVL Svenska Miljöinstitutet 

Bakgrund: Den svenska personbilstrafiken beskattas idag främst genom energi- och koldioxidskatt på 
drivmedel samt fordonsskatt. En översyn av hur vägtrafikens beskattning ska se ut på lång sikt nämns 
som en viktig åtgärd för att styra mot lägre klimatpåverkan. Detta menar både Klimatpolitiska rådet och 
den strategiska plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet som togs fram av bland annat 
Energimyndigheten inom det s.k. SOFT-uppdraget. En avståndsbaserad beskattning av personbilar 
skulle kunna vara en möjlig komponent i en framtida styrmedelsstrategi. Hur en sådan skatt skulle 
kunna utformas i svensk kontext har studerats i ett forskningsprojekt av IVL Svenska Miljöinstitutet och 
Chalmers tekniska högskola. Forskningsfinansiär har varit Energimyndigheten. För att nå sektorsmålet 
om 70 % minskade utsläpp av växthusgaser mellan 2010 och 2030 för inrikes transporter måste den 
årliga minskningstakten ligga runt 8 %, samtidigt som minskningen i vägsektorn uteblev helt 2018. 
Dagens beskattningsmodell tar inte heller hänsyn till geografiska skillnader i externa kostnader, där 
exempelvis buller och luftföroreningar orsakar större kostnader i tätort än på landsbygd. En 
kilometerskatt skulle rätt utformad både kunna styra mot minskade utsläpp av klimatgaser och minska 
skillnaderna i beskattning och externa kostnader i olika delar av landet. 

Metod: Projektet har undersökt en kilometerskatt för personbilar som differentieras geografiskt samt 
efter fordonets tekniska prestanda. Flera metoder har kombinerats. En ekonometrisk modell med data 
över svensk personbilsflotta, trafik, vägar, drivmedel m.m. har använts för att analysera effekter av 
kilometerskatten tillsammans med andra styrmedel. Styrmedelssammansättning och acceptans har 
undersökts genom Delfistudie och enkätundersökning. Kompletterande litteraturstudier har genomförts 
för att undersöka val av tekniklösning, systemkostnader, m.m. 

Resultat och slutsats: Resultaten visar hur en kilometerskatt skulle kunna differentieras för att uppnå 
ökad samhällsekonomisk precision och minskad konflikt med andra styrmedel. Resultaten visar också 
hur stor den avståndsbaserade skatten skulle kunna vara per körd bilkilometer och vilka andra 
styrmedel som behövs för att effektivt styra mot energi- och miljömål. Slutligen diskuteras vilka 
möjligheter som finns för att införa en svensk kilometerskatt. Projektet har även identifierat en rad 
områden med behov av fortsatta och fördjupade studier. 
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1.8.3 

OPTIMALA PRISER OCH SKATTER 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

NYTTOR OCH KOSTNADER AV MILJöZONER 

Maria Börjesson1, Jonas Eliasson2, Anne Bastian3 
1VTI , 2Linköpings universitet , 3Stockholms Stad 

Bakgrund: Discussions about light-vehicle LEZ:s have been fueled further by the “dieselgate” scandal 
in 2015, when it was revealed that many diesel cars’ emissions of nitrogen oxides were far above the 
Euro standard in real driving conditions.This has led several cities to introduce or consider low-
emission zones (LEZ:s), often banning relatively young vehicles. Still, no previous paper has 
consistently computed the social costs and benefits. This paper sets up and defines a methodology for 
computing the social benefits as well as the social cost of LEZ, and then apply the evaluation 
framework to a proposed LEZ for the inner city of Stockholm, banning light petrol vehicles below Euro 
5 emission standard and light diesel vehicles below Euro 6 by 2022. 

Metod: We use results obtained by the Stockholm Environmental Administration, using a combination 
of an atmospheric emission dispersion model and an exposure/health relationship. The social costs 
primarily consist of losses for drivers of banned cars, who either have to refrain from driving in the LEZ 
or trade their car to a LEZ-compliant car. The calculation is based on how an increase in user cost 
affects traffic volumes in the inner city using data from the increase in the congestion charges in 2016. 
Prices for used diesel cars that would be banned in the LEZ (model years 2014 and earlier) sank by 
over €400 per vehicle on average. We show that drivers’ total loss can in principle be inferred by such 
price changes on the used car market. We compare the more conventional user cost calculation of 
drivers’ loss with a calculation based on used car price changes. 

Resultat och slutsats: Adaptation costs are several times larger than the value of the health benefits: 
300- 2000 M€. The health benefit is estimated to 70 M€. CO2 emissions increase by 3-7 M tons, 
incurring a welfare loss of at least -322 M€. The impact on the emissions of the LEZ rapidly declines 
over time due to natural vehicle renewal. Light diesel vehicles with Euro 6d emission standard and 
heavy vehicles of Euro VI standard have much lower health damaging emissions. The natural vehicle 
renewal, primarily of heavy goods vehicles, reduces health damaging emissions more than the light 
LEZ in just a couple of years. The raise of the LEZ standard for heavy trucks to require Euro VI 
standard gives a more than twice as large effect as the LEZ for light vehicles. And a LEZ for heavy 
vehicles impacts much fewer vehicles (heavy veicles just make up 1%). For this reason, enforcement 
of LEZ for heavy vehicles is cheaper and easier than a LEZ than for light vehicles. And the adaptation 
cost is much lower for a LEZ for heavy vehicles, and this would also not increase carbon emissions. It 
is possible that the LEZ has some impact on congestion at least the first years. As much as 8% all 
visits to the LEZ the first year is likely non-compliant vehicles that do not visit frequently enough to 
benefit from upgrading their car. 
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OPTIMALA PRISER OCH SKATTER 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

HELTäCKANDE KILOMETERSKATT I SINGAPORE 

Magnus Nilsson 
Magnus Nilsson Produktion 

Bakgrund: I Singapore infördes redan 1975 ett mycket enkelt system för trängselavgifter. 1998 blev 
systemet elektroniskt och betydligt mera sofistikerat, bland annat med en stark tidsdifferentiering i 
syfte att förhindra köer. Efter mer än 20 års drift kommer detta system att under 2020 ersättas av ett 
helt nytt system, baserat på körsträcka. Den lilla ö-staten blir därmed först i världen med en 
heltäckande kilometerbeskattning som täcker alla fordon. 

Metod: Intervjuer, litteraturstudier 

Resultat och slutsats: Vid sessionen redovisas det aktuella planeringsläget, baserat på studiebesök 
och intervjuer under oktober 2019. 
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1.9.1 

MAKT, PLANERING OCH FöRDELNING 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

BETYDELSEN AV KVINNLIG REPRESENTATION, MASKULINITETER OCH FEMININITETER I 
HåLLBAR LOKAL TRANSPORTPOLITIK 

Lena Smidfelt Rosqvist1, Lena Winslott Hiselius2, Christian Dymén1 
1Trivector , 2Lunds universitet 

Bakgrund: Jämställdhet mellan könen är relevant för hållbar transport och genom att analysera 
synergierna mellan kön (som ett problem) och brist på hållbarhet (ett annat problem) finns det en 
potential att skapa en förståelse för hur dessa problem kopplas samman. Det finns stora skillnader i 
transportsektorn mellan kön, i resmönster och i vilka färdmedel som används, men också i attityder 
och normer bland medborgare, planerare och beslutsfattare, där kvinnor i allmänhet är mer positiva till 
åtgärder som minskar koldioxidutsläppen. Samtidigt är antalet kvinnor som deltar i transportrelaterade 
beslut lågt. Detta är ett problem för jämställdhet men kanske också för hållbarhet. 

Metod: I vår snart publicerade (just antagen av Journal of Sustainable transport) gör vi en noggrann 
genomgång av tidigare studier som indikerar brist på kvantitativa analyser av relationen mellan 
transportsektorns hållbarhet och kvinnlig representation på just lokal nivå. Vi har dels undersökt en 
möjlig koppling mellan kvinnors närvaro i lokal politik och mer hållbar transportpolitik och om det är 
möjligt att fånga en sådan effekt. Dels har vi tagit fram en metod för att studera kön i förhållande till 
hållbarhet när det gäller förhållandet mellan maskulina och feminina kroppar och normer genom 
textanalys. 

Resultat och slutsats: Vi presenterar uppgifter om representation i kommuner som bekräftar mäns 
dominans, särskilt inom transportpolitisk utformning. I vårt arbete stötte vi på en rad utmaningar såväl 
när det gäller att samla in relevant information och att analysera möjliga samvarianser i tillgängliga 
data vilket diskuteras. Genom textanalyserna demonstreras empiriskt hur fyra svenska kommuner har 
utvecklat sin (hållbara) transportpolicy 2014-2018. Syftet var att bättre förstå hur kön och hållbar 
transportplanering är relaterade och hur frånvaron eller närvaron av könsnormer i transportpolitiken 
och planeringen får uttryck i plandokument. Utgångspunkten är genusstudier om maskulina och 
feminina normer som relateras till studier om hållbarhet inom transport. Våra resultat indikerar att 
närvaron av kvinnliga och manliga kroppar i beslutsfattande till viss del hänför sig till maskulina och 
feminina normer. Hållbarhetsnivån är emellertid inte relaterad till förekomsten av manliga och kvinnliga 
kroppar, utan snarare närvaron av maskulina och feminina normer. 
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1.9.2 

MAKT, PLANERING OCH FöRDELNING 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

HUR PåVERKAR NORMER OCH DISKURSER MILJöMåLENS GENOMSLAG I BESLUT INOM 
TRANSPORT- OCH SAMHäLLSPLANERING? 

Fredrik Pettersson-Löfstedt1, Christian Dymén2, Åsa Hult3, Emma Lund2, Johan Sanne3 
1Lund university , 2Trivector , 3IVL 

Bakgrund: Vilken roll spelar normer och diskurser hos olika tjänstemän och organisationer för hur 
stort genomslag miljö- och klimatmål får i transport- och samhällsplaneringen? Denna fråga har vi 
undersökt i arbetspaket 3 av projektet ”Stafetten – från nationella klimat- och miljömål till lokal 
infrastrukturplanering”. Genom att analysera hur tjänstemän på olika nivåer uttrycker sig om miljö- och 
klimatmålen och identifiera vilka diskurser som dominerar har vi undersökt om det går att se någon 
koppling mellan diskursen hos olika tjänstemän och organisationer och vilket genomslag målen får i de 
beslut som fattas. 

Metod: I projektet har 47 intervjuutskrifter från intervjuer med tjänstemän på Trafikverket, olika 
regioner och kommuner analyserats för att besvara dessa frågor. Materialet innehåller dels intervjuer 
gjorda under 2019, och dels intervjumaterial från ett tidigare motsvarande projekt från 2009-2010. 
Tillgången till intervjuutskrifter från två olika tidpunkter har också gjort det möjligt att undersöka i vilken 
utsträckning diskurserna förändrats över tid. Analysen tog sin utgångspunkt i Carol Bacchis arbeten 
inom diskursteoretisk metod. Frågor som väglett analysen har varit hur intervjupersonerna beskriver 
sitt sätt att hantera de nationella miljömålen samt vilka metaforer/uttryck de använder för att beskriva 
hur målen hanteras. Efter att de fem forskarna i arbetspaketet analyserat ett antal intervjuer var 
samlades vi till ett gemensamt analysmöte för att identifiera gemensamma slutsatser. 

Resultat och slutsats: Analysen av resultaten kommer att slutföras under hösten 2019, men från 
analysen så här långt går det att se tendenser till en förskjutning av diskursen under de 10 år som gått 
mellan de två projekten. På kommunal nivå har fokus har gått mot en tydligare målstyrning, och 
samordningen mellan olika nivåer och enheter har blivit mer institutionaliserad från att tidigare ha skett 
mer ad hoc. Samtidigt spelar den lokala kulturen stor roll, uttryckt som att normer ”sitter i väggarna” 
osv. Tjänstemännens personliga engagemang gick också att utläsa tydligt ur intervjuutskrifterna, där 
vissa intervjupersoner på ett mycket aktivt sätt navigerar sig fram mellan politiker, kollegor och olika 
avdelningar med olika prioriteringar för att få ökat genomslag för miljö- och klimatmålen i till exempel 
detaljplaner. Samtidigt visade intervjuerna att en vanlig uppfattning bland tjänstepersoner på 
Trafikverket och i regional planering är att investeringarna i transportinfrastrukturen i nationell och 
regional plan bara kan påverka transportsektorns klimatpåverkan på marginalen och att det i stället 
krävs kraftfulla styrmedel och åtgärder från regering och kommuner för att nå klimatmålen. 
Investeringarna i ny infrastruktur motiveras i stället med att de ger ”samhällsekonomisk nytta” och 
bygger bort ”flaskhalsar”. Diskursanalysen visar vad som formar och begränsar aktörernas agerande 
samtidigt som det visar på möjligheter att forma nya sätt att tänka och agera. Skillnaderna i synsätt 
mellan olika nivåer är ett intressant resultat som belyser att de olika aktörerna i processen har olika 
förväntningar på vad utvecklingen av landets transportinfrastruktur kan ge för bidrag till att uppfylla 
klimatmålet. 
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1.9.3 

MAKT, PLANERING OCH FöRDELNING 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

HUR öVERFöRS NATIONELLA MILJöMåL TILL LOKALA BESLUT I REGIONER OCH 
KOMMUNER? 

Emma Lund1, Johan Sanne2, Åsa Hult2, Kristoffer Levin1, Christian Fredricsson1, Hanna Wennberg1 
1Trivector Traffic AB , 2IVL 

Bakgrund: Hur får vi med oss de nationella miljömålen i regional transportplanering och kommunal 
samhällsplanering? Var och varför tappas målen ibland bort och beslut fattas som inte går i linje med 
nationella mål? Det är frågor som undersöks i ett av arbetspaketen i forskningsprojektet ”Stafetten” 
som IVL Svenska Miljöinstitutet, Trivector och Lunds universitet genomför med finansiering från 
Naturvårdsverket. Överföringen av nationella miljömål till beslut på olika nivåer i transport- och 
samhällsplaneringen liknas i projektet vid en ”stafett” där målen är ”stafettpinnen”. I projektet fokuseras 
transportpolitikens hänsynsmål om miljö där de miljökvalitetsmål som berör transportsektorn ingår. 

Metod: Överföringen av nationella miljömål till lokala beslut i transport- och samhällsplaneringen har 
undersökts genom fallstudier i regioner och kommuner. Genomgång av strategiska 
planeringsdokument har gjorts för sex regioner och åtta kommuner. För regionerna studeras den 
regionala transportplanen med avseende på hur den förhåller sig till nationella miljömål och för 
kommunerna studeras på liknande sätt översiktsplanen och trafikstrategin. Fallstudier som innebär 
fördjupade studier av måluppfyllelse vad gäller miljömål har gjorts för tre av regionerna och tre av 
kommunerna från plangenomgången. Enskilda investeringsobjekt och detaljplaner med eventuell 
tillhörande fördjupning av översiktsplan och/eller planprogram har använts för att exemplifiera 
målöverföring. Planerna har analyserats och intervjuer med tjänstepersoner på regionerna och 
kommunerna gjorts för att få tjänstepersonernas syn på ”stafetten”. Plangenomgångar och fallstudier 
har genomförts under 2018/2019. 

Resultat och slutsats: I kommunerna talas det inte alltid om nationella mål såsom miljömålet i de 
transportpolitiska målen. Miljömålet har i regel operationaliseras i lokala mål rörande miljö och hållbart 
resande i översiktsplanen och trafikstrategin. Frågan för fallstudierna har varit hur dessa lokala mål 
genomsyrar beslut på olika nivåer. Det man kan konstatera är att målen riskerar att tappas bort när 
man kommer till operativ nivå, inte minst i detaljplaneskedet. Det är lättare att vara överens om miljö & 
hållbarhet på en strategisk nivå, medan när man kommer till detaljplaneskedet uppstår svårigheter när 
olika mål och intressen ställs mot varandra. Samtidigt finns det en brist på dokumentation av 
målavvägning, det vill säga transparensen vad gäller måluppfyllelse är låg i planeringsprocessen. I 
regionerna däremot är de nationella målen tydligare inslag i länsplanearbetet. I likhet med kommunal 
planering finns det dock en brist på transparens och dokumentation av målavvägning. Det är svårt att 
följa hur investeringsobjekt valts, vilket blir särskilt relevant för objekt med uppenbar låg måluppfyllelse 
vad gäller miljö och klimat. Det kan konstateras att nationella miljö- och klimatmål tappas bort i 
planeringen. Varför det händer och vad som kan främja ”stafetten” diskuteras för närvarande 
tillsammans med de experter och tjänstepersoner som medverkar i projektet. 
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VäRDERING OCH FöRDELNING AV TILLGäNGLIGHET 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

KOLLEKTIVTRAFIKENS BETYDELSE FöR TILLGäNGLIGHET OCH MOBILITET I SOCIALT 
UTSATTA OMRåDEN 

Jessica Berg 
Statens väg- och transportforskningsinstitut 

Bakgrund: Otillräcklig tillgång till transporter är en viktig bidragande orsak till transportrelaterad social 
exkludering. Trots god tillgänglighet och en rad transportalternativ som kollektivtrafik, gång- och 
cykelvägar finns det ett antal strukturella och individuella hinder som begränsar individens möjlighet att 
resa. Människor utan tillgång till bil eller andra motorfordon riskerar att bli utestängda från vardagliga 
aktiviteter och relationer om det inte finns tillgång till kollektivtrafik. Det finns lite kunskap om hur 
kollektivtrafiken i Sverige kan bidra till social hållbarhet och inkludering. Syftet med denna studie är att 
studera mobilitetsstrategier hos personer i socialt utsatta områden i svenska städer, där risken för 
social exkludering är stor. 

Metod: Data består av intervjuer, resedagböcker och mentala kartor. Totalt intervjuades 41 personer. 
De flesta intervjuades i fokusgrupper, några enskilt. Samtliga bodde eller arbetade i socialt utsatta 
områden. Deltagarna kan delas in i två grupper: 1) arbetssökande och studenter (17-24 år) och 2) 
anställda i lågavlönade yrken (18-62 år). I fokusgrupperna användes resedagböcker och mentala 
kartor för att stimulera tankar kring urbana platser och resande. 

Resultat och slutsats: Fyra typer av begränsningar resp. resurser för mobilitet och tillgänglighet 
identifierades 1) utbud och tillgång till transport 2) kostnad och betalningsförmåga, 3) trakasserier och 
risker, 4) tidsaspekter/bundenhet. För de flesta informanter var kollektivtrafik deras huvudsakliga 
transportmedel. Endast 8 personer av de 41 intervjuade hade körkort. Alla menade att de hade råd att 
resa även om plankning förekom. Tidsaspekter/bundenhet handlar om att hantera väntetider, gångtid 
till buss/tåget eller sova över hos en kompis i stan när nattbussarna har slutat gå. De informanter som 
hade flera åtaganden (arbete, småbarn) var mest beroende av väl fungerande kollektivtrafik. Många i 
grupp 2 arbetade på ett äldreboende dit det var svårt att ta sig med kollektivtrafik. De ägnade mycket 
tid till att resa. Bristande kollektivtrafikutbud innebar mindre tid för familjen, för lite sömn, beroende av 
andra för att få skjuts samt att inte ha tid att arbeta heltid. De unga arbetslösa informanterna upplevde 
förvånansvärt få mobilitetsbegränsningar. Många sa att de kunde åka var som helst. Det berodde ofta 
på att deras resor betalades av föräldrar eller av socialtjänsten, tillgång till kollektivtrafik nära hemmet 
samt att de hade få aktiviteter som de behövde passa tiden till. De var mycket väl insatta i 
kollektivtrafikens rutter och tidtabeller. Slutsatser: Internationell forskning om transportrelaterad social 
exkludering kan inte tillämpas rakt av på svenska förhållanden. Det kan delvis förklaras av att den 
svenska planeringsmodellen har kännetecknats av en tradition att förse förorter med god tillgång till 
service, bostäder och transporter. Studien kan dock ifrågasätta bilden av pendling som individens eget 
val på en allt mer geografiskt utökad arbetsmarknad. Individers val och beteenden som ofta lyfts fram i 
transportforskning, baseras på personer och yrkesgrupper som har kvalificerade yrken och där 
långväga pendling kompenseras med högre löner och flexibla arbetstider som möjliggör egna val. För 
människor i lågutbildade yrken är möjligheten att hantera negativa effekter av pendlingen begränsad. 
Bristfälligt utbud av kollektivtrafik påverkar således olika sociala grupper på olika sätt, där människor 
med lågt socialt- och ekonomiskt kapital blir de mest sårbara. 
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1.10.2 

VäRDERING OCH FöRDELNING AV TILLGäNGLIGHET 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

SVENSK OCH SKOTSK TRANSPORTPOLITIK OCH UTGIFTER FöR INFRASTRUKTUR: EN 
SOCIAL JäMLIKHETSANALYS 

Tom Rye1, Anders Wretstrand2 
1Transport Research Institute, Edinburgh Napier University , 2Institutionen för teknik och samhälle, 
Lunds universitet 

Bakgrund: Intresset för social jämlikhet och rättvisa i transportsystemet och inom transportplanering 
ökar ständigt. Det har särskilt behandlats av författare som Karel Martens, Aaron Golub, Karen Lucas 
med flera. Ofta sker en koppling till distribution av tillgänglighet. En sådan metod, även om den är 
värdefull och analytiskt rigorös (baserad på tillgänglighetsmodellering), beaktar emellertid inte ett 
bredare spektrum av möjliga andra sociala effekter av transporter, vilket bl.a. anges i ett ramverk som 
Geurs et al. (2009) har utvecklat. Denna presentation, som sammanfattar en artikel skriven av 
presentatörerna, använder Geurs analytiska ramverk för att ta lyfta fram två empiriska fallstudier: 
National Transport Strategy for Scotland, som antogs i januari 2016, tillsammans med tillhörande 
utgifter för nationell nivå; och Sveriges nationella transportplan 2014–2025. 

Metod: Dessa strategier sammanfattas och analyseras i förhållande till de kategorier av social 
påverkan som Geurs et al. identifierar. Vidare bedöms hur, i förhållande till varje påverkanskategori, 
olika sociala grupper kommer att gynnas eller missgynnas. Därefter analyseras ett antal projekt 
(planerade) som antas uppfylla respektive nationella strategierna i förhållande till kriterierna. 

Resultat och slutsats: Resultaten visar resor per år per transportslag gjorda av olika socio-
demografiska grupper, sociala effekter efter typ och nivåer av mänskligt behov, hur olika effekter kan 
påverka demografi, nationella utgifter per år på olika delar i transportsystemet (exkl. nyinvesteringar), 
samt bedömning av de nationella transportplanernas bidrag till att minska transportens sociala 
effekter. Snarare än att ta hänsyn till de sociala effekterna av ett visst projekt, eller ett litet antal projekt 
och hur dessa effekter påverkar det sociala kapitalet i kraft av deras fördelning, visar resultaten på 
politiken och de prioriteringar som görs i sin helhet på nationell nivå och i jämförelse mellan två länder. 
Analysen visar att både nationella åtgärder och utgifter inte tycks minska ojämlik fördelning av 
transporters sociala effekter. Tvärtom, på flera sätt verkar det som om nationell politiken och utgifter 
arbetar i motsatt riktning, trots uttalade politiska mål om jämlikhet och rättvisa. I europeiska samhällen 
där ojämlikheten för närvarande ökar, är det oroande om transportpolitiken inte motverkar denna 
trend. 
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1.10.3 

VäRDERING OCH FöRDELNING AV TILLGäNGLIGHET 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

VARIA - BILRESTIDER I STORSTAD: VARIATIONSMöNSTER OCH UPPLEVD OSäKERHET 

Qian Wang, Karin Brundell-Freij, Dirk Van Amelsfort 
WSP Sverige AB 

Bakgrund: Restider på väg kan variera i många olika dimensioner: mellan rutter, över året, över 
veckan, över dygnet, mellan dagar och mellan individuella fordon. Den totala standardavvikelsen i 
detta material är naturligtvis mycket stor. Om restidens standardavvikelse används för utvärdering av 
restidsosäkerhet i samhällsekonomisk effektbedömning, därmed uppstår frågan vilken 
restidsfördelning det är som man skall beräkna standardavvikelsen av när restidsosäkerheten skall 
beskrivas? Den ytterligare frågan är vilka delar av variationsmönstret som ingår i resenärernas 
prediktioner, och där med ligger utanför den ”osäkerhet” de drabbas av, respektive vilken återstående 
standardavvikelse som resenären blir överraskad av. 

Metod: Subjektiva uppskattning av restid, d.v.s. hur resenärerna uppfattar, och ”predicerar” restid, har 
samlats in via en webbaserad enkät. Enkätens huvudinnehåll är beskrivning av en uppsättning 
konkreta rutter och omgivande förutsättningar (tid på dagen, tid på året) för vilka respondenterna får 
ange vilken restid de spontant förväntar sig under dessa omständigheter. linjära modeller estimeras 
med den subjektiva restid data, väntevärdet och standardavvikelse. Resetider på de motsvarade 
rutterna och samma period från den verkliga världen begärdes från ett navigationsföretag genom API. 
Väntevärdet och standardavvikelse beräknas också utifrån observerade data. Resenärernas 
restidsprediktion modell jämförs med den observerad restidernas variation. 

Resultat och slutsats: Vi fick totalt 1383 respondenter som ger 6948 observationer av bilresetid på 
utvalda 28 rutter i Stockholmsområdet. Jämfört med den observerade förväntade restiden är det 
subjektiva väntevärdet restiden mycket mindre. Respondenterna kan förutsäga skillnaden i restid 
bland huvudvägtyperna (stadstrafik, biltrafik och en blandning av stads- / arteriell) och tid på dagen. 
Men de kunde inte förutsäga skillnaden mellan vägarna inom en vägtyp och de anser ingen skillnad i 
medelhastighet såväl som i standardavvikelse mellan riktning under samma tidsperiod. 
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2. Trafikteknik, planering och 
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2.1.1 

KLIMATANPASSADE TRAFIKPROGNOSER 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

ETT HåLLBART TRAFIKPROGNOSSCENARIO FöR STORGöTEBORG 

Viktor Hultgren1, Andreas Almroth2, Kerstin Boström3 
1Trafikverket Region Väst , 2Trafikkontoret Göteborgs stad , 3Trafikverket 

Bakgrund: Trafikverket Region Väst har tillsammans med Göteborgs stad tagit fram ett 
prognosscenario för trafik- och resandeutveckling i StorGöteborg, med utgångspunkt från stadens 
trafikstrategi, regionens målbild samt Trafikverkets klimatscenario. Bakgrunden till arbetet är att 
Göteborgs stad sedan 2015 använder stadens trafikstrategi som planeringsförutsättning vid bland 
annat detaljplaner, översiktsplaner och åtgärdsvalsstudier. Trafikstrategin har två effektmål - att 
andelen resor till fots och med cykel ska uppgå till minst 35 % år 2035 och att kollektivtrafikandelen av 
de motoriserade resorna ska uppgå till minst 55 % år 2035. Som en konsekvens bedöms antalet 
bilresor minska med 25 %. Målsättningen att kraftigt minska biltrafiken till förmån för andra, mer 
hållbara transportslag, kan jämföras med Trafikverkets basprognos där biltrafiken till år 2040 bedöms 
öka med cirka 25 % i StorGöteborg (jämfört med år 2014). En konsekvens av att Trafikverket och 
Göteborgs stad har två olika sätt att se på hur trafiken kan komma att utvecklas i framtiden är att det 
förekommit oenigheter om vilka biltrafikvolymer som antas uppkomma när exploatering och 
stadsbyggnadsprojekt äger rum. För att minska risken för framtida oenigheter tecknades en så kallad 
Direktörsöverenskommelse, där Trafikverkets regionala direktör tecknade en överenskommelse med 
stadens direktörer om att arbeta gemensamt i tidiga skeden. I direktörsöverenskommelsen beskrivs att 
Göteborgs stad och Trafikverket gemensamt ska arbeta med att ta fram trafikprognosscenarier utifrån 
det uppdrag som respektive aktör har. Som en konkretisering av direktörsöverenskommelsen 
initierades ett arbete i syfte att ta fram en alternativ trafikprognos, ett så kallat Hållbarhetsscenario, i 
vilken effektmålen i Trafikstrategin var uppfyllda. Till skillnad från Trafikverkets basprognos innehåller 
Hållbarhetsscenariot ej beslutade åtgärder och styrmedel. 

Metod: Utgångspunkten för det alternativa prognosscenariot har varit Göteborgs stads trafikstrategi 
samt i viss utsträckning Västra Götalandsregionens målbild koll 2035. I strategidokumenten antas att 
biltrafiken minskar med cirka 25 % jämfört med basåret samtidigt som resandet med kollektivtrafik, 
gång och cykel ökar kraftigt, med cirka 75-100 %. Ett stort antal åtgärder har provats, en och en, i en 
iterativ process i Trafikverkets prognosmodell Sampers. Utgångspunkten för val av åtgärder att 
analysera har varit Trafikverkets dokument "Styrmedel och åtgräder för att minska transportsystemets 
utsläpp av växthusgaser". För flera analyserade styrmedel har flera nivåer testats, exempelvis har 
olika nivåer avseende parkeringsavgifter lagts in i Sampersmodellen. Åtgärder samt nivå av åtgärder 
som slutligen valts ut för att ingå i det så kallade Hållbarhetsscenariot har bestämts i samråd mellan 
Trafikverket och Göteborgs stad. 

Resultat och slutsats: Projektet utmynnade i ett trafikprognosscenario, tills vidare benämnt 
Hållbarhetsscenario. I Hållbarhetsscenariot uppnås trafikstrategins effektmål om andelen gång och 
cykel ska vara minst 35 % (36 %) och att andelen kollektivtrafikresor av de motoriserade resorna ska 
vara minst 55 % (60 %). En slutsats som kan dras av projektet är att det krävs väldigt kraftfulla 
åtgärder för att effektmålen i Trafikstrategin ska uppnås. Bland de styrmedel och effekter av åtgärder 
som ingår i Hållbarhetsscenariot finns bland annat lägre bilinnehav, ökade bränslekostnader, sänkt 
bashastighet och ökade parkeringskostnader. 
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2.1.2 

KLIMATANPASSADE TRAFIKPROGNOSER 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

TRAFIKVERKET PRESENTERAR NYA BASPROGNOSER 2020 – VILKA ÄR NYHETERNA? 

Christian Nilsson1, Carsten Sachse2 
1WSP , 2Trafikverket 

Bakgrund: Trafikverket har regeringens uppdrag att ta fram och tillhandahålla trafikprognoser för alla 
trafikslag inom såväl persontrafik- som godstransportsektorn. Syftet med dessa så kallade 
Basprognoser är bland annat att utgöra underlag för samhällsekonomiska analyser av åtgärder som 
påverkar transportsystemet. De utgör även grunden för de nationella och regionala transportplanerna. 
På regional och lokal nivå används trafikprognoser för exempelvis kapacitetsanalyser och 
dimensionering av infrastrukturprojekt. Trafikverket publicerar nya Basprognoser första april vartannat 
år. Senaste Basprognoserna presenterades 2018, och det pågår för närvarande arbete med att ta 
fram en ny Basprognos som kommer att presenteras i april 2020. 

Metod: Under 2018-2019 har Trafikverket arbetat med trafikprognoser för att bland annat belysa hur 
olika antaganden och förutsättningar påverkar hur målet för minskade växthusgasutsläpp kan uppnås. 
Arbetet har omfattat att ta fram olika prognosscenarier, genomföra modellanalyser med Sampers och 
Samgods, effektberäkningar och beskriva resultat. Det genomförda arbetet har använts som ett 
underlag till beslut om de prognosförutsättningar som kommer att gälla från och med 1 april 2020. 

Resultat och slutsats: Då detta abstract lämnas in är inte alla prognosförutsättningar för kommande 
Basprognos beslutade, men beslut kommer att fattas under augusti 2019. Föredraget kommer att 
redovisa principer, viktiga politiska beslut och överväganden som gjorts för att fastställa förutsättningar 
för de Basprognoser som börjar gälla från och med april 2020. Presentationen kommer att innehålla 
en beskrivning av skillnader mellan den kommande och tidigare Basprognoser för bland annat 
socioekonomiska data, ekonomisk tillväxt, antagande om framtida bränslepriser mm. 
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2.1.3 

KLIMATANPASSADE TRAFIKPROGNOSER 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

SCENARIOVERKTYG FöR EFFEKTANALYSER AV KLIMATSTYRMEDEL 

Helen Lindblom1, Sandra Samuelsson2, Håkan Johansson1 
1Trafikverket , 2WSP 

Bakgrund: Sverige har ett klimatpolitiskt ramverk där klimatmålet är att nettoutsläppen för 
växthusgaser ska vara högst noll år 2045. Därefter ska de vara negativa, det vill säga Sverige ska 
släppa ut mindre växthusgaser än vad naturen klarar av att ta upp. Transportsektorn har ett etappmål 
som redogör för att inrikes transporter (utom inrikes luftfart) ska minska sina växthusgasutsläpp med 
minst 70 procent fram till och med 2030 jämfört med år 2010 (Proposition 2016/17:146). Med dagens 
utvecklingstakt kommer inte målet att nås, utan det kan komma att krävas styrmedel och annat för att 
utvecklingen ska gå i önskad riktning. Under 2018-2019 har Trafikverket arbetat med trafikprognoser 
för att bland annat belysa hur olika antaganden och förutsättningar påverkar hur målen för minskade 
växthusgasutsläpp kan uppnås. För att kunna testa olika scenarier så utvecklades ett nytt 
modellverktyg för snabba effektanalyser, kallat scenarioverktyget. 

Metod: Att göra analyser med Sampers, Samgods och Samkalk är tidskrävande. Trafikverket har 
därför under 2019 utvecklat ett excelbaserat verktyg för att på ett övergripande sätt kunna analysera 
hur olika nivåer på styrmedel, framförallt drivmedelsskatter, reduktionsplikt och kilometerskatt kan 
komma att påverka fordonsflottans sammansättning, trafikarbete och utsläpp av CO2. Modellen är 
baserad på statistik och resultat från emissionsmodellen HBEFA samt nuvarande basprognos för 
2040. 

Resultat och slutsats: De analyser som genomförts visar att verktyget ger likvärdiga resultat som vid 
analyser med Sampers, Samgods och Samkalk men är betydligt snabbare och enklare att använda för 
vissa typer av analyser. Med hjälp av verktyget kan man analysera hur olika nivåer på styrmedel kan 
komma att påverka fordonsflottans sammansättning, vägtrafikens användning av förnybar energi och 
trafikarbetet samt gapet till klimatmålen. Resultat som genereras är framförallt trafikarbete, CO2-
utsläpp, energianvändning och skatteintäkter. Denna presentation kommer att beskriva hur modellen 
är uppbyggd och hur den använts i processen att ta fram nya prognosförutsättningar. 
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2.1.4 

KLIMATANPASSADE TRAFIKPROGNOSER 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

PROGNOSRESULTAT OCH UTMANINGAR MED ATT TA FRAM NYA 
PROGNOSFöRUTSäTTNINGAR 

Christian Nilsson1, Sandra Samuelsson1, Petter Wikström2 
1WSP , 2Trafikverket 

Bakgrund: Sverige har ett klimatpolitiskt ramverk där klimatmålet är att nettoutsläppen för 
växthusgaser ska vara högst noll år 2045. Därefter ska de vara negativa, det vill säga Sverige ska 
släppa ut mindre växthusgaser än vad naturen klarar av att ta upp. Transportsektorn har ett etappmål 
som redogör för att inrikes transporter (utom inrikes luftfart) ska minska sina växthusgasutsläpp med 
minst 70 procent fram till och med 2030 jämfört med år 2010 (Proposition 2016/17:146). Med dagens 
utvecklingstakt kommer inte målet att nås, utan det kan komma att krävas styrmedel och annat för att 
utvecklingen ska gå i önskad riktning. 

Metod: Under 2018-2019 har Trafikverket arbetat med trafikprognoser för att bland annat belysa hur 
olika antaganden och förutsättningar påverkar hur målet för minskade växthusgasutsläpp kan uppnås. 
Arbetet har omfattat att ta fram olika prognosscenarier, genomföra modellanalyser med Sampers och 
Samgods, effektberäkningar och beskriva resultat Det har även tagits fram ett nytt modellverktyg för 
snabba effektanalyser för att på ett snabbt sätt kunna analysera hur andra antaganden påverkar 
utsläpp av växthusgaser, behov av biodrivmedel och påverkan på skatteintäkter. 

Resultat och slutsats: Det har gjorts analyser baserade på olika förutsättningar har genomförts för år 
2040. Prognoserna är: - Prognos A - beslutad politik - Prognos B - beslutad och aviserad politik samt 
att klimatmålen skall nås - Prognos C - beslutad och aviserad politik plus styrmedel samt att 
klimatmålen skall nås De tre prognoserna ger stor skillnad i körkostnader. Två av prognoserna 
uppfyller de ställda klimatmålen, men har stor påverkan på transportefterfrågan. Det har även gjorts 
beräkningar på hur mycket biodrivmedel som krävs och påverkan på statens intäkter. Föredraget 
kommer även att innehålla en genomgång av några av de utmaningar som funnits med att ta fram 
antaganden och genomföra modellanalyser. Exempelvis kommer det att tas upp hur man skapar 
scenarier, oklarheter med vad som avses med beslutad politik och om det är möjligt att bedöma vad 
som är rättvisa styrmedel. Även modelltekniska utmaningar med att använda Sampers och Samkalk 
kommer att förklaras. 
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2.2.1 

UPPKOPPLADE OCH SJäLVKöRANDE FORDON I STäDER 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

HUR KAN STäDER FöRBEREDA SIG FöR UTVECKLINGEN AV SJäLVKöRANDE FORDON? 

Mikael Ivari 
Trafikkontoret Göteborgs Stad 

Bakgrund: Utvecklingen av framtidens automatiserade fordon och körsystem pågår för fullt. Men även 
om den tekniska utvecklingen går snabbt så finns det stora osäkerheter kring hur stads- och 
trafikplaneringen kommer att påverkas framöver. Det finns ett behov av att städer börjar bli 
"automation ready". Med det avses att städer behöver skaffa sig förmågan att kunna fatta informerade 
och strukturerade beslut kring den gradvisa introduktionen av automatiserade körsystem och nya 
mobilitetstjänster. Det Horizon 2020 finansierade projektet CoExist syftar till att börja överbrygga 
klyftan mellan utvecklingen av automatiserad fordonsteknik och transport- och infrastrukturplanering. 
Projektet utvecklar bland annat simuleringsmodeller och effektbedömningsverktyg som sedan 
tillämpas på åtta användarfall i fyra olika Europeiska städer för att visa på hur städer kan börja bli 
"automation ready". Tillsammans med Stuttgart, Helmond och Milton Keynes så är Göteborg en av 
fyra städer där de nyutvecklade modellerna och verktygen har tillämpats. Denna presentation kommer 
ge perspektiv på hur städer kan arbeta för att bli "automation ready". 

Metod: Ett av målen med projektet är att hjälpa städer att bygga upp sin förmåga att kunna fatta 
informerade beslut kring planering för självkörande fordon. Genom att arrangera ett flertal workshops 
runt om i Europa med ett stort antal deltagare från olika typer av organisationer så har ett antal 
osäkerheter indentifierats. Dessa har därefter inarbetats i en modell som utgår från tre faser för att 
beskriva en utveckling av den organisatoriska förmågan som går från medvetenhet till implementering 
av åtgärder: 1) Automation Awareness 2) Planning for Automation readiness 3) Implementation of 
Automation-ready measures Med utgångspunkt i ett antal mobilitetsaspekter redovisas initiativ och 
åtgärder som kan bidra till att öka städers förmåga att planera för självkörande fordon. 

Resultat och slutsats: Projektet har tre huvudresultat: 1) Automation-ready transport modelling: 
Såväl mikro som makrosimuleringsprogram har utvecklats för att kunna hantera simulering av 
automatiserade fordon. För att kunna åstadkomma det så har projektet utvecklat en konceptuell 
modell för alternativa automatiserade körbeteenden. 2) Automation-ready infrastructure: En 
effektbedömningsmodell har utvecklats för att kunna bedöma hur automatiserade fordon påverkar 
transporteffektivitet, trafiksäkerhet och yteffektivitet. 3) Automation Ready road authorities: Skapa 
underlag för informerade och strukturerade planeringsbeslut genom tillämpning av nyutvecklade 
modeller och verktyg på 8 användarfall i fyra olika städer. Projektresultaten sammanfattas i ett 
"Automation-ready Framework" (ett ramverk). Syftet med ramverket är att ge städer ökade möjligheter 
för att bättre kunna förbereda sig inför den pågående teknikutvecklingen (d.v.s. att bli Automation-
ready). Presentationen kommer presentera konceptet Automation-ready framework och med 
utgångspunkt i tillämpningar från Göteborg och övriga städer inom projektet kommer olika initiativ och 
åtgärder att presenteras. 
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TRAFIKEFFEKTER AV SJäLVKöRANDE FORDON I ”SHARED-SPACE”-OMRåDEN 

Johan Olstam1, Iman Pereira1, Fredrik Johansson1, Mikael Ivari2, Viktor Bernhardsson1 
1VTI , 2Trafikkontoret Göteborgs Stad 

Bakgrund: Att använda självkörande minibussar för första och sista ”milen”-transporter i 
kollektivtrafiksystemet är en intressant lösning för att öka tillgängligheten till städer utan att behöva öka 
stopfrekvensen och därmed minska effektiviteten hos linjebaserade kollektivtrafiksystem. Sådana 
lösningar innebär dock att minibussarna behöver trafikera trafikmiljöer där motordrivna fordon samsas 
om samma yta som cyklar och gångtrafikanter. Både miljöer som är föreskrivna som 
gångfartsområden (eng. shared space) och andra områden där gångtrafikanter relativt fritt använder 
gaturummet. Denna typ av miljöer kan eventuellt vara svåra att passera för självkörande fordon på 
grund av konflikterande gångtrafikströmmar och brist på trafikstyrning. Det är således intressant att 
undersöka om självkörande fordon leder till längre köer och sämre framkomlighet för den motordrivna 
trafiken i shared-space miljöer och kanske än viktigare arr undersöka hur framkomligheten för 
gångtrafikanter påverkas? 

Metod: För att undersöka trafikeffekter av introduktionen av självkörande fordon i shared space 
områden har vi använt mikroskopiska trafiksimulering. För att simulera interaktioner mellan fordon och 
gångtrafikanter har en vidareutveckling av metoden i Gibb (2015) använts. Metoden kombinerar 
biltrafiksimuleringsprogrammet Vissim och gångtrafiksimuleringsprogrammet Viswalk (för detaljer kring 
simuleringsmetodiken se Liu et.al. 2018). De självkörande fordonen har implementerats i modellen 
baserat på den ansats kring modellering av olika typer av självkörande fordon (Rail-safe, Cautious, 
Normal och All-knowing) som tagits fram i EU-projektet CoEXist (se Sukennik (2018) för detaljer). De 
olika förarlogikerna representerar olika möjliga typer av självkörande fordon, allt från försiktiga och 
säkerhetsfokuserade som Rail-safe och Cautious till mer offensiva körsätt som All-knowing som 
förutsätter kommunikation mellan fordon och infrastrukturen. Den vidareutvecklade 
trafiksimuleringsmodellen har tillämpats på Kungstorget i Göteborg där delar av området är reglerat 
som ett gångfartsområde och delar är en vanlig centrumgata men som används av gångtrafikanter 
som om även denna del är ett gångfartsområde. Trafiksimuleringsmodellen har kalibrerats med hjälp 
av videobaserade trafikmätningar. 

Resultat och slutsats: Flera olika scenarier med olika nivåer på trafikefterfrågan och 
trafiksammansättningar med olika andel självkörande fordon av olika typer (Rail-safe, Cautious och 
Normal) har simulerats. Simuleringar och analyser pågår (och kommer avslutas i oktober) och de 
preliminära slutsatserna visar på begränsade effekter på framkomligheten för gångtrafikanter och 
negativa effekter för den motordrivna trafiken. Preliminära resultat visar på restidsökningar kring 10-
20% för bilar och inga förändringar alls (kring 0%) för gångtrafikanter. Medan ökningarna i fördröjning 
ibland ligger på upp mot 80-90 % för fordonstrafiken. Speciellt uppstår försämringar för motortrafiken 
vid större andel försiktiga självkörande fordon enligt förarlogikerna Rail-safe och Cautious. En stor 
anledning till ökningen i restid verkar vara att de självkörande fordonen håller hastighetsgränsen vilket 
i gångfartsområden är reglerad till max 6-8 km/h. Mer utförliga resultat kommer infogas i 
presentationen. Referenser Liu et. al. 2018 CoEXist D4.1 - Baseline microscopic and macroscopic 
models. Gibb, S., 2015. Simulating the Streets of Tomorrow: An Innovative Approach to Modeling 
Shared Space. Technical Report. CH2M Hill Inc. Sukennik (2018), Micro-simulation guide for 
automated vehicles, Deliverable 2.5 of the COEXist project, https://www.h2020-coexist.eu/wp-
content/uploads/2018/11/D2.5-Micro-simulation-guide-for-automated-vehicles.pdf 
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TRAFIKEFFEKTER AV SJäLVKöRANDE FORDON På STADSNIVå I SAMBAND MED STORA 
OMBYGGNATIONER 

Chengxi Liu1, Johan Olstam1, Andreas Almroth2, Johan Jerling2, Nina G. Vardheim2 
1VTI , 2Göteborg Stad, Trafikkontoret 

Bakgrund: Automatiserade fordon (AV) förväntas bli aktuella i verkligheten inom en relativ snar 
framtid. Körbeteendet hos AV förväntas skilja sig jämfört med konventionella manuellt framförda 
fordon (CV). Vidare förväntas körbeteendet variera mellan olika typer av AV (olika tillverkare, modeller, 
generationer, etc.). Det är således viktigt att utvärdera i vilken utsträckning en introduktion av AV 
påverkar trängselmönster och vilka åtgärder som eventuellt behövs för att skapa ett effektivt 
trafiksystem för ett trafikflöde med en blandning av AV och CV. Inom ramen för EU-projektet CoEXist 
(Europeiska kommissionen, 2017) utvecklas ett ramverk för att integrera AV i befintliga mikroskopiska 
och makroskopiska transportmodeller i VISSIM och VISUM (för en beskrivning av 
modelleringsmjukvaror, se: https://www.ptvgroup.com/en-us/) och därmed möjliggöra studier av 
trafikeffekter av en AV-CV mixat trafiksammansättning. I den här studien, presenteras 
implementeringen och integrering av AV i en makroskopisk transportmodell i VISUM för Göteborg. I 
Göteborg pågår för närvarande många omfattande stads- och infrastrukturprojekt som påverkar 
framkomligheten. Syftet med den här studien är att utvärdera effekter av AV, och mer specifik olika 
mixar av AV typer, på trafiksituationen i Göteborg under en omfattande ombyggnationsperiod. Studien 
presenterar också effekter av två olika åtgärder: 1. Reserverade AV körfält i Götatunneln; 2. Att införa 
kombinerade buss och AV körfält. 

Metod: För att fånga effekter av AV i den makroskopiska modellen, används en metod som är 
baserade på konceptet personbilsekvivalenter (pbe) . Pbe konverterar trafikvolymen och kapaciteten 
för en specifik typ av fordon till personbilsekvivalenter. Detta är t.ex. en vanlig metod för att ta hänsyn 
till att lastbilar tar upp en större yta i rum och tid än personbilar. Pbe används för att konvertera del 
trafikvolymen av AV fordon till en trafikvolym i termer av CV fordon. Värdet på pbe för olika typer av 
AV har skattats från mikroskopisk simuleringer i VISSIM för olika typer av körlogik och vägtyper. Tre 
AV typer definieras i studien: Basic AV, Intermediate AV och Advanced AV. En detaljerade beskrivning 
finns i USTUTT (2018). Den utvecklade metoden som är baserade på pbe har använts för att 
introducera de tre AV typerna i en makroskopisk transportmodell för Göteborg. Modellen hanterar 
trängsel på länkar och korsningar med modulen korsningskapacitetsanalys (ICA). Genomsnittrestid, 
restidsfördröjning och genomsnittrestid per km används som indikatorer för att utvärdera 
trängselsnivån för efterfrågan med olika penetrationsgrad av AV och olika AV mixar. 

Resultat och slutsats: Preliminärt resultat Resultat visar att en ökade andel Basic AV medför en 
försämrad trafiksituation med lägre genomsnittrestid och restidsfördröjning. Ökande andel intermediär 
AV har små effekter på trafiksituation medan en ökande andel avancerade AV minskar 
restidsfördröjning. Vid 50% AV med en AV kombination med 80% bas AV och 20% intermediär AV 
ökar restidsfördröjning med 8%, medan vid 50% AV med en AV kombination med 20% bas AV och 
80% intermediär AV minskar restidsfördröjning med 4%. Att reservera ett AV körfält på Götatunneln 
leder till en även längre restidsfördröjning när AV penetrationsgrad är låg (<30%). När AV 
penetrationsgrad är högre än 50% ger reserverade AV körfält en förbättrad trafiksituation för alla typer 
av blandningar av AV typer. 
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TRAFFIC-AWARE PARKING AVAILABILITY PREDICTION IN URBAN AREAS 

Yacine Atif1, Sogol Kharrazi2, Arne Nåbo2 
1University of Skövde , 2VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

Bakgrund: Internet of Things (IoT) brings visibility across the urban environment through increasingly 
deployed TCP / IP connectivity, facilitated by cutting-edge sensors and other device technologies. 
New sources of data are being exposed to deliver cloud-based information services for authorized 
applications that are poised to govern future smart cities. Examples of such applications are cloud-
based parking services, which combine data streams from roadway smart-poles, parking-lot gateways 
and connected vehicles to provide effective navigating routes to available parking spots. The parking 
selection problem faces new challenges balancing needs of stakeholders such as city operators who 
are wary about carbon emissions, parking providers pushing for increased service utilization, and 
drivers seeking a suitable lot in urban cores. When entering the central district (or CBD) of a city, 
parking-service provisioning needs to predict future parking dynamics and consider current road-traffic 
status to optimize the utility of the selected parking lot. Our proposed SmartPark algorithm for parking 
selection and navigation addresses these challenges by providing an optimized solution to the on-line 
parking selection and car routing problem. The suggested solution is also illustrated through 
simulations. 

Metod: We argue that the accumulation of data provides historical grounds for optimizing future 
decision-marking. In doing so, SmartPark employs a Markov-chain model to predict the future state of 
a parking lot, by the time a vehicle is expected to reach it. The algorithm features three modular 
sections. Considering a delimited parking area, which is a fixed 1-2km radius of land within CBD 
regions, first a search process is triggered to identify the expected arrival-time periods to all parking 
lots within the parking area. This process utilizes smart-poles' data streams reporting congestion rates 
across the parking-area junctions. Then, a predictive analytics phase uses consolidated historical data 
about past parking dynamics, to infer a state-transition matrix showing the availability transformation of 
spots in a lot over short periods of time. Finally, this matrix is projected against similar future seasonal 
periods to figure out the vacancy probability of a lot. The parking with maximum availability probability 
is advcoated, and a congestion-aware navigation path is derived. The proposed parking-selection 
algorithm is implemented and demonstrated using a traffic simulation tool called SUMO. 

Resultat och slutsats: SmartPark's performance evaluation shows increased scalability capabilities 
when further parking resources are made available in the parking area, compared to a BlindPark base 
case, which imitates instinctive approaches commonly adopted by drivers by “blindly” seeking the 
nearest lot. The parking area is an actual Stockholm CBD area called Kista. Within this realistic area, 
the traffic-congestion aware Smart-Park also minimizes the journey duration to the selected parking lot 
while maximizing the chances of finding an available spot in the selected lot, as evidenced by our 
Python-based experimental studies and Sumo-based demonstration. Acknowledgment: This work has 
been funded by Vinnova-FFI, as part of the research project on "Sustainable smart-parking 
management for connected and autonomous vehicles" Dnr 2017-03028. 
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ANALYS AV MOBILNäTSDATA GER NYA INSIKTER KRING RöRELSEMöNSTER OCH BäTTRE 
BESLUTSUNDERLAG FöR KOLLEKTIVTRAFIKEN 

Moa Berglund1, Marcus Velin2, Patryk Larek1 
1WSP Sverige AB , 2Telia Company 

Bakgrund: Ett smart och hållbart samhälle kräver minskad andel resor med personbil till förmån för 
grönare alternativ som cykel eller kollektivtrafik. Men för att kollektivtrafiken ska väljas till förmån för 
bilen krävs mer anpassade tjänster och högre precision. En av de största utmaningarna är att utforma 
rutter och tidtabeller som matchar den efterfrågan och de behov hos resenärerna som finns. Vanliga 
tillvägagångssätt för att försöka ta reda på efterfrågan inkluderar resvaneundersökningar, 
kundundersökningar samt beräkning med hjälp av trafikprognosmodeller. Dagens uppkopplade livsstil, 
där majoriteten av alla människor bär med sig en mobiltelefon, erbjuder dock nya källor till kunskap om 
människors rörelsemönster. 

Metod: Mobiltelefoner kopplar ständigt upp sig mot närmaste basstation. Genom att processa de 
enorma datamängder som skapas av dessa signaler kan förflyttningar mellan basstationer, det vill 
säga resor, identifieras. När de aggregeras över tid och skalas upp till att motsvara hela befolkningen 
kan de ge värdefulla data om rörelsemönster på makronivå. All data anonymiseras och aggregeras 
per automatik innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka 
till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster för grupper, frånkopplat från individ 
och person. Mobilnätsdata kan användas av beslutsfattare som det är för att öka kunskapen om hur 
människor reser i den egna regionen. Men det kan även med fördel kombineras med och integreras i 
trafikmodeller för att öka modellernas träffsäkerhet. 

Resultat och slutsats: Resultatet av databearbetningen inkluderar exempelvis OD-matriser och mått 
på hur många som passerar specifika platser. Datauttag kan antingen göras aggregerat över lång tid 
eller för specifika datum, veckodagar eller tider på dygnet. Eftersom data samlas passivt och 
kontinuerligt är mobilnätsdata särskilt värdefullt för att studera hur rörelsemönster förändras över tid, 
antingen cykliskt över dygn, vecka eller år, eller som en del av en långsiktig utveckling/trend. Vidare 
täcks en större andel resenärer in i datainsamlingen, jämfört med exempelvis resvaneundersökningar. 
Slutligen fås information om hela resan, inte bara den del som sker med exempelvis buss eller 
tunnelbana. Jämfört med trafikprognosmodeller visar mobilnätsdata vad som faktiskt skett, snarare på 
antaganden om resenärers beteende. I dagsläget kan inte färdsättet identifieras på ett tillförlitligt sätt 
utifrån mobilnätsdata. Men om mobilnätsdata kombineras med trafikmodeller kan den saknade 
informationen uppskattas mer precist. Insikter från mobilnätsdata är ett värdefullt komplement till 
befintliga kunskapsunderlag och är ett stöd för beslutsfattare att utveckla kollektivtrafiken i sin region. 
Kombinerat med traditionell trafikanalys och modellering lämpar sig denna data mycket väl för bland 
annat planering av kollektivtrafik för särskilda händelser eller event, identifiera nya stråk eller 
förbindelser som idag inte finns och optimera tidtabeller för att möta de tider då människor mest reser. 
Mobilnätsdata ger ett snabbt och effektivt sätt att kontinuerligt studera hur rörelsemönster – inte bara 
exempelvis antal resenärer per linje – förändras över tid. Utvecklingsmöjligheter inkluderar integrering 
med trafikmodeller och att kunna göra skillnad mellan olika färdsätt i de uppmätta rörelsemönstren. 
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VISAR APP-INSAMLAD DATA På ANDRA RESVANOR äN TRADITIONELLA RVUER? EXEMPEL 
FRåN BL A GäVLE 

Lovisa Indebetou1, Emeli Adell2, Calle Holmström3 
1Trivector Traffic AB , 2Trivector Traffic , 3Gävle kommun 

Bakgrund: Kunskapen från resvaneundersökningar är, direkt eller indirekt, grund för många stora 
beslut inom trafikplanering och därför är det viktigt att data håller hög kvalitet. Resvaneundersökningar 
används bl a för att förstå mängden resor per person och dag, skatta färdmedelfördelning, sätta och 
följa upp mål, förstå hur olika grupper reser, förstå hur man reser till olika ärende, beräkna utsläpp, 
som underlag till modellering etc. Tidigare mindre försök med insamling av data med hjälp av 
mobilapplikationer har indikerat att resultaten ser annorlunda ut jämfört med de resultat man får med 
traditionella undersökningar. Nu har flera kommuner genomfört stora undersökningar med den nya 
metoden bland sina invånare och det har givit väldigt spännande resultat. 

Metod: Gävle lät hösten 2018 genomföra den första heltäckande kommunala resvaneundersökningen 
med enbart mobilapplikation i Sverige. Strax därpå genomförde också Gotland och Malmö 
heltäckande resvaneundersökningar i sina kommuner med hjälp av mobilapp. Eftersom Gävle 
genomfört en resvaneundersökning 2012 med hjälp av pappersenkät och man i Malmö samtidigt med 
insamlingen med mobilapp också samlande in resvanedata med pappersenkäter finns nu möjligheter 
att jämföra skillnader i resultat med de olika metoderna. Undersökningarna i de tre kommunerna 
genomfördes med utskick av brev till 17 500-20 000 invånare i vardera kommunen där de erbjöds att 
delta i undersökningen genom att ladda ner Trivectors app TRavelVU (som loggar respektive 
användares resor med så liten manuell hantering som möjligt) och genom denna app låta registrera 
sina resor under en till ett par veckor hösten 2018. Även andra kommuninvånare har via traditionella 
och sociala medier uppmanats att delta i undersökningarna. 

Resultat och slutsats: Resultaten från app-insamlingen med automatisk loggning av alla resor visar 
att vi gör betydligt fler resor per person och dag än vi tidigare trott och att framför allt att antalet resor 
till fots underskattas. Detta ger stor inverkan på färdmedelsfördelningen. Skillnader i resultat mellan 
pappersenkät och insamling via app gör att det inte enkelt går att jämföra data bakåt i tiden. 
Information på reseelementsnivå, tidsserier från samma person samt bättre kvalitet på data om tid och 
sträckor med insamling via app ger nya möjligheter för analyser. Geografisk information med 
tidsstämpel och individinformation ger nya möjligheter att förstå resvägar men också var i 
trafiksystemet det är problem och ge input till drift och underhåll. Med insamling via app fås lägre 
svarsfrekvenser än med pappersenkät men mer data per person eftersom varje person kan lämna 
data för många dagar och därmed alla veckans dagar. 
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FRAMKOMLIGHETSANALYS VIA KOLLEKTIVTRAFIK 

Andreas Lundqvist 
Norrköpings kommun 

Bakgrund: Under våren år 2019 arbetade vi på Norrköpings kommun med ett nytt kollektivtrafikfält 
under samma period som ett projekt inom "Smarta Staden" bredrevs. Ord som open-source, big data 
och API:er flödade men alla inblandade visste in riktigt innerbörden för dessa ord. Senare, samma 
månad lyftes frågan huruvida arbetet med en större detaljplan skulle fortsätta eller ej. En av de 
viktigaste aspekterna i detaljplanen var biltrafiken och dess påverkan på kollektivtrafiken i området. Vi 
visste att kollektivtrafiken påverkades negativt av alla de köer som uppstod under kvällsrusningen och 
att vidareutveckling av området med mer handel skulle troligtvis leda till ännu längre köer och därmed 
ännu större påverkan på kollektivtrafiken. Vid denna tidpunkt hade vi inga verktyg till hands för att 
kunna utreda hur belastningen på kollektivtrafiken såg ut. Vidare valde jag därför att utveckla ett eget 
projekt där syftet var att påvisa hur kollektivtrafiken i Norrköpings Kommun påverkades av biltrafiken 
samtidigt som visade på hur kombinationen av API:er och Big Data kan nyttjas inom trafikplanering. 

Metod: Genom att nyttja Östgötatrafikens GPS:er i dess bussar och spårvagnar via Trafiklabs API till 
Östgötatrafiken, och inom tidsbestämda ramar kontinuerligt hämta dess nya positioner (med viss tid 
emellan) så lyckades jag beräkna den sträcka som fordonen färdats från att ena positionen hämtats till 
den andra. Den färdade sträckan, och den tid som det tog från föregående hämtade GPS-position till 
nästa så kan såväl tid som sträcka räknas ut, och därmed även hastighet. Detta program satte jag 
igång i en loop och lät köra detta i två veckors tid för att samla på mig en del data. Med 1,2 miljoner 
rader data om olika bussar och spårvagnars olika positioner och hastigheter inom Norrköpings 
kommun så kopplade jag sedan denna data enligt olika tider och dagar till dess linje i vårt 
kollektivtrafiknät och kan nu visa vår medelhastighet, inom 50-metersintervall på hela vårt 
kollektivtrafiknät. Vi vet nu exakt hur snabbt det går överallt i vår kommun under olika timmar under 
dygnet, baserat på medelhastigheter. Vi har även nyttjat samma teknik för att påvisa realtids-tröghet 
på vårt vägnät för att visa om trafiken flyter på eller om det är tröghet, och därmed troligtvis köer. 

Resultat och slutsats: Resultet är ett GIS-lager med medelhastigheter uppdelat i 50-meters 
intervaller av vårt kollektivtrafiknät. Detta lager är dessutom uppdelat på timmes-intervaller mellan 06 
till 23 för att överskådligt kunna se på vilka platser som tröghet uppstår för vår kollektivtrafik och under 
vilka timmar det berörs. Exempelvis kan jag påvisa att medelhastigheten under nästan hela dygnet är 
cirka 33 km/h på en viss delsträcka, men mellan 16:00 till 17:00 då trafiken är som högst så är 
medelhastigheten nere på 8 km/h för vår kollektivtrafik. Med samma data så kan vi även påvisa 
nuvarande flöden huruvida de följer hastighetsbegränsningen eller om tröghet uppstått i vägnätet med 
realtidsdata. Då systemet bygger på GTFS som flera andra aktörer inom Sverige nyttjar så kan detta 
även implementeras på aktörer så som X-trafik, Skånetrafiken, Kalmar Länstrafik, Västtrafik med flera. 
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PARKERINGSMODELLERING I STRATEGISKA TRANSPORTMODELLER 

James Ramsey 
Ramboll Sweden AB, Skeppsgatan 5, 211 11 Malmö 

Bakgrund: För att göra noggranna prognoser och analyser i strategiska transportmodeller av 
framtidens trafik, behövs en större förståelse för effekten av parkering i stadsområden. Utbudet av och 
priset på parkering har en inverkan på den totala mängden av bilresor som görs i städer. Trots det 
modelleras parkeringens inverkan på antalet bilresor på ett förenklat sätt eller inte alls. Vi har ett 
forskningsprojekt för Trafikverket som undersöker hur parkeringens inverkan på bilresor modelleras i 
strategiska transportmodeller på olika platser i världen. Projektets syfte är att hitta olika metoder för att 
modellera parkeringens inverkan på bilresor och som Trafikverket kan använda för att implementera i 
deras Sampersmodeller. Sampers är Trafikverkets modellsystem för trafikslagsövergripande analyser 
av persontransporter och används för att prognostisera framtida trafikflöden och för trafikanalyser. 

Metod: För att modellera parkering, måste motståndet mot parkering beaktas. Parkeringsmotstånd är 
en term som beskriver besväret och ’kostnaden’ som bilresenären upplever när den ska hitta och 
betala för en parkering. Parkeringsmotstånd är den totala uppoffringen av att behöva betala för en 
parkering, tid för att hitta en plats och tid för att gå från parkeringsplatsen till slutdestinationen. Det 
finns flera sätt att modellera parkeringsmotstånd på, från enkla till mer komplexa metoder. De enkla 
metoderna tar endast hänsyn till parkeringskostnader, och de mest komplexa tar hänsyn till flera 
faktorer såsom kostnad, tid och effekten av att behöva hitta en ny parkering för att den första var full. 
För att kunna modellera parkeringsmotstånd på ett mer komplex sett, behövs en ”reskedjebaserad 
modell” istället för en vanlig ”resbaserad modell” (4-stegsmodell). Denna typ av modell är inte så 
vanlig, men modeller som använder reskedjor har blivit vanligare på senare tid. Om 
parkeringsmotstånd ska implementeras i nya versioner av Sampers behövs kanske ett speciellt tillval 
med olika grader av komplexitet. De olika valen har olika för- och nackdelar och i projektet undersöks 
dessa. 

Resultat och slutsats: Den har presentationen ska beskriva de olika metoderna för att modellera 
parkering (och varför det är viktigt för att kunna modellera parkering bättre), nya rön om 
parkeringsmodellering, för-och-nackdelarna med olika metoder, och hur parkeringens inverkan på 
bilresor kan implementeras i Sveriges trafikmodeller. 
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2.3.5 

DATA OCH MODELLER FöR TRANSPORTPLANERING 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

SKATTNING AV RUTTVALSMODELL BASERAT På RESDATA FRåN UNDERSöKNING I MOBIL 
APPLIKATION 

Ulrik Berggren1, Anders Wretstrand2, Thomas Kjaer Rasmussen3, Mikkel Thorhauge3, Karin Brundell-
Freij2 
1Lunds universitet/K2 , 2Institutionen för teknik och samhälle, Lunds universitet , 3Danmarks Tekniske 
Universitet 

Bakgrund: Att kunna förutse fördelning av kollektivtrafikresenärer mellan linjer och turer är en viktig 
komponent för att korrekt kunna planera och dimensionera utbud och på så sätt maximera 
kollektivtrafikens attraktivitet till en rimlig kostnad. De modeller för ruttval som används regionalt och 
nationellt bygger på generella och/eller förenklade antaganden kring antingen resenärens avvägningar 
mellan väntetid vid första hållplats (ansätts vanligen till halva turintervallet) och total restid eller när det 
gäller marginella substitutionskvoter (”vikter”) mellan restidskomponenter såsom väntetid, bytestid, 
gångtid och åktid. Den förstnämnda förenklingen kan leda till felaktig fördelning av modellerat resande 
i system med stora skillnader i turtäthet eller där ojämna turintervall förekommer (exempelvis vanligt i 
tågsystem med exempelvis enkelspår och en blandning av gods och persontrafik) medan den andra 
förenklingen dessutom kan leda till felaktiga fördelningar mellan snabba linjer med få stopp med 
resulterande långa gångavstånd till hållplatser å ena sidan, och långsamma linjer med tätt mellan 
hållplatser med resulterande korta gångavstånd å andra sidan. Att skatta modeller som ger 
vederhäftiga substitutionskvoter i den lokala kontexten bör vara rätt väg för att komma åt dessa 
modellproblem. I föreliggande studie, som bygger på verkliga val i detaljerad resdata från en 
mobilbaserad resvaneundersökning i två omgångar i Malmö och Lund, har vi skattat ruttval från dörr 
till dörr utifrån fördefinierade ruttalternativ i kollektivtrafiknätet baserade på gällande tidtabell samt 
anslutningsalternativ framtagna genom en separat process. Studien syftade således till att ta fram och 
validera en metod för att kunna dra nytta av detaljrikedomen i datat från den mobilbaserade 
undersökningen, och samtidigt ta fram rutiner för att på ett så enkelt sätt som möjligt kunna skatta 
ruttval från lokalt insamlade data. 

Metod: Totalt knappt 4 000 kollektivtrafikresor, kartlagda med resvaneappen TRavelVU ungefär lika 
fördelat mellan och i november 2016 respektive samma månad 2017, har legat till grund för 
modellskattningen av ruttval. För att kunna genomföra denna har fördefinierade ruttvalsalternativ 
genererats utifrån varje verklig start eller målpunkt från undersökningen. För de kollektivtrafikbaserade 
alternativen har metoden Branch-and-bound (Friedrich, 2001) tillämpats mellan möjliga start och 
målhållplatser, i syfte att erhålla en så realistisk alternativuppsättning som möjligt. För alternativ 
gällande anslutningsresor mellan de verkliga start och målpunkterna från undersökningen och möjliga 
påstignings respektive avstigningshållplatser har ett antal kriterier satts upp för att få fram en 
uppsättning möjliga hållplatser för anslutningsresor med gång, cykel respektive bil. I detta läge har 
hänsyn tagits till det empiriska faktum att resenärer är beredda att färdas längre för att nå en 
högkvalitativ förbindelse (t ex tåg eller expressbuss). Anslutningsalternativ och kollektivtrafikalternativ 
har länkats samman vid de möjliga start-/påstignings- och mål-/avstigningshållplatserna. 

Resultat och slutsats: Modellskattningar pågår, men hittills framkomna resultat från en multinominal 
logitmodell med path size (Ben-Akiva och Bierlaire, 1999) och koefficientvärden för 
restidskomponenterna antyder att metoden visar på en framgångsrik väg framåt (korrekta tecken och 
realistiska värden samt god model fit). De preliminära resultaten ger, i linje med annan forskning, vid 
handen att rutter med många alternativ (linjer) är mer attraktiva än rutter med enbart fåtal alternativ. 
Dessutom finns indikationer på att buss premieras före regiontåg under de förutsättningar som råder i 
analysområdet. 
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2.3.6 

DATA OCH MODELLER FöR TRANSPORTPLANERING 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

MODELLERING AV TRäNGSEL I KOLLEKTIVTRAFIKEN – EN FöRSTUDIE 

Marcus Posada, Janne Henningsson, Linda Isberg 
Sweco 

Bakgrund: Trängsel i kollektivtrafiken påverkar resenärens upplevelse av, och möjlighet att 
överhuvudtaget nyttja, kollektivtrafiken. Kraftig trängsel ombord kollektivtrafiksfordonen ger upphov till 
sänkt servicekvalitet, sänkt tillförlitlighet och i värsta fall till förlängd restid eller nekad ombordstigning. 
Trängseleffekter är också diskuterade inom samhällsekonomin, där åtgärder som idag beräknats 
olönsamma skulle kunna bli lönsamma om hänsyn tas till trängsel ombord. Trängseln ombord på 
fordon i kollektivtrafiken och dess effekter är för närvarande inte inkluderade de prognosmodeller som 
används av Trafikverket eller trafikhuvudmännen. Då trängsel i kollektivtrafiken framförallt är en 
storstadsproblematik fokuserar analyserna i det här projektet på trängsel i Visum/Sampers i SLL 
Trafikförvaltningens kollektivtrafikmodell för Stockholms län. Visum har i det här projektet använts för 
nätutläggning, istället för Emme, då det är det verktyg Trafikförvaltningen i Stockholm använder. 

Metod: Projektet syftar till att vara ett beslutsunderlag till kommande utveckling av modellsystemet 
Sampers. För att uppnå det syftet har projektet innefattat att: · undersöka vilka data som behövs för att 
kunna utreda om hänsyn till trängsel i kollektivtrafiken behöver tas i Trafikverkets prognosmodeller · 
inhämta relevant data · föreslå hur modellering av trängsel i kollektivtrafiken skulle kunna se ut · med 
hjälp av inhämtad data och vald modelleringsansats undersöka huruvida hänsyn bör tas till trängsel i 
kollektivtrafiken (på fordon såväl som på hållplatser/stationer) i Sampers · undersöka relevansen och 
möjligheten att beakta trängsel vid hållplatser/stationer. Arbetet har baserats på litteraturöversyn, 
erfarenheter i projektgruppen, initiala tester med Sampers och Visum, exempel på implementeringar 
av trängsel i trafikmodeller från länder med liknande modellstrukturer samt intervjuer. I detta arbete 
har SLL Trafikförvaltningens och Hashims (2017) metod för att implementera trängseleffekt baserad 
på sittplatsbaserad trängselfunktion i en statisk nätverksmodell provats. I denna ansats är målet att 
komma ifrån den genomsnittliga passagerarbeläggning (ACM (Average crowding multiplier)) och 
istället använda en viktad trängselfunktion (WCM (Weighted crowding multiplier)) som en funktion av 
den genomsnittliga trängselfaktorn. Funktionen har implementerats i SLL Trafikförvaltningens Visum-
modell för kollektivtrafik. Implementeringen har skett genom att använda Python-script och 
trängselfunktionen har lagts som ett tillägg till ombordtiden. Testerna visar att beläggningen ombord 
på bussar och tåg påverkas av trängselfunktionen. 

Resultat och slutsats: Där det enligt modellen råder trängsel trycks resandet över på andra 
transportmedel som har ledig kapacitet. Det som upptäcktes var dock att det är inte alltid säkert att 
modellen har identifierat kapacitetsproblem där det i verkligheten uppstår kapacitetsproblem, vilket gör 
att trängselfunktionen justerar beläggningen där den egentligen inte borde justeras och omvänt. 
Generellt visar både modellen och den statistik vi tagit del av små tendenser till trängsel summerat 
över morgonens maxtimme. Det beror på att resandet aggregeras över en hel timme, där det under 
perioder eller vissa avgångar förekommer stor trängsel, men där det utslaget på en hel timme inte 
finns någon trängsel. Utförda intervjustudier visar att det finns ett behov, inte minst pedagogiskt vid 
stora infrastrukturinvesteringar, av att inkludera trängsel ombord på fordonen i samhällsekonomiska 
kalkyler för kollektivtrafikinvesteringar, såväl som i modeller som används i planerings- och 
prognossyfte. Det behovet uttrycks även i den vetenskapliga litteraturen. 
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2.4.1 

HUR RESER VI I FRAMTIDEN? 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

TRENDER I TRANSPORTSYSTEMET - TRAFIKVERKETS ANALYS AV OMVäRLD OCH FRAMTID 

Christer Hårrskog 
Trafikverket 

Bakgrund: Syftet med Trafikverkets arbete med omvärldsanalys är att stärka beredskapen att möta 
förändringar genom att försöka förstå de mekanismer som påverkar förändringar i samhället och 
transportsystemet. Många händelser blir mer begripliga om de ses i ett större geografiskt 
sammanhang och i ett mer långsiktigt och strukturellt perspektiv. Presentationen kommer att ta upp de 
aktuella trender som identifierats samt hur Trafikverkets arbete med omvärldsanalys går till. 

Metod: Vart fjärde år tar Trafikverket fram en omvärldsanalys som baserar sig på trender i samhället 
och i transportsystemet. Analysen är ett av underlagen inför arbetet med att ta fram förslag på 
nationell transportplan. Den senaste omvärldsanalysen ”Trender i transportsystemet” publicerades 
2018. Den ger en överblick över några förändringar som kan få stor påverkan på förhållandena i 
transportsystemet på några decenniers sikt. En gång i kvartalet tas en kortfattad omvärldsanalys fram 
med hjälp av ett system som fångar upp aktuella händelser via branschmedia, publikationer och andra 
kanaler. I kvartalsrapporterna, som presenteras internt, beskrivs viktiga händelser inom de 
transporttrender som Trafikverket identifierat, samt aktuella frågor inom förvaltningspolitiken och 
Trafikverkets uppdrag. Månadsvis görs en omvärldsbevakning för att ge en bild av läget inom 
transportområdet. Omvärldsspaningen är ett urval av aktuella händelser, som alla intresserade har 
möjlighet att kostnadsfritt prenumerera på. 

Resultat och slutsats: Trafikverket har identifierat och beskrivit fem megatrender som förändrar 
samhället och fem trender i transportsystemet: Megatrender i samhället Digitaliseringens effekter 
genomsyrar allt Breddat hållbarhetsfokus samt ökad kraft i energiomställningen Fler bor i växande 
stadsregioner med ökande skillnader i livsstilar En alltmer tjänstebaserad ekonomi i en osäker global 
utveckling Ökat fokus på samhällssäkerhet och sårbarhet Trender i transportsystemet Ett alltmer 
digitalt baserat och automatiserat transportsystem Kraven på fossilfrihet och minskade utsläpp skärps 
Fortsatt tryck på hög tillgänglighet och goda transportmöjligheter Transportsystemet integreras alltmer 
i samhällsutvecklingen Ökade krav på samhällssäkerhet och robusta transportsystem Med ett 
strukturerat arbetssätt kan en effektiv omvärldsanalys genomföras, som kan identifiera och presentera 
strategiska vägval och kritiska frågeställningar för organisationen. 
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2.4.2 

HUR RESER VI I FRAMTIDEN? 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

FRAMTIDENS TAXI - NYA FORDON OCH TJäNSTER VäNDER UPP OCH NER På 
TAXIBRANSCHEN 

Axel Persson1, Christian Dymén1, Christian Fredricsson1, Erika Johansson1, Jenny Bragg2 
1Trivector , 2Transportstyrelsen 

Bakgrund: Enligt taxitrafiklagen krävs det en personbil eller lätt lastbil för att en verksamhet skall lyda 
under nämnd lagstiftning. Under de senaste åren har vi dock sett en expansiv utveckling i Sverige och 
internationellt där företag etablerar sig och börjar driva taxiverksamhet, trots att verksamheten 
använder andra fordon än dessa och ibland även helt nya typer av fordon. Ett exempel är företaget 
Bzzt som använder trehjuliga mopeder till sin taxiverksamhet. Företaget har ett koncept liknande Uber, 
med en digital plattform som grund, men förarna är anställda av företaget och äger inte sina egna 
fordon. Fordonen kallas Zbee och tillverkas av det svenska företaget Clean motion. De körs på el och 
har plats för en förare och två passagerare. Idag kör Bzzt sina podtaxis i centrala Stockholm. Syftet är 
inte att konkurrera med traditionell taxiverksamhet, de ser sig själva som ett alternativ för kortare resor 
i innerstaden där det är för dyrt med taxi, för långt att promenera och för krångligt att resa kollektivt. 
Andra exempel som återfinns nationellt eller internationellt är motorcykeltaxi, cykeltaxi och taxi med 
eldrivna minibilar. Uppkomsten och utvecklingen av denna typ av taxiliknande trafik har medfört att 
Transportstyrelsen behöver se över om taxitrafiklagens nuvarande definition är tillräcklig eller om det 
finns behov av att reglera även dessa nya former av taxi. Detta uppdrag innehåller en internationell 
kunskapssammanställning, en analys av vilka effekter de nya formerna av taxitrafik har på de 
transportpolitiska målen, samt förslag på lämpliga åtgärder för att hantera nya former av taxi. 

Metod: Utredningen har genomförts i fem steg, där det första och andra steget var att skapa en bild av 
nuläget genom fallstudier av internationella alternativa taxiverksamheter. Därefter har en djupgående 
fallstudie med företaget Bzzt genomförts, för att undersöka deras perspektiv och vilka utmaningar och 
möjligheter de upplever i verksamheten. Steg fyra bestod av att ta fram olika scenarier för framtidens 
taxi, där de transportpolitiska målen var i fokus. Avslutningsvis har allt material sammanställts till ett 
beslutsunderlag för Transportstyrelsen. 

Resultat och slutsats: Det pågår ständig utveckling av nya taxikoncept runt om i världen och inte 
minst i Europa och Sverige. Lagstiftningen ser väldigt olika ut och hinner inte alltid med den snabba 
utvecklingen i respektive land. De nya verksamheterna har ofta fordon drivna av el och ett miljöfokus, 
samtidigt som de ofta är mer yteffektiva än vanliga personbilar. Ur ett hållbarhetsperspektiv borde det 
alltså finnas ett stort intresse att underlätta möjligheterna till att bedriva denna typ av verksamhet 
genom att vid behov reglera lagstiftningen. Genom utredningsarbetet har det tagits fram en bild över 
utvecklingsmöjligheterna av taxi i Sverige samt vilka möjligheter och utmaningar som finns kring 
verksamheten – såväl juridiska som planeringsmässiga. Vi har även visat hur mopedtaxiverksamhet 
kopplar till de nationella målen för hållbara transporter. Resultatet förväntas vara till nytta för 
Transportstyrelsens regelutvecklingsarbete. Innovationer, nya tekniska lösningar och nya 
användningsområden för olika fordonsslag leder till nya transportlösningar som inte alltid faller in inom 
ramarna för nuvarande lagstiftning. Resultaten bedöms även kunna var till nytta i ett större perspektiv i 
arbetet med styrning av olika former av delad mobilitet. 

  



64 

2.4.3 

HUR RESER VI I FRAMTIDEN? 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

FLER SäTT ATT RESA På? SAMVERKAN OCH DELAD MOBILITET På LANDSBYGDEN  

Claus Sørensen1, Alexander Paulsson2 
1K2, VTI , 2K2, VTI and LU 

Bakgrund: Despite major efforts by public authorities to reduce carbon emissions and curb demand of 
car-use, the transport sector is still facing major challenges when it comes to reducing its ecological 
impact. By sharing vehicles, either through ridesharing or carsharing, the demand for car-travel could 
be expected to lower as well as the emissions of carbon. Technological innovations and app-based 
platform services has enabled a widespread diffusion of ridesharing and free-floating car-pools, yet the 
subscription to these services are marginal and the behavioral changes necessary to curb the demand 
for car-use has so far not materialized. However, public authorities have begun to support different 
forms of shared mobility services through various sets of policies and policy instruments. Policies and 
policy instruments are often linked to organizational reforms that involve new forms of collaboration, 
both between different public organizations and between organizations in the private and the public 
sectors. In this presentation research is presented which aimed to investigate how public authorities 
try to make ridesharing available for the broader public in villages by collaborating with private, public 
and charity-based organizations. 

Metod: Drawing upon literature on collaboration in organization and governance studies, a framework 
for understanding collaborative efforts at promoting shared mobility is developed. To investigate the 
research question, three cases in three Swedish regions have been studied: Blekinge, Västra 
Götaland and Gävleborg. In all three cases, the regional authorities have collaborated with private 
and/or charity-based organizations to enable app-based ridesharing. 

Resultat och slutsats: Whilst collaboration is believed to be necessary for a transition to a low-
carbon transport system, as this is how the regional authorities can side with private companies and 
charity-based initiatives to encourage ridesharing, our results suggest that collaboration is not enough 
of a policy instrument to achieve a widespread use of ridesharing. Additional policy instruments should 
be considered. 
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2.4.4 

HUR RESER VI I FRAMTIDEN? 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

DESIGN OCH UTVäRDERING AV FLEXIBLA MATARTJäNSTER MED DELADE SJäLVKöRANDE 
FORDON 

David Leffler 
KTH Royal Institute of Technology 

Bakgrund: Transportmyndigheter står inför utmaningen att effektivt utnyttja befintlig 
transportinfrastruktur under växande behov av tillgänglighet, hållbarhet och säkerhet. Världen 
urbaniseras, och den pågående tillväxten och anammandet av delad mobilitet, samt förväntningarna 
på självkörande fordon, för med sig både hot och möjligheter för framtida transportsystem. Det finns 
starka bevis för att självkörande fordon kan bidra till ökad trängsel om dessa inte utnyttjas som ett 
delat transportmedel. Samtidigt finns påståenden om att delade självkörande fordon kan förbättra 
mobiliteten för personer med begränsad tillgång till privat bil eller högfrekvens-kollektivtrafik. 
Resenärer blir alltmer uppkopplade, och tillsammans med utvecklingen av Intelligenta 
Transportsystem finns en ökad tillgång på realtidsdata om hur ett transportsystem utvecklas över tid. 
Att integrera självkörande fordon inom befintliga kollektivtrafiksystem innebär en stor potential för 
operativ planering och flexibel styrning som kan anpassas efter aktuella behov, men effekterna av 
sådana satsningar är notoriskt svåra att utvärdera. 

Metod: För att utvärdera alternativa flexibla operativa strategier som utnyttjar realtidsdata och 
uppkopplade fordon, utvidgades ett existerande simuleringsramverk för kollektivtrafik, BusMezzo, med 
en modul för att simulera olika varianter av flexibel operativ styrning. Inom ramverket används 
modeller för att uppskatta tid och rums-beroende beslut och resulterande generaliserade kostnader av 
individuella passagerare inom kollektivtrafiksystem med både efterfrågestyrda och schemalagda 
transportalternativ. 

Resultat och slutsats: I denna presentation presenteras ramverket och dess tillämpning för att 
utveckla och utvärdera en automatiserad matartjänst. Förväntade sänkningar av 
bemanningskostnader genom automatisering av fordon motiverar en fallstudie av alternativa 
fordonsflottor, där en efterfrågestyrd operativ strategi jämförs med drift enligt fast rutt och tidtabell. 
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2.5.1 

UTFORMNING OCH TRAFIKSTYRNING 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

KAPACITET VID DRIFT- OCH UNDERHåLLSåTGäRDER 

Per Strömgren 
Movea AB 

Bakgrund: Inom projektet METKAP, den nya kapacitetsmanualen framtagen under 2009-2012 som 
blev klar under december 2012, har nya kapacitetsvärden tagits fram med bakgrund av TMS-
mätningar. Kapacitetsvärden finns för samtliga idag använda typsektioner för nybyggnad. Vad som 
saknas är kapacitetsvärden vid drift- och underhållsarbeten. Idag är det svårt att planera och optimera 
körfältskonfiguration eftersom det inte finns några värden på detta. Ett avstängt körfält på en motorväg 
med två körfält ger inte en reduktion med 50 % utan mer än så visar internationella projekt. Även 
smalare körfält pga. av att en del av körbana tas i anspråk för drift-eller underhållsarbete ger en 
kapacitetsreduktion. Under 2014 och 2015 gjordes ett arbete för att ta fram en modell för beräkning av 
kapacitet på motorväg i samband med drift- och underhållsåtgärder inom projektet DUKAT I och 
DUKAT II. Den framtagna kapacitetsmodellen i DUKAT I och DUKAT II medför att ett iterativt 
dimensioneringsarbete kan ske där olika konfigurationer testas såväl i rum som tid, vilket förenklar 
dimensionering av tillfälliga drift- och underhållsarbeten. DUKAT III syftar till att ta fram en uppsättning 
korrektionsparametrar för 2+1-vägar. Verifiering av densamma har gjorts i samband med några av 
TrV: s investeringsprojekt eller större drift- och underhållsprojekt. 

Metod: Framtagande av modell för kapacitetsberäkning vid drift- och underhåll för 2+1-väg baseras 
på den framtagna generella modellen för kapacitetsberäkning på motorväg. Då ett flertal av 
parametrarna finns med som egna faktorer i den befintliga modeller har fokus varit att hitta kärnan i 
det som påverkar kapaciteten på just 2+1-väg. Detta har gjorts genom att studera restidsdata från 
Google, samtidigt som flödesmätningar har gjorts. Detta har utförts på ett par olika sträckaor där TMA 
och arbeten utförts. Den makroscopiska flödessimuleringsmodellen CALMAR har kalibrerats och 
validerats för 2+1-väg och simuleringar har därefter gjorts för att studera effekten av överledning och 
dubbelriktad trafik på de 2-fältiga sträckorna samt olika konfiguartioner vad gäller tillgängligt utrymme 
för genomgående trafik. 

Resultat och slutsats: Det erhållna resultatet är tre olika kapacitetsmodeller, kapacitet vid 
körfältsreduktion, kapacitet vid överledning och dubbelriktad trafik, kapacitet vid skyttelsignal, lots eller 
flaggvakt. Till dessa modeller finns en uppsättning korigeringsparametrar som består av, korrireing vid 
överledning, korrigering vid reduktion av antalet körfält, korrigering vid dubbelriktad trafik, korrigering 
för pendlingstrafik samt korriering för längd vägarbete. Ett kalibreringarbete är utfört för en delmängd 
av dessa parameterar. Enligt ovanstående framtagna samband har fördröjningskostnader i form av 
restidskostnader tagits fram för ett flertal olika scenarion vid räckesreparationer. De olika 
grundscenariona är sänkt hastighetsgräns förbi arbetsområdet, lots förbi arbetsområdet eller 
omledning. Schablonberäknade kostnader för respektive åtgärd har gjorts. Generellt kan sägas att 
skyttelsignal/Lots är användbart endast vid lägre flöden, vid högre flöden blir restidsförlusterna allt för 
stora. Med de förutsättningar som har använts vid hastighetsreduktion och omledning är inte 
skillnaderna allt för stora och vid tidpunkter på dagen då flödet är relativt lågt blir kostnaden försumbar 
i förhållande till andra kostnader i samband med lagningen. 
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CYKLISTER OCH BILISTERS BETEENDEN I SIGNALISERAD KORSNING MED CYKELBOX OCH 
FöRGRöNT FöR CYKLISTER 

Amritpal Singh, Mikhail Bolbat 
Viscando Traffic Systems AB 

Bakgrund: För att öka cyklisters framkomlighet i tätortstrafik är det vanligt med cykelboxar och ibland 
använder man även möjligheten att ge cyklister förgrönt, d.v.s. cyklister får grönt en stund innan 
motorfordonen. Därmed ges cyklister bättre möjlighet att passera genom korsningen. I det här 
projektet har vi har genom automatiserade mätningar och analyser tittat på cyklister och 
motorfordonens beteende vid korsningen Kungsgatan/Sveavägen i Stockholm. I samtliga tillfarter finns 
cykelboxar och i den östra tillfarten har cyklister även förgrönt under 5 sekunder. I projektet har vi 
utrett: 
* Andelen cyklister respektive motorfordon som kör mot rött och gult i korsningen 
* Var cyklister placerar sig när det blir rött i korsningen 
* Hur vanligt det är att motorfordonen kör under förgrönstiden för cyklister Datainsamlingen skedde 
under oktober 2017 och analyser under 2018 och 2019. 

Metod: Datainsamling i fält har skett med ett mätsystem baserat på 3D-datorseende och 
maskininlärning. Systemet har förmågan att skilja ut olika typer av trafikanter (fotgängare, cyklister, 
lätta fordon och tunga fordon) samt skatta deras hastighet och position. Synkroniserat med mätningar 
av trafikanters rörelse har vi även loggat samtliga trafiksignalers läge (grönt, gult, rött och rött+gult). 
Insamlade data har analyserats med avseende på trafikanternas beteende vid olika lägen på 
trafiksignaler. 

Resultat och slutsats: Analyser av insamlade data visar bland annat att: * 3% av motorfordonen kör 
mot rött * I vissa tillfarter cyklar ca 20% av cyklisterna mot rött * Vid rött i trafiksignaler, placerar sig 
cyklister ofta så nära korsningen som möjligt, närmare korsningen än cykelboxen * Förgrönt för 
cyklister fungerar bra men det förekommer att bilister "smiter" under förgröns-tiden. "Smitningen" är 
vanligare på tisdagen än lördagen. 
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TRAFIKSäKERHETSEFFEKTEN AV CIRKULATIONSPLATSERS STORLEK 

Per Strömgren 
Movea AB 

Bakgrund: Vid den förra stora utvärderingen av cirkulationsplatser, Korsningsinventering 97, ansågs 
det inte finnas nog många stora cirkulationsplatser och variansen i den statistiska analysen var för stor 
för att kunna dra några säkra slutsater. Bakgrunden till att man gärna vill ha en större radie är att hålla 
nere stopp- och fördröjningskostnaderna för tunga fordon på primärväg. I många fall blir det en 
diskussion om cirkualtionsplats på genomgående väg vid så kallad tätortsport, samt vid förbifarter där 
man vill ha någon slags entré fast det inte finns. Sedan 1997 har det byggts ett stort antal 
cirkulationsplatser vilket innebär att det idag finnas tillräckligt med cirkulationsplatser med stor radie för 
att kunna kvantifiera olycksriskerna och jämföra dem med mindre cirkulationsplatser. För att kunna 
göra en optimering mellan olika trafikanteffekter blir även kapacitet viktigt att studera. En mindre studie 
gjordes 2015, där oberoende av storlek, trafiksäkerhetseffekterna studerades. Studien resulterade i en 
rekomendation om utformning av tillfarter i samband med höghastighetsmiljö. Studien genomfördes 
utan information om storleken eller andra detlajerade utformningsparametrar på de ingående 
cirkulationsplatserna. Projektet har tagit fram råd för utformning av stora cirkulationsplatser, radie > 30 
m, med hänsyn till trafiksäkerhet och tillgänglighet (kapacitet). 

Metod: en omfattar extrahering av cirkulationsplatser från NVDB. Problemet med denna data är att 
cirkulationsplatserna består av en massa dellänkar i NVDB, därför har en metod och algoritm för 
generering av radie tagits fram Genom att utnyttja funktioner i GIS-mjukvaran för att sätta samman 
olika element har hela cirkulationsplatser skapats. Därefter har hopslagning av denna databas och 
databasen för SimAir innehållande uppgifter om inkommande flöde till respektive cirkulationsplats 
gjorts. Med denna trafiktekniska databasd i botten har sedan STRADA-uttag matchats för att koppla 
olyckor till de de olika cirkulationsplatserna och dess olika utformningselement. 

Resultat och slutsats: Resultatet efter analys är att olyckskvoten är lika för grupperna cpl radie <30 
m och radie 30-50 m, men för större cpl än radie 50 m är olyckskvoten dubbelt så stor. Det intressanta 
är dock om en uppdelning görs för cirkulationsplatser i ej tättbebygt område samt tättbebyggt område, 
då blir resultet ett annat. För ej tättbebyggt område blir olyckskvoten för gruppen radie 30-50 m cirka 
25 % lägre än för cirkulationsplatser med radie <30 m. För tättbebyggt område blir dock olyckskvoten 
för gruppen radie 30-50 m cirka 20 % högre än för cirkulationsplatser med radie <30 m. Slutsatsen blir 
således att cirkulationsplatser i ej tättbebygt område med fördel kan byggas med större radie än 30 m 
men i tättbebyggt område bör radien vara mindre än 30 m. 
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UTFORMNING AV EN STYRSTRATEGI FöR TVINGANDE VARIABLA 
HASTIGHETSSTYRNINGSSYSTEM 

Ellen Grumert1, Joakim Ekström2 
1VTI , 2Linköpings Universitet 

Bakgrund: Variabla hastighetsstyrningssystem som visar rekommenderade hastigheter är vanligt 
förekommande på Stockholms stadsnära motorvägar. Det främsta målet med systemet är att öka 
säkerheten genom sänka hastigheter och på så sätt minska risken för följdolyckor då en olycka eller 
mindre incident har inträffat, så kallade incident- eller kö-varningssystem. En ökande trafikefterfrågan i 
svenska storstäder har gjort att framkomlighetsproblem har blivit allt vanligare, och det finns därför ett 
intresse av att använda variabla hastighetsstyrningssystem för att förbättra framkomligheten. Dagens 
variabla hastighetsstyrningssystem har två stora begränsningar. För det första så innebär 
rekommenderade hastigheter att förare inte har en skyldighet att följa de variabla hastighetsgränserna. 
För det andra är förbättringen vad gäller framkomlighet liten och ibland tillochmed motsatt vid en 
sänkning av hastigheterna. Det pågår därför aktiviteter för att vidareutveckla och förbättra de system 
som finns idag genom utökad styrning med hjälp av styrstrategier med målet att öka framkomligheten 
vid återkommande trafikstockning vid fasta flaskhalsar. Dessutom avser man införa tvingande variabla 
hastighetsbegränsningar. En viktig del vid införandet av tvingande variabla hastighetsgränser, med 
bötfällning som följd om man inte efterlever den variabla hastighetsgränsen, är att designa 
styrstrategin så att den kan utformas som en trafikföreskrift. Det innebär att styrstrategin inte får vara 
för komplicerad och ska kunna förstås och beskrivas av en trafikant. I den här studien presenteras en 
delstudie från Center for Traffic Research-projektet Motorvägsstyrning. Fokus för delstudien ligger på 
design av en styrstrategi med målet att förbättra framkomligheten, samtidigt som styrstrategin ska 
uppfylla kravet att kunna utformas som en trafikföreskrift. 

Metod: För att kunna skapa en helhetsbild av vilka krav som måste ställas på styrstrategin har ett 
antal aktiviteter inkluderats: (1) en workshop med experter på områden som trafikrätt, väghållning på 
motorvägar, trafikledning, etc., (2) en litteraturöversikt av hur olika typer av förändringar av hastighet 
påverkar trafiken, både ITS-lösningar och fasta hastighetsförändringar har studerats, (3) en 
sammanställning av olika typer av styrstrategier med målet att förbättra framkomligheten och dess 
möjlighet till faktisk implementation utifrån både praktiska krav (längd på sträckan med sänkning, 
tidsintervall för sänkning, etc.) och kravet att kunna utformas som en trafikföreskrift, (4) en 
simuleringsbaserad studie för att utvärdera hur framkomligheten påverkas av olika typer av praktiska 
begränsningar och begränsningar vid krav på utformning av en trafikföreskrift för en eller flera lovande 
styrstrategier. 

Resultat och slutsats: En slutsats från workshopen och litteraturstudien är att en stor fördel med 
variabla hastighetsgränser vid fasta flaskhalsar är att trafikstockningen är återkommande och ofta 
uppstår på samma plats. Det innebär att man kan basera sina beslut för hur hastigheten bör justeras 
på data från ett mindre antal strategiskt placerade detektorer jämfört med om man inte har vetskap om 
var problemen uppstår och en längre sträcka måste beaktas. Man kan därför välja att ha tätare mellan 
detektorerna vid de identifierade flaskhalsarna och med större noggrannhet säkerställa 
funktionaliteten för dessa detektorer utan alltför stor underhållskostnad. Man behöver inte heller 
justera hastigheten för en längre sträcka utan det räcker att fokusera på en kortare sträcka precis 
innan flaskhalsen. Resultat från simuleringsstudien visar hur de praktiska och juridiska 
begränsningarna påverkar framkomligheten vid olika trafikförhållanden. 
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MåLUPPFYLLELSE FöR MILJöMåL I NATIONELL TRANSPORTPLANERING 

Henrik Kloo 
IVL Svenska Miljöinstitutet 

Bakgrund: I arbetspaket 1 av projektet ”Stafetten – från nationella klimat- och miljömål till lokal 
infrastrukturplanering” studerar vi nationell transportplan för 2018-2029. De övergripande 
frågeställningarna är hur man har beskrivit måluppfyllelsen av miljömålen i nationell plan, hur detta har 
ändrats mellan förra beslutsunderlaget för 2014-2025 och den nuvarande planen. Arbetspaketet 
studerar också hur man beskriver miljöeffekterna och hur står det sig i förhållande till nationella 
miljömål. Arbetet har gjorts av Henrik Kloo och Mats-Ola Larsson från IVL Svenska Miljöinstitutet samt 
Annika Nilsson och Malin Mårtensson från Trivector Traffic. 

Metod: I arbetspaketet genomfördes först en dokumentgranskning innefattande förslagen till 
nationella planer, miljökonsekvensbeskrivningar, samlade effektbedömningar, Trafikanalys 
kvalitetsgranskning av planen mm. Därpå genomfördes intervjuer med personer som varit involverade 
i planarbetet, både i den senaste och i den tidigare planen, följt av en analys av måluppfyllelse samt 
rekommendationer. 

Resultat och slutsats: Den fördjupande analysen av materialet pågår och kommer att presenteras på 
seminariet. Det är dock tydligt att miljöfrågorna har fått ökad betydelse i nya planen bland annat 
genom större investeringar i järnväg, nya stadsmiljöavtal och utvecklad miljöhänsyn som ger bättre 
förutsättningar att minska miljöpåverkan. Miljökonsekvensanalyserna är bättre integrerade i 
framtagandet av planen och personer med insyn bedömer att det har påverkat planeringen i högre 
utsträckning än föregående planomgång. När det gäller klimatfrågor, där samhällsmålen ställer stora 
krav på förändringar, så beskrivs i beslutsunderlaget att de föreslagna utbyggnaderna i nuvarande 
plan endast ger marginell effekt på trafiksystemets klimatpåverkan. Orsaken sägs vara att merparten 
av vägtrafiken sker på befintlig väg, att utsläpp mer handlar om drivmedel och fordon än om 
infrastruktur, samt att stora delar väginvesteringarna redan har beslutats i tidigare planomgångar. Ett 
annat perspektiv presenteras dock i klimatscenarier, där man utgår från att klimatmålen i högre 
utsträckning får genomslag i infrastrukturplaneringen. Det tycks råda olika syn på i vilken utsträckning 
som satsningar på infrastruktur påverkar klimatutsläppen från vägtrafik. 
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DAGS ATT SOCIALA FRåGESTäLLNINGAR TAR PLATS I PRAKTIKEN I EN TEKNIKTUNG 
INFRASTRUKTURKONTEXT 

Joel Bertlin, Sarah Isaksson 
Tyréns AB 

Bakgrund: Infrastrukturbranschen har tillämpat social hållbarhet i projekten genom verktyg som social 
konsekvensbeskrivning (SKB) och Barnkonsekvensanalys (BKA) under ett eller flera decennier. Att 
hänsyn ska tas till aspekter i infrastrukturprojekt är inte längre någon nyhet. Sociala aspekter tar större 
och större plats i stora infrastrukturprojekt, uppbackat av en skärpning av lagar och riktlinjer. Under 
2018 kom ett regeringsbeslut att Barnkonventionen ska inkorporeras i svensk lag och i den nya MKB-
lagstiftningen finns numera krav på att beskriva konsekvenser för befolkning. Även om branschen 
börjar bli varm i kläderna att jobba med sociala frågor, kvarstår att dessa frågor tar plats på riktigt i en 
tekniktung kontext. Hur säkerställer vi att det sociala perspektivet inte hamnar mellan stolarna och i 
skymundan av tekniska, ekonomiska och miljömässiga frågor? Hur kan inhämtad kunskap om 
specifika gruppers transportbehov, levnadsvanor och användning av närmiljön förvaltas inom 
infrastrukturprojekt och påverka utformningen av infrastrukturen? Och hur kan vi se till att 
kunskapsunderlaget är representativt, det vill säga belyser olika gruppers behov och perspektiv? 
Denna presentation kommer att utgå från den sociala konsekvensbeskrivningen (SKB) i Trafikverkets 
projekt Tvärförbindelse Södertörn, en ny väg som går mellan E4/E20 vid Kungens kurva via 
Flemingsberg till väg 73 vid Haninge centrum. SKBn i projektet är en av de största som någonsin har 
genomförts i Sverige. I SKB Tvärförbindelse Södertörn har ambitionen varit hög gällande att tillämpa 
sociala aspekter i utformningen av vägen. 

Metod: I projektet Tvärförbindelse Södertörn beslutades att en social konsekvensbeskrivning (SKB) 
skulle tas fram för att systematiskt jobba med jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv i projektet. 
Syftet är att beskriva hur transportinfrastrukturens konsekvenser fördelar sig på olika grupper i 
samhället, samt att aktivt integrera sociala aspekter i utformningen av vägen. I projektet har ett nytt 
proaktivt arbetssätt tillämpats för att integrera sociala aspekter i utformningen av vägen. Det proaktiva 
arbetssättet går ut på att: 1) Den sociala hållbarhetsexperten leder arbetet med att samla in kunskap 
om olika gruppers levnadsförhållanden, transportbehov och användning av närmiljön. Fokus är på att 
söka upp grupper som har visat sig vara underrepresenterade under samrådet. 2) Den sociala 
hållbarhetsexperten deltar på samma projekteringsmöten som vägkonstruktören, trafikplaneraren, 
geoteknikern och miljövetaren. Detta för att sprida den insamlade kunskapen om det sociala 
perspektivet och aktivt påverka de utformningsbeslut som tas. 3) När specifika frågor eller platser 
diskuteras under projekteringen genomförs kompletterande kunskapsinsamling för att täcka eventuella 
kunskapsluckor. Insamlad kunskap sprids därefter åter på projekteringsmötena. 

Resultat och slutsats: Presentationen kommer visa resultat och lärdomar av att tillämpa sociala 
frågor genom ett proaktivt arbetssätt. I presentationen redovisas exempel på vilka anpassningar SKB 
har kunnat driva igenom genom att närvara i projekteringen. Ett viktigt resultat är att genom att belysa 
hur den befintliga infrastrukturen används och har för betydelse för olika grupper, så som barn & unga, 
kvinnor eller minoritetsgrupper, så blir det enklare att argumentera för generösa trygghets- och 
användaråtgärder och var dessa åtgärder bör prioriteras. En slutsats är att närvaro av social 
hållbarbetskomptents under projekteringen förändrar dialogen och innebär att övriga teknikområden 
på egen hand börjar prata mer om sociala frågor under projekteringsmötena. 
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RäTTVISA VS. EFFEKTIVITET – HUR SäKRAR VI ACCEPTANSEN FöR EN TUFF OMSTäLLNING 
AV TRANSPORTSYSTEMET? 

Lena Winslott Hiselius1, Jamil Khan1, Lena Smidfelt Rosqvist2, Emma Lund2, Lars Nilsson3, Magnus 
Nilsson3 
1Lund University , 2Trivector , 3Trogon 

Bakgrund: Enligt riksdagsbeslutet om ett klimatpolitiskt ramverk från 2017 ska Sverige år 2045 inte 
ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, och utsläppen från de svenska 
inrikestransporterna (exklusive flyg) ska redan 2030 vara 70 procent lägre än 2010. Det finns idag en 
god kännedom om vilka åtgärder och styrmedel som behöver genomföras för att nå målen, och även 
kring deras klimatpotential och kostnadseffektivitet. En förklaring till att effektiva åtgärder likväl inte 
kommer till stånd i den utsträckning som är nödvändigt är det motstånd som kommer från grupper och 
landsdelar som riskerar att bli förlorare på omställningen. I det Vinnova-finansierade 
projektet Styrmedel och accepterad hållbar tillgänglighet har vi med utgångspunkt i människors 
vardagsliv undersökt hur tänkbara styrmedels- och åtgärdspaket kan utformas för att säkra 
tillgängligheten i en postfossil framtid för att därigenom bidra till att öka legitimiteten för kraftfulla 
utsläppsminskningar. 

Metod: I projektet har vi utvecklat en metod som syftar till att involvera medborgare i planeringen av 
styrmedel för att minska klimatutsläppen i transportsektorn och samtidigt ta hänsyn till sociala effekter 
och fördelningseffekter. Metoden omfattar tre delar: framtagande av relevant bakgrundsinformation, 
analys av relevanta styrmedel utifrån sociala effekter och fördelningseffekter, samt att i 
fokusgruppsform föra en informerad dialog med de som berörs av omställningen för att tillsammans 
utforma styrmedelspaket som säkrar en hållbar tillgänglighet i det postfossila samhället. Metoden har i 
projektet testats på case i Örebro, Odensbacken och Hällefors. 

Resultat och slutsats: Resultat Resultaten visar att det saknas tydliga visioner för fossilfria 
transporter på landsbygd, samt att det finns en bristande förståelse för hur en omställning kommer att 
påverka boende på lands- och glesbygder. En strategi som går ut på att öka kostnaderna för bilåkning 
och parallellt utveckla alternativ till bilen enbart i städerna riskerar att leda till att boende på 
landsbygder blir förlorare, särskilt personer och hushåll med lägre inkomster. Från 
fokusgruppintervjuerna var det tydligt att boende på landsbygd är mycket beroende av bilen och att 
kollektivtrafiken i dagsläget inte är ett reellt alternativ. Uppfattningen är dessutom att kollektivtrafiken 
har försämrats och att dagens satsningar på transportsystemet inte kommer dem till del. Slutsats 
Dagens planeringssystem är uppdelat på många aktörer och har traditionellt drivits av fokus på 
prognoser och kostnadseffektivitet/samhällsekonomisk lönsamhet. Klimatutmaningen ställer helt nya 
krav på planeringen. Fokus idag är att utveckla styrmedel som på ett kostnadseffektivt sätt leder till de 
utsläppsminskningar som behövs, men vi behöver även uppmärksamma de sociala effekterna av 
styrmedlen, liksom rättviseaspekter (både upplevd och verklig rättvisa). Detta innebär att vi behöver en 
ökad känslighet för hur styrmedel påverkar olika grupper och människor som bor i olika delar av 
landet. Det behövs alternativa och kompletterande strategier för att se till att människor på 
landsbygder inte lämnas utanför omställningen och för att öka legitimiteten för styrmedel och åtgärder. 
Några exempel kan vara en förändrad roll för kollektivtrafiken, så att den inte bara syftar till att öka 
volymerna i starka stråk utan även bidrar till att alla har en tillräckligt gott utbud, samt styrmedel som 
bidrar till att kompensera för ökade kostnader med bil på landsbygd. 
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PRESTANDABASERADE REGELVERK OCH TRAFIKFöRORDNINGAR FöR ENERGIEFFEKTIVA 
TUNGA TRANSPORTER I STäDER 

Ingrid Nordmark, Angelika Treiber, Peter Bark 
TFK - TransportForsK 

Bakgrund: Inom flera större städer och tätorter i Sverige råder lokala restriktioner avseende fordons 
och fordonskombinationers vikt och längd. En vanligt förekommande restriktion är BK2 och en 
maximalt tillåten fordonslängd på 12 m. På grund av dessa lokala restriktioner begränsas ofta 
lastförmågan hos de fordon som utför godstransporter. Detta innebär att en stor del av de aktuella 
transporterna inte kan utföras på ett ur olika aspekter effektivt sätt. En följd av detta är att 
energiförbrukningen per transporterad godsenhet blir högre på grund av att förhållandet mellan 
fordonets nyttolast och dess egenvikt förändras när andelen nyttolast minskar. Dagens lokala 
trafikföreskrifter i Stockholms stad är från 1980-talet. Sedan dess har mycket hänt inom 
fordonsutvecklingen vilket innebär att dagens fordon har helt andra egenskaper och andra prestanda 
än vad fordonen hade när trafikföreskrifterna togs fram. Att ändra de lokala trafikföreskrifterna tar lång 
tid och kräver mycket resurser, bland annat i form av utredningsarbete. Samtidigt kommer 
fordonsutvecklingen att fortsätta, vilket innebär att de lokala trafikförordningarna snabbt kan bli 
omoderna. Otidsenliga trafikföreskrifter kan leda till stela regelkrav som inte är anpassade efter de 
fordon som är i trafik vilket i sin tur ger ineffektiva transporter och ett ineffektivt utnyttjande av 
fordonen. För att komma runt detta och samtidigt skapa energieffektivare fordon är en möjlighet att 
införa prestandabaserade trafikföreskrifter där de olika kraven på fordonen och 
fordonskombinationerna kan variera mellan olika geografiska områden. Fordon som uppfyller dessa 
prestandaparametrar, såsom exempelvis bruttovikter, axellaster, vändradie och siktvinklar, får därefter 
tillstånd att köra inom de områden där begränsningar råder. 

Metod: I en genomförbarhetsstudie har det kartlagts och analyserats hur prestandabaserade 
föreskrifter i städer och tätorter kan utformas, vilka krav som krävs samt hur detta ska implementeras. 
I studien har det även analyserats hur prestandabaserade trafikföreskrifter kan bidra till att fordonen 
kan utnyttjas mer energieffektivt vilket bidrar till att transportsektorns energieffektivitet ökar i städer och 
tätorter. 

Resultat och slutsats: Om prestandabaserade regelverk och trafikföreskrifter, som styrs och/eller 
kontrollers med digitala system och verktyg, införs kan fordonen användas effektivare och mer 
energieffektiva transportlösningar skapas. En genomförbarhetsstudie har indikerat att detta kan leda 
till en energieffektivisering på minst 30 %. Beroende på de förutsättningar som gäller avseende bland 
annat framkomlighet, kan olika prestandaparametrar gälla för dimensioner och utrustning. Det är 
viktigt att det sätts prestandabaserade krav och inte lösningsbaserade krav som fokuserar på specifika 
tekniklösningar. Därför bör krav på utrustning inte innebära krav på en specifik teknik utan fokusera på 
vilken prestanda eller egenskap som önskas uppnås. Genom geofencing kan prestandabaserade 
regelverk enklare implementeras och kommuniceras samt att det möjliggör mer dynamiska regelverk 
som kan anpassas beroende på trafikläget eller tid på dygnet. Prestandabaserade regelverk bör 
testas och demonstreras för att djupare kunna analysera effekterna av dessa samt för att ta fram 
riktlinjer för hur prestandaparametrar bör utformas. Studien följs av ett demonstrationsprojekt där 
prestandabaserade regelverk testas och demonstreras i verklig miljö. 

  



74 

2.6.5 

PLANERING FöR OMSTäLLNING AV TRANSPORTSEKTORN 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

HINDER OCH MöJLIGHETER FöR ATT BYGGA BOSTäDER MED PARKERINGSTAL NOLL – 
ERFARENHETER FRåN INNOVATIONSPROJEKTET MOBO 

Paulina Soliman 
Trivector Traffic AB 

Bakgrund: Mo-Bo - Mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur, är ett innovationsprojekt 
inom progammet Viable Cities som genomfördes 2018-2019 med stöd av Vinnova, 
Energimyndigheten och Formas. Syftet med projektet är att utveckla och testa hur innovativ arkitektur 
med tillhörande tjänster, affärsmodeller och bakomliggande policy kan stödja hållbar mobilitet. Inom 
mobilitet sker en snabb utveckling av både tjänster och produkter. Delning, elektrifiering och autonoma 
fordon är trender som kommer få stor påverkan på den byggda miljön. Tillgång till bilparkeringsplatser 
har stor påverkan på bilanvändning varför det är det är en viktig aspekt att beakta vid nyproduktion av 
bostäder. Kommunerna ställer genom parkeringsnormer krav på hur mycket bilparkering som måste 
anläggas. De flesta kommuner har mål om att minska bilresandet och bilandelen men det finns ännu 
få exempel på kommuner som har medgett bostäder att byggas utan tillhörande bilparkering. 

Metod: Projektet har genom ett tvärvetenskapligt arbete byggt upp en kunskapsbas och en 
förändringskapacitet till innovativa lösningar som också är genomförbara i praktiken. Projektet har 
organiserats i åtta arbetspaket. Denna presentation avser framförallt arbetspaketet Policy som handlar 
om vilka hinder och möjligheter som finns för att bygga bostäder utan bilparkering. 

Resultat och slutsats: Planeringsarbetet i kommunerna utgår från principen om att minska 
bilberoende främst genom effektivisering (lägre p-tal i utbyte mot mobilitetstjänster) men ännu återstår 
praktiskt arbete för att genomföra en omställning som bärs upp av en vision på områdes- och 
byggnadsnivå. ”Vi har inte slutat göra fel, vi gör bara lite mindre fel än förut.” Idag finns såväl juridiska 
och processmässiga hinder som oro för oprövade koncept vilket försvårar eller omöjliggör att 
föreslagna lösningar kan implementeras eller testas i större skala. Se även; 
https://indd.adobe.com/view/d12b6844-ff07-4fff-bee3-27da72a71c7a 

  

https://indd.adobe.com/view/d12b6844-ff07-4fff-bee3-27da72a71c7a
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2.6.6 

PLANERING FöR OMSTäLLNING AV TRANSPORTSEKTORN 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

ÖVERSKATTAS KOLLEKTIVTRAFIKENS KONKURRENSFöRMåGA MED DAGENS METODER?  

Torbjörn Eriksson1, Kristine Haraldsen2, Helena Svensson3 
1Urbanet AB , 2Urbanet , 3K2 

Bakgrund: På nationell nivå har kollektivtrafikens driftskostnader under 2000-t ökat med 6-7 % per år, 
från 13 mdr kr till 36 mdr, d v s en ökning på 170 procent samtidigt som resandet ökat med ca. 40 
procent. Det finns många förklaringar till kostnadsökningen bl.a. framkomligheten i centrala 
stadsområden, dock är intrycket att en del satsningar inte borde ha genomförts med tanke på att de 
inte attraherat nya kundgrupper. En tänkbar förklaring, som har prövats i detta projekt är att modeller 
och angreppssätt som RKM använder för planering, utveckling och investeringsbedömningar är 
missvisande genom att generellt överskattar kollektivtrafikens konkurrensförmåga gentemot bilens. En 
sådan metod och tillika mått är restidskvot, som används av i princip alla RKM i deras 
trafikförsörjningsprogram. I Norge däremot, är begreppet restidskvot okänt och saknar relevans i 
bedömningar av åtgärder. Projektets syfte har varit att analysera och diskutera att kollektivtrafikens 
produktutveckling möter marknadens behov. Syftet med projektet har varit att analysera 
kollektivtrafikens konkurrenskraft utifrån två olika metoder och jämföra resultaten, restidskvot och GK-
analyser. Vilket innebär att ökad kunskap om analysers betydelse behövs i kollektivtrafikbranschen 
Definition av restidskvot är att måttet synliggör skillnad i restid mellan kollektivtrafik och bil. En 
tumregel, som blivit en sanning, är att en kvot på 1,5 innebär att kollektivtrafiken konkurrerar bra om 
den ”bara” är 50 procent långsammare. Måttet tar inte hänsyn till frekvens, biljettpris och reslängd. 
Restidskvot beaktar inte heller olika kundgruppers värderingar och krav. 

Metod: Sex stycken olika marknader och förslag till trafik-/produktutveckling har analyserats (hos tre 
RKM - Skånetrafiken, Jönköping och Östgötatrafiken). De sex trafikutvecklingsalternativen har 
analyserats dels med restidskvot, dels med GK (Generella kostnads) metoden där de nationella 
tidsvärdena (ASEK) använts. Restidskvoten har analyserats i två steg, först bara restiden från hållplats 
till hållplats och jämförts med motsvande bilresa. I nästa steg, en resa från dörr till där gångtider och 
väntetider inkluderats. 
GK metoden har analyserat hela resan inkl faktorer och vikter för resans olika moment. 

Resultat och slutsats: En Viktig slutsats är att restidskvoten överskattar effekten av restidsvinster, 
framförallt på korta stadstrafikresor. Ett huvudproblem rent generellt är att restidskvoter, oavsett 
hållplats till hållplats, eller dörr till dörr inte kan uppvisa en vetenskaplig metod för att beräkna effekt på 
efterfrågan. Flera RKM använder därför elasticitetstal -/ erfarenhets värden hämtade från K2. Vilket 
naturligtvis inte är något fel, problemet är att erfarenhet och ”förändringstal” bygger på studier och 
projekt från början på 2000-t där trafiken i många städer hade låga frekvensen jämfört med idag. Vilket 
innebär att satsningar överskattas. Detsamma gäller effekter av utbud där utbuds-elasticiteter (upp till 
0.4) används, och där GK-analyserna i projektet visat på GK- elasticiteteter (efterfrågeeffekt) på 1 
procent eller mindre. Små effekter som beror på från början bra trafik, samt att hänsyn tagits till 
konsumentens hela resa. Slutligen har priset, precis som i de flesta konsumentdrivna branscher, 
betydelse för kundens färdmedelsval. Restidskvot bortser helt från priset som en faktor. I GK metoden 
är priset en av flera faktorer som ingår i efterfrågeanalyserna. I stadstrafik utgör priset ca 30-40 % av 
kundens värdering/ upplevelse av resan. 
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3. Kollektivtrafik och järnväg 
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3.1.1 

TILLGäNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK? KUNSKAP OCH ERFARENHETER KRING 
FUNKTIONSHINDER I KOLLEKTIVTRAFIKEN 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

KARTLäGGNING AV FUNKTIONSHINDER I KOLLEKTIVTRAFIK - METOD, RESULTAT OCH 
KONSEKVENSER FöR NATIONELL MåLUPPFöLJNING 

Tom Andersson 
Trafikanalys 

Bakgrund: I regleringsbrevet 2018 fick Trafikanalys i uppdrag att "kartlägga hinder för tillgänglighet 
och användbarhet inom kollektivtrafiksystemet för personer med funktionsnedsättning". Därtill 
rekommenderades samverkan med andra relevanta myndigheter och aktörer. Bakgrunden var 
riksdagens beslut 2017 om nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken och ny inriktning för dess 
genomförande. Uppdraget om en kartläggning motiverades med hänsyn till behovet av bredare 
kunskapsunderlag om funktionshinder i ett hela-resan-perspektiv. 

Metod: En röd tråd genom uppdraget var frågan om hur barriärer och funktionshinder påverkar 
resandet med kollektivtrafik, samt vilket kunskaps- och beslutsunderlag som ansvariga aktörer har i 
sin planering av åtgärder för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning. I huvudsak finns det två grundperspektiv på dessa frågor. Å ena sidan resenärs- 
och brukarperspektivet, vilka behov och barriärer som resenärer faktiskt erfar och upplever. Å andra 
sidan samhälls- och verksamhetsperspektiv, vilka regler och krav som samhället och enskilda 
organisationer ställer på tillgänglighet och användbarhet, samt hur de lever upp till dessa regler och 
krav. Båda perspektiven var avgörande för metodupplägget för kartläggningen: (1) genomgång av 
regelverk och tidigare utredningar och analyser, (2) inventering av målstyrning och uppföljning av 
allmän kollektivtrafik, (3) sammanställning av funktionshinderrörelsens perspektiv, nationella och 
regionala, (4) internationell forskningsöversikt om kollektivtrafik, funktionsvariationer och hinder, samt 
(5) enkätundersökningar, statistik och analyser, inklusive en befolkningsenkät med inriktning på 
effekter av funktionshinder på resandet med kollektivtrafik. 

Resultat och slutsats: I måluppföljningen på området är två mått vanligt förekommande, dels 
Trafikverkets årliga rapportering av åtgärdade hållplatslägen och stationer i det nationellt prioriterade 
nätet, dels andel tillgänglighetsanpassade fordon i kollektivtrafiken enligt regional rapportering i FRIDA 
- en miljö- och fordonsdatabas. Måtten speglar både lagstiftning och tillgänglighetsarbetet i praktiken. 
Det handlar ofta om att uppfylla isolerade krav på åtgärder för ökad fysisk tillgänglighet, utan 
helhetsperspektiv, systematisk uppföljning och kvalitetskontroller. De regionala variationerna är dock 
stora, med tydligare ledning och styrning i storstadsregioner. Det märks exempelvis i styrdokument, 
faktiska insatser och funktionshinderrörelsens återkoppling. Överlag hanteras funktionshinder som en 
konsekvens av särskilda funktionsnedsättningar, exempelvis personer i rullstol, eller dem med nedsatt 
syn- eller hörselförmåga. Inte som funktionella barriärer och hinder i kollektivtrafiken som berör alla. I 
Trafikanalys befolkningsenkät uppgav en av tre att de har en varaktig funktionsnedsättning som 
påverkar deras vardag. Alla typer av funktionsnedsättningar samspelade med kollektivtrafikresandet, 
men upplevelsen av hinder var en ännu viktigare faktor. Såväl allmänna som särskilda hinder påverkar 
resandet med kollektivtrafiken negativt. Effekten av funktionshinder på resandet är i samma 
storleksordning som effekten av att bo i en storstadregion eller inte. Informations- och servicebarriärer 
är de mest utbredda och tilltar med antal funktionsnedsättningar. Trafikanalys menar att 
kollektivtrafikens tillgänglighet och användbarhet är en bredare kvalitetsfråga än vad dagens insatser 
speglar. Brist på relevant och aktuell information om tillgänglighet, eller spontan service, i ett hela-
resan-perspektiv, kan vara skäl nog att avstå från att resa. Trafikanalys har därför inlett en revision av 
den nationella måluppföljningen på området. Ett nytt delmått på indikatorn "Användbarhet för alla" 
planeras från och med 2020. Arbetsnamnet är "användbar information". 
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3.1.2 

TILLGäNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK? KUNSKAP OCH ERFARENHETER KRING 
FUNKTIONSHINDER I KOLLEKTIVTRAFIKEN 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

FUNKTIONSHINDER I KOLLEKTIVTRAFIKEN – VAD SäGER FORSKNINGEN? 

Vanessa Stjernborg 
Sweco Society 

Bakgrund: Barriärer i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning kan leda till utanförskap 
och marginalisering. Trafikanalys fick i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och 
användbarhet inom kollektivtrafiksystemet för personer med funktionsnedsättning, med slutredovisning 
i mars 2019. Inom ramen för regeringsuppdraget fick Sweco i uppdrag att genomföra en 
forskningsöversikt över internationell forskning inom området. Forskningsöversikten innebar dels en 
systematisk genomgång av forskningspublikationer som berör frågor om kollektivtrafik och 
funktionshinder och dels en fördjupning med fokus på sociala och organisatoriska barriärer i 
kollektivtrafiksystemet. Syftet var att skapa en helhetsbild över den internationella forskningen inom 
området och att samtidigt belysa och fördjupa frågan om sociala och organisatoriska barriärer i 
kollektivtrafiken. 

Metod: Totalt ingick 344 publikationer i det slutliga urvalet, de består främst av vetenskapliga 
tidskriftsartiklar och konferensbidrag. I ett första steg bestämdes vilka parametrar publikationerna 
skulle kodas efter, och vilka söksträngar som skulle användas. Särskilt viktiga parametrar bedömdes 
vara målgrupp (dvs. funktionsnedsättning; motorisk/sensorisk/kognitiv) och typ av barriärer 
(fysiska/tekniska barriärer, informationsbarriärer, sociala-organisatoriska barriärer). Därefter kodades 
publikationerna i Excel. I ett nästa steg analyserades materialet både genom kvantitativ och kvalitativ 
innehållsanalys. För den fördjupande forskningsöversikten valdes elva publikationer ut, vilka lästes i 
sin helhet och sedan kodades enligt teman som de berör. 

Resultat och slutsats: Resultaten visar att den största andelen publikationer kommer ifrån Europa 
och Nordamerika. Andelen kvantitativa studier är något större än andelen kvalitativa studier. Motoriska 
funktionsnedsättningar berörs främst, följt av kognitiva och sensoriska funktionsnedsättningar. Den 
största andelen publikationer handlar om informationsbarriärer (genom utveckling av digitala 
hjälpmedel och metoder för att stödja personer med funktionsnedsättning att självständigt resa i 
kollektivtrafiken). Fysiska/tekniska barriärer förekommer också i högre utsträckning och handlar i stora 
drag om tillgänglighet för alla i kollektiva fordon, tillgänglighet vid hållplatser och stationer och om 
universal utformning. Sociala-organisatoriska barriärer förkommer i lägst utsträckning och tyckts vara 
ett spetigare område än övriga två. Fördjupningen av de sociala-organisatoriska barriärerna visar på 
en rad hinder som många gånger kanske inte är så lätta att fånga och identifiera (eller mäta), utan 
som är mer subjektiva till sin karaktär. Exempel på sociala-organisatoriska barriärer som behandlas är 
betydelsen av individens sociala nätverk, otrygghet, andra resenärer och rumsliga barriärer, liksom 
hela-resan perspektivet, chaufförens roll, kostnaden för att resa kollektivt och 
tillgänglighetsanpassningar som kanske inte alltid fungerar optimalt för alla. Forskningsöversikten visar 
på en stor heterogenitet både bland personer med funktionsnedsättning och bland 
tillgänglighetshinder i kollektivtrafiken. Vikten av att belysa variationer kan inte nog betonas. 
Forskningsöversikten visar också på ett ökat fokus mot barriärer i den byggda miljön/ombord på 
fordon, dvs. gripbara barriärer som möjligen kan vara lättare att identifiera och hantera. Hinder 
behöver dock inte enbart handla om till exempel gap mellan perrong och fordon eller otillgängliga 
fordon. Även om dessa barriärer är väl så viktiga, är det angeläget att se till helheten för att skapa så 
goda förutsättningar som möjligt för att personer med funktionsnedsättning ska känna sig inkluderade i 
kollektivtrafiken. 
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3.1.3 

TILLGäNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK? KUNSKAP OCH ERFARENHETER KRING 
FUNKTIONSHINDER I KOLLEKTIVTRAFIKEN 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

BERäTTELSER OM NäR KOLLEKTIVTRAFIKEN INTE äR TILLGäNGLIG 

Maria Melkersson 
Trafikanalys 

Bakgrund: I regleringsbrevet 2018 fick Trafikanalys i uppdrag att "kartlägga hinder för tillgänglighet 
och användbarhet inom kollektivtrafiksystemet för personer med funktionsnedsättning". Inom 
uppdraget har vi försökt ställa oss nära de personer som främst drabbas av hinder som finns: 
personer med funktionsnedsättning. Vad har de att berätta om när det inte fungerar? 

Metod: Vi har haft kontakter med ett stort antal intresseorganisationer inom den så kallade 
funktionshinderrörelsen. Vi har studerat deras hemsidor där de ofta framför vilka problem de stöter på. 
Vi har också haft samtal med ett stort antal organisationer för att tala om hur deras medlemmar ser på 
kollektivtrafiken och vilka begränsningar den kan utgöra för att ha ett fritt liv. 

Resultat och slutsats: Vi ger ett antal berättelser som visar på hur stort hinder kollektivtrafiken kan 
vara för en person med funktionsnedsättning, hinder för ett fungerande liv på samma villkor som ”alla 
andra”. Berättelserna rör sig kring skiftande ämnen såsom svårigheterna att planera en resa, att våga 
känna tillit att resan ska gå att genomföra, avbrutna resor, resor som inte görs alls och stort beroende 
av vänner och familj för att över huvud taget kunna resa. Det rör sig om allt från fysiska hinder i 
kollektivtrafiksystemet, brister i information, problem med den stressiga miljön och medtrafikanters 
attityder till personalens kompetens och attityder. Det finns också exempel när samarbete mellan olika 
aktörer i kollektivtrafiksystemet inte fungerar vilket kan leda till förfärande konsekvenser för den som är 
beroende av kollektivtrafikens tillgänglighet. De berättelser vi kan ge relateras också till övriga resultat 
från vårt regeringsuppdrag. 
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3.1.4 

TILLGäNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK? KUNSKAP OCH ERFARENHETER KRING 
FUNKTIONSHINDER I KOLLEKTIVTRAFIKEN 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

UPPFöLJNING OCH REVISION AV TILLGäNGLIGHETEN I SVERIGES KOMMUNER 

Hanna Wennberg 
Trivector Traffic AB 

Bakgrund: Det är många olika aktörer som ansvarar för att se till att hela resan är tillgänglig för 
personer med funktionsnedsättningar, även om det skiljer sig åt organisatoriskt mellan landets 
regioner. Trafikanalys slutredovisade i mars 2019 ett regeringsuppdrag där hindrande och främjande 
faktorer i tillgänglighetsarbetet i kollektivtrafiken studerades utifrån olika aktörers ansvarsområden. 
Trivector fick i uppdrag att särskilt studera kommunernas styrning och uppföljning av 
tillgänglighetsarbetet med avseende på kollektivtrafik. Även om fokus för studien var kommunerna, 
berördes kommunernas ansvar i förhållande till regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM). 

Metod: Utgångspunkten har varit tidigare utredningar, inte minst Trafikutskottets heltäckande 
uppföljning från 2013 ”Hela resan hela året! – En uppföljning av transportsystemets tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättningar” (Trafikutskottet 2013/14:RFR5). Uppföljningar gjorda av 
myndigheter med ansvar inom tillgänglighetsområdet (Myndigheten för delaktighet, Trafikverket, SKL 
och Boverket) samt uppföljning gjord LTH har studerats. Intervjuer har gjorts med tjänstepersoner från 
fem kommuner (Malmö, Hässleholm, Stockholm, Göteborg och Lerum) och tre RKM (Region Skåne 
inklusive Skånetrafiken, Region Stockholm samt Västra Götalandsregionen inklusive Västtrafik). 

Resultat och slutsats: Kommunerna har kommit olika långt vad gäller ansvaret för tillgängligheten på 
busshållplatser på kommunalt vägnät och vägen till/från hållplats. En uppföljning från 2016 av 
Myndigheten för delaktighet visade att hälften av kommunerna (48 %) systematiskt åtgärdar brister i 
tillgängligheten på busshållplatser, inklusive vägen till/från hållplats. Statlig medfinansiering är en 
pådrivande faktor i tillgänglighetsanpassningen av busshållplatser. Samverkan med RKM ser också 
olika ut i landets regioner och varierar mellan kommuner. Kollektivtrafiken och andra delar av 
samhället skulle enligt handlingsplanen i Prop. 1999/2000:79 göras tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning senast 2010. Tillsyn och styrning inom tillgänglighetsområdet är dock svag och 
otydlig. När målen för 2010 inte uppnåddes, flyttades de helt enkelt fram. Tidsgränsen utökades till 
2016 men inte heller detta mål nåddes och nu gäller i stället att målen om ett tillgängligt 
transportsystem ska vara uppnått 2021. Det innebär inga sanktioner eller konsekvenser när målen inte 
nås, tydliga reaktioner från nationellt håll uteblir. Det kan ge signaler om att tillgänglighetsfrågan inte är 
så viktig och inte nödvändigtvis behöver prioriteras. Det är många aktörer som har ansvar för 
tillgängligheten i kollektivtrafiken och i Trafikutskottets uppföljning 2013 menar man att 
tillgänglighetsarbetet riskerar att hindras av ett ”allas ansvar är ingens ansvar”. En pådrivande och 
samordnande aktör saknas. RKM fyller till viss del denna funktion enligt de intervjuade i Trivectors 
studie. Även SKL och Trafikverket spelade under framförallt 00-talet en viktig roll som kunskaps- och 
metodstöd. Detta var särskilt betydelsefullt för de mindre kommunerna som i regel inte har lika mycket 
kunskap och resurser själva som de större kommunerna. En generell slutsats från den här 
utredningen är att det finns mer att önska vad gäller systematiken i kommunernas och regionernas 
arbete med tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättningar. Det är viktigt att 
tillgänglighetsfrågan integreras i det ordinarie arbetet och inte blir en särfråga. Det kräver dock ett 
systematiskt arbetssätt för att inte tillgängligheten ska negligeras. Frågan är också vilken aktör som 
har huvudansvaret för samordning och för att driva arbetet för tillgänglighet ”från dörr till dörr” framåt. 
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3.2.1 

RäTTVIS KOLLEKTIVTRAFIK? METODER FöR ATT ARBETA MED BARNPERSPEKTIV, GENUS- 
OCH FöRDELNINGSFRåGOR I KOLLEKTIVTRAFIKEN 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

ATT VåGA LYSSNA På BARN SKåNETRAFIKENS ARBETE INFöR BARNRäTTSLAGEN 

Christina Granér, Sofia Eriksson 
Sweco 

Bakgrund: Den 1 januari i år börjar barnrättslagen gälla. Från och med nu är barnrättsperspektivet 
inte ett perspektiv bland andra – det är en lag som ska följas och som kan prövas. Barnrättslagen 
införs bland annat därför att barn inte ses som egna rättighetshavare. De får sällan komma till tals, och 
deras åsikter respekteras inte. Trots att artikel 3 om barnets bästa är den viktigaste artikeln i 
barnkonventionen, så utreds inte barnets bästa. Införandet av en särskild barnrättslag innebär att 
många verksamheter bör se över och anpassa sin verksamhet för att bättre tillgodose barns behov. 
Skånetrafiken insåg tidigt att tillkomsten av en barnrättslag har påverkan på verksamheten, och gav 
Sweco i uppdrag att analysera på vilket sätt barnrättslagen kan implementeras i verksamheten. 

Metod: Sweco har granskat Skånetrafikens verksamhet utifrån ett barnperspektiv. Granskningen har 
utgått från verksamhetens olika delar såsom planering, utformning av fordon, marknad och försäljning, 
kommunikation, arbetsområden för tåg, buss och serviceresor. För respektive verksamhetsdel har 
befintliga rutiner och arbetsprocesser analyserats, och förslag på vidareutveckling har lämnats. Hur 
påverkar denna del av verksamheten barn? Hur kan verksamheten bättre tillgodose barns behov och 
förmågor? Hur utreds barnets bästa? Arbetet inleddes med en gemensam workshop för att 
introducera barnrättsperspektivet och barns behov och förmågor. En utgångspunkt var att 
Skånetrafiken har allt att vinna och inget att förlora på att anpassa verksamheten. Ska kollektivtrafiken 
klara fördubblingsmålet måste fler barn våga, vilja och kunna resa med Skånetrafiken och andra 
länstrafikbolag. 

Resultat och slutsats: Resultat Den viktigaste lärdomen har varit att Skånetrafiken saknar djup 
kunskap om vad barn tycker om kollektivtrafiken, samt om barns önskemål och behov. Skånetrafiken 
följer 30 år gamla branschrekommendationer som innebär att barn under 15 år aldrig tillfrågas i 
ombordundersökningar. Nöjd kund-undersökningar omfattar inte barn under 15 år. Kollektivtrafikens 
gemensamma branschrekommendationer följer inte barnkonventionen. Konventionen syftar bland 
annat till att barn ska få komma till tals, bli lyssnade på och respekterade för sina åsikter och 
att barnets bästa ska prioriteras vid beslut och lösningar. Branschrekommendationerna däremot syftar 
mer till att skydda undersökningsföretagen än barnen. Men barn ska skyddas i 
undersökningar, inte från undersökningar. För varje analyserat verksamhetsområde har Sweco hittat 
förbättringspotentialer. Nästa steg för Skånetrafiken är utbildning av egna anställda och entreprenörer 
om barnrättsperspektivet och om bemötandet av barn. Slutsatser Swecos främsta rekommendation 
riktar sig till fler länstrafikbolag än bara Skånetrafiken. Vi tycker att kollektivtrafikbolagen tillsammans 
bör agerar för att hitta nya branschövergripande metoder för att prata med barn, även de som är under 
15 år. De nya metoderna ska givetvis följa barnkonventionen och barnrättslagen och medverka till att 
barn får komma till tals och påverka verksamheten. Först när det görs, kan kollektivtrafikbolagen 
verkligen veta vilka lösningar för exempelvis informationssökning, biljettköp, fordonsutformningar, 
linjedragningar, turtäthet och regler för serviceresor som är de bästa för barnen. 
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3.2.2 

RäTTVIS KOLLEKTIVTRAFIK? METODER FöR ATT ARBETA MED BARNPERSPEKTIV, GENUS- 
OCH FöRDELNINGSFRåGOR I KOLLEKTIVTRAFIKEN 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

HAR KVINNOR OCH MäN OLIKA UPPFATTNING OM KOLLEKTIVTRAFIK? 

Mattias Adell, Annarella Löfblad 
Svensk Kollektivtrafik 

Bakgrund: Kollektivtrafikbarometern, (Kollbar) är ett verktyg som mäter allmänhetens inställning till 
och resenärernas nöjdhet med kollektivtrafiken. De frågor i enkäten som har stort fokus handlar om 
”resor genomförda igår”. I denna studie har vi valt att istället koncentrera oss på de områden inom 
kollektivtrafiken där kvinnor och mäns uppfattningar skiljer sig åt i hög utsträckning. 

Metod: Urvalet är slumpmässigt stratifierat ur befolkningsregistret. Respondenter inbjuds postalt, svar 
sker via webb och telefonintervjuer. Undersökningen sker löpande och mäter attityder och resvanor. 
2018 hade undersökningen 74 000 respondenter. Utifrån erfarenheter från tidigare års studier har ett 
större antal frågor valts ut där markanta skillnader mellan kvinnors och mäns svar kunnat observeras. 
Frågorna har sedan detaljstuderats under det första halvåret 2019, och sedan har sådana frågor där 
uppfattningarna mellan kvinnor och män tydligt framgår kategoriserats och potentiella orsaker till 
differenserna värderats. Vi har dessutom analyserat utifrån dimensionen landsbygd-storstad (typ av 
kommun utifrån SKLs kommungrupper) samt kön där analys medgetts utifrån urvalsstorlek. 

Resultat och slutsats: Slutsatser Man kan generellt säga att kvinnor, i signifikant högre utsträckning 
än män, nyttjar kollektivtrafik och har en mer positiv inställning till kollektivtrafiken. Dock finns även 
skillnader i beteende och motiv – t.ex. skiljer sig skälen till att åka kollektivt mellan män och kvinnor, 
där kvinnor i signifikant högre utsträckning än män svarar att de åker kollektivt på grund av att det är 
miljövänligt medan män främst åker kollektivt på grund av att de slipper parkera. Det verkar som om 
kvinnor har bättre information om kollektivtrafiken, och att de anser sig kunna kan använda 
kollektivtrafik för huvuddelen av sina resor. Kvinnors uppfattning om kollektivtrafiken skiljer sig från 
männens exempelvis vad avser: Kvinnor anser i högre utsträckning än män att de vet hur de kan åka 
kollektivt för de flesta av sina resor. Lika oavsett kommungrupp Kvinnor svarar i signifikant högre 
utsträckning än män att de åker kollektivt på grund av att det är miljövänligt och att det är viktigt de då 
bidrar till en bättre miljö med sitt resande. Att kvinnor tydligare anger att det finns fördelar att åka 
kollektivt jämfört med att åka bil. Lika oavsett kommungrupp Kvinnor åker mer buss och män mer tåg 
och taxi. Lika oavsett kommungrupp Män anger i betydligt högre utsträckning än kvinnor att de åker 
kollektivt eftersom de då slipper att parkera. Kvinnor anger betydligt oftare än män att de åker 
kollektivt eftersom de inte äger bil. Män föredrar bil i signifikant högre utsträckning än kvinnor. Det är 
betydligt fler män än kvinnor som åker bil 5-7 dagar i veckan. Män hävdar i signifikant högre 
utsträckning än kvinnor att de inte åker kollektivt för att deras arbete kräver bil, medan kvinnor i högre 
utsträckning än män inte åker för att det är för långt till hållplatsen. Kvinnor har i högre grad någon 
gång avstått från att åka kollektivt pga. upplevd otrygghet 
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3.2.3 

RäTTVIS KOLLEKTIVTRAFIK? METODER FöR ATT ARBETA MED BARNPERSPEKTIV, GENUS- 
OCH FöRDELNINGSFRåGOR I KOLLEKTIVTRAFIKEN 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

RäTTVIS KOLLEKTIVTRAFIKTILLGäNGLIGHET ANALYSERAT MED ”LOGSUMMOR”. 

Isak Rubensson, Håkan Berell 
Trafikförvaltningen Region Stockholm 

Bakgrund: Kollektivtrafik bistår med, till en del samhällsbetalda, nyttor som bör fördelas på ett rättvist 
sätt. Både i de nationella transportpolitiska målen och i enskilda regionala kollektivtrafikmyndigheters 
styrande dokument understryks att en god fördelning och ett tillgängliggörande av kollektivtrafiken för 
alla är ett mål. Dessa mål har dock varit svåra att konkretisera och använda i planeringen av ny och 
förbättrad kollektivtrafik. Fördelning är ofta multidimensionellt och normativt vilket historiskt tenderat att 
resultera i vaga och icke kvantitativa bedömningar snarare än tydliga standarder och mått. Det är 
också olika lätt i olika delar av en kollektivtrafikregion att erbjuda boende tillgänglighet med 
kollektivtrafiken till relevanta målpunkter inom kort tid och till låg kostnad. Tätt befolkade 
bostadsområden och bostäder nära den regionala kärnan ger underlag för effektiv och högfrekvent 
kollektivtrafik medan glest bebyggda områden på långa avstånd från staden är svåra att trafikera med 
kollektivtrafik. Det är frågan om det ens är rimligt att kräva att exakt samma tillgänglighet ska erbjudas 
över en hel region utan hänsyn till bebyggelsestrukturen. 

Metod: I den här studien har fördelning av tillgänglighet med Region Stockholms kollektivtrafik 
studerats med hjälp av viktade tillgänglighetsmått (så kallade logsummor) från den nationella 
transportmodellen Sampers. Dessa tillgänglighetsmått tar hänsyn till restider, reskostnader och 
attraktiviteten i resans destination (om resan är en arbetsresa så är t.ex. destinationer med många 
arbetsplatser mer attraktiva än de med få). Studien föreslår även en definition av rättvis fördelning av 
tillgänglighet där utgångspunkten är att jämförbara områden ska ha jämförbar tillgänglighet. Vi 
presenterar resultaten av hur den totala tillgängligheten i Stockholm är fördelad samt hur införandet 
2018 av skip-stop trafik på pendeltågen påverkade fördelningen. 

Resultat och slutsats: Kontrollerar man för boendetäthet och avstånd från regionkärnan så är 
kollektivtrafikens fördelning något ojämnt fördelat, fast på ett sätt som gynnar de med lägre inkomster 
snarare än de med högre. Införandet av skip-stop gynnade resande som startade längre ut i systemet 
(de fick kortare restider) och missgynnade vissa mer centralt boende resenärer (de vid stationer som 
hoppades över och därför fick minskad turttäthet). Skip-stop gav därför effekten att den ojämna 
fördelningen av tillgänglighet förstärktes, men även att de med lägre inkomster gynnades i ökad 
utsträckning. Vi finner att vår föreslagna metod är ett välkommet konkret verktyg för målarbete och 
planering inom kollektivtrafiken. 
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3.2.4 

RäTTVIS KOLLEKTIVTRAFIK? METODER FöR ATT ARBETA MED BARNPERSPEKTIV, GENUS- 
OCH FöRDELNINGSFRåGOR I KOLLEKTIVTRAFIKEN 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

RESMöNSTER OCH FöRDELNINGSEFFEKTER AV TAXEFöRäNDRING ANALYSERAT MED 
HJäLP AV BILJETTVALIDERINGSDATA 

Isak Rubensson1, Oded Cats2, Matej Cebecauer3, Erik Jenelius3, Yusak Susilo3, Yaroslav Kholodov2 
1Trafikförvaltningen Region Stockholm , 2TU Delft , 3KTH 

Bakgrund: Hur människor reser med kollektivtrafik har historiskt främst analyserats med hjälp av 
enkäter där svarande har fått ange sitt resande under en slumpmässigt vald resdag. Sådana 
resvaneundersökningar blir dock mer och mer problematiska att använda då svarsfrekvenserna 
trendmässigt faller vilket gör att fler enkäter behöver delas ut (vilket ger högre kostnader) samt att den 
resulterande kunskapen om resvanor blir mindre representativ. En alternativ väg för att förstå 
resenärers resmönster har öppnat sig i och med inträdet av smarta kort som biljettbärare, med ett 
sådant kort registreras resor vid biljettvalidering och den informationen kan därefter studeras och 
analyseras. I region Stockholm har smarta kort (accesskort) använts i kollektivtrafiken sedan 2011 
men inte förrän under senare år börjat studerats för att nå förståelse kring resvanemönster. Ett hinder i 
analysen har varit att korten är så kallade tap-in kort, det vill säga att det endast är vid en resas start 
som kortet registreras inte vid deras slut. Dessbättre har det internationellt under de senaste åren vuxit 
fram en välfungerande metodik för att från en serie av inträden i kollektivtrafiken, tillsammans med 
annan data, sluta sig till var resan slutar samt om det skett några eventuella byten på vägen. Sådan 
metodik har visats kunna med framgång bestämma uppemot 80-90% av alla registrerade resors rutt 
och destination. 

Metod: I det här projektet som varit ett samarbete mellan Trafikförvaltningen Region Stockholm, KTH 
och universitetet TU Delft, Nederländerna har resandet med kollektivtrafik i Stockholm analyserats före 
och efter de taxe-förändringar som genomfördes i januari 2017, då systemets biljettpriser höjdes 
generellt och zoner togs bort för enkelbiljetter (det var redan tidigare zon-löst för periodbiljetter). 
Priselasticiteter (hur mycket resandet förändras vid en prisförändring) har beräknats. Vidare har 
fördelningseffekter av prisförändringarna studerats, dels genom att jämföra priselasticiteter för de som 
rest för reducerat biljettpris (barn, studerande, pensionärer) med elasticiteter för de som rest för fullt 
pris. Dels genom att studera hur antalet resor per capita skiljer sig mellan resande från basområden 
(Stockholmsregionen består av 1300 basområden) med hög och låg medelinkomst, högt och lågt antal 
bilar per capita, på långt eller kort avstånd från regioncentrum. 

Resultat och slutsats: Vi finner att elasticiteter rör sig i ett historiskt vanligt spann för kollektivtrafik 
kring -0,3 till -0,6 (en elasticitet på -0,1 betyder att resandet minskar med 1% om priset höjs med 
10%). Att de som reser på reducerad biljett, bor i områden med låg inkomst eller områden med lågt 
bilinnehav har lägre priskänslighet än de som reser på fullt pris, bor i höginkomsttagarområden eller 
har tillgång till bil. De med högre inkomster reser även fler resor än de med lägre inkomster. Vi tolkar 
det som att de med alternativ möjlighet att resa har lägre priskänslighet än de som är hänvisade till 
kollektivtrafiken. Det föreliggande projektet har varit en pilot för att visa hur kraftfullt analyser av 
resandemönster med hjälp av data från smarta kort är och förhoppningen är att dessa metoder kan 
komma att bli en permanent del i hur kollektivtrafikmyndigheter generellt använder informationen i 
biljettsystemet för planering och förbättring av kollektivtrafiksystemet. 
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3.3.1 

UPPHANDLING OCH ORGANISATION AV KOLLEKTIVTRAFIK 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

AKTöRERS SYN På FLEXIBILITET – EXEMPEL FRåN BUSSBRANSCHEN 

Carolina Camén1, Panagiota Tsaxiri2, Malin Aldenius3, Helene Lidestam2 
1Karlstads universitet - CTF, Centrum för tjänsteforskning , 2Linköpings universitet , 3Lunds universitet 

Bakgrund: Att konkurrensutsätta offentlig verksamhet skapar utmaningar. Vad utmaningarna kan 
handla om har bla. identifierats av Stanley och van de Velde (2008). De tar bla. upp aspekter såsom 
att parterna inte känner varandra, att akuellt projekt löper långt fram i tiden, samt att förändringar 
ständigt sker i verksamheten. En annan fråga är hur hög grad av flexibilitet som bör designas i 
kontrakten för att säkerställa hög kvalitet på tjänsten. Kollektivtrafiken i Sverige är organiserad genom 
offentlig upphandling och de specifikationer som för närvarande lämnas av de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) är mycket omfattande och detaljerade. Tidigare forskning (se t.ex. 
van de Velde et al., 2008) har visat att detaljerade specifikationer kan begränsa flexibiliteten, inte bara 
i utformningen av kontrakten utan också det kan också påverka tjänsterna som erbjuds. En strategi för 
att kunna hämma kostnadsökningarna genom att skapa mer flexibilitet i upphandlingsunderlagen 
identifierades av Camén och Lidestam (2016). Flexibiliteten kan handla om vilka frihetsgrader 
operatörerna har till exempel när det gäller att bestämma tidtabeller, välja bussstorlek på olika linjer 
och bussarnas inre och yttre egenskaper (se t.ex. van de Velde et al., 2008). Syftet med föreliggnade 
studie är att förstå hur flexibilitet uttryckts och beskrivs i upphandlingsunderlagen genom att undersöka 
vilka krav som har specificerats historiskt mellan åren 2008 till 2018. Vidare är syftet att genom 
intervjuer med aktörer i branschen undersöka vad som kan anses viktigt gällande flexibilitetsaspekter 
samt identifiera visioner inför framtiden. 

Metod: Data till studien har samlats in på tre sätt; (i) genom upphandlingsdokument mellan åren 2008-
2018, (ii) genom intervjuer med aktörer (RKM, bussoperatörer och experter i området), och (iii) genom 
att anordna en workshop. Deltagarna i workshopen inkluderade RKM, bussoperatörer, konsulter som 
arbetade inom kollektivtrafiken och forskare. Under workshopen diskuterades flexibilitet i allmänhet 
och faktorer som kopplade till kontraktsfrågor diskuterades i synnerhet och mer i detalj. 

Resultat och slutsats: Resultatet av kartläggningen av upphandlingsunderlagen visade att flexibilitiet 
i ett historiskt perspektiv kan beskrivas genom kontraktstyper, tidtabeller, storlekten på bussarna, och 
max- och minimiålder på bussar. Bland annat visar analysen att tidtabellerna allt mer bestäms i 
samråd med operatörerna. Analysen av intervjuerna och workshopen visar på att flexibilitet är ett 
begrepp som beskrivs och defineras på olika och olika personer i olika organisationer inkluderar olika 
asptekter i begreppet. I studien har 15 kategorier av flexibilitet identifierats och den preliminarära 
analysen visar på att dessa kategorier kan relateras till tre olika nivåer. Resultatet av denna studie 
visar på potential att skapa kunskap och bidra till bättre beslutsunderlag inför kommande 
upphandlingar av busstrafik. Referenser Camén, C., & Lidestam, H.,(2016) Dominating factors 
contributing to the high(er) costs for public bus transports in Sweden, Research in Transportation 
Economics, 59, 292—296. Stanley, J., & van de Velde, D.M. (2008). Risk and reward in public 
transport contracting. Research in Transportation Economics, 22, 20–25. van de Velde, D.M., 
Veeneman, W.W., & Lutje Schipholt, L. (2008). Competitive tendering in The Netherlands: Central 
planning vs. functional specifications. Transportation Research Part A. 42, 1152–1162 
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3.3.2 

UPPHANDLING OCH ORGANISATION AV KOLLEKTIVTRAFIK 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

KARTLäGGNING AV KOLLEKTIVTRAFIKENS ORGANISATION EFTER REGIONBILDNINGEN  

Emma Wallgren 
Sweco Society AB 

Bakgrund: Den första januari 2012 infördes en ny kollektivtrafiklag som bl.a. anger att varje län ska 
ha en regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) med ansvar för den regionala kollektivtrafiken. I 
samband med regionbildningarna har landsting och eventuella kommunal- eller regionförbund gått 
samman varför den regionala kollektivtrafikmyndigheten i många län placerats direkt i regionen under 
en och samma nämnd. En ändring i lagen om regionalt utvecklingsansvar (SFS 2010:630) innebär att 
det regionala utvecklingsansvaret från och med första januari 2019 ligger hos regionen. 
Kollektivtrafiklagens krav på införandet av RKM ihop med ändringen av lagen om regionalt 
utvecklingsansvar kan ses som bidragande faktorer till den omorganisering av regionala frågor som 
ägt rum. I denna rapport undersöks hur dessa förändringar påverkar kollektivtrafikens organisering 
och utveckling i olika regioner i Sverige. 

Metod: I rapporten kartläggs sju regioners organisering av kollektivtrafik i bakgrund till 
regionbildningen som slutfördes den första januari 2019. Kartläggningen innefattar Region 
Västerbotten, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Örebro län, Region Västmanland, Region 
Sörmland och Västra Götalandsregionen och omfattar därmed 7 av totalt 21 regioner i Sverige. 
Regionernas organisationer redovisas i form av schematiska bilder som visar organisationsstruktur, 
placering av RKM samt vem i organisationen som är ansvarig för de styrande dokumenten 
länstransportplan, regional utvecklingsstrategi och trafikförsörjningsprogrammen. Vidare redovisas 
regionernas kollektivtrafik (avgränsning till busstrafik) med utgångspunkt i ett antal frågor som bl.a. ger 
svar på hur kollektivtrafiken upphandlas och utförs, hur den finansieras och hur kostnader fördelas. 
Materialet analyseras för att ge svar på om det går att urskilja olika modeller för hur kollektivtrafiken 
kan organiseras och undersöker då vilka skillnader och likheter som finns mellan regionernas 
organisationer. 

Resultat och slutsats: Resultaten visar att kollektivtrafikens organisation skiljer sig åt i så gott som 
alla regioner. I majoriteten av regionerna organiseras kollektivtrafikfrågor gemensamt med regional 
utveckling vilket innebär att frågorna hanteras av en och samma nämnd. Den största skillnaden är hur 
ansvaret för kostnader fördelas mellan kommunerna och regionen. Det totala ansvaret, och därmed 
alla kostnader, för kollektivtrafiken kan ligga på regionen alternativt vara fördelade mellan 
kommunerna och regionen. Vilken typ av kostnader som kommunerna har skiljer sig åt mellan 
regionerna. Gemensamt är dock att alla regioner som har ett delat ansvar sett utifrån fördelningen av 
kostnader har ett starkt kommunalt inflytande som präglas av att, av olika anledningar, vilja påverka 
kollektivtrafikens utveckling. Denna skillnad uttrycks genom regionernas olika modeller för 
tillköpsbeställningar samt av omfattningen på genomförda skatteväxlingar av kollektivtrafik. Den 
viktigaste slutsatsen är att ett starkt kommunalt inflytande över kollektivtrafiken riskerar att gå emot 
inriktningen i kollektivtrafiklagen. Lagen syftar bl.a. till att öka effektiviseringen inom RKM genom ökad 
samverkan och samordning av den regionala kollektivtrafiken då lagen innebär tydligare roller och 
befogenheter för RKM. Ansvarsfördelningfördelningen av kostnader mellan kommuner och regionen 
kan minska en kollektivtrafikmyndighets samordning av kollektivtrafiken. Det är möjligt att det blir 
svårare att planera behovet av trafik utifrån de mål och visioner som anges i 
trafikförsörjningsprogrammen när kommuner kan beställa trafik utan förståelse för helhetsbehovet. 
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3.3.3 

UPPHANDLING OCH ORGANISATION AV KOLLEKTIVTRAFIK 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

PROCESS- OCH ARBETSMETOD FöR UTFORMNING AV FRAMTIDA BUSSTERMINALER 

Oskar Bergström1, Johanna Andersson2 
1Region Stockholm, Trafikförvaltningen , 2Haninge kommun 

Bakgrund: Just nu pågår en historisk omfattande stadsutveckling med bostadsbyggande och 
infrastrukturprojekt, inte minst i kollektivtrafiknära lägen. Bussterminalerna med dess centrumlägen är 
av stort intresse för utveckling, för kommuner, byggherrar och fastighetsutvecklare. Samtidigt råder det 
stor kapacitetsbrist i många av dagens terminaler. Ett ökat invånarantal som i sin tur bidrar till ett 
större ytbehov för bussterminaler, och begränsad kunskap kring dessa anläggningar gör det svårt att 
förstå hur de behöver planeras för att skapa robusta terminaler och kollektivtrafiksystem för framtiden. 
Konsekvensen av underdimensionerade eller flerplanerade terminaler resulterar i en ineffektiv, dyr och 
oattraktiv resenärsmiljö, för resenären. Väl utformade och dimensionerade terminaler är en 
förutsättning för ett ökat resande med kollektivtrafiken. 

Metod: För att säkerställa terminalernas framtida funktion har en metod- och arbetsprocess tagits 
fram för att tydligare redovisa och kommunicera framtida busstrafikerings- och 
resenärsfunktionsbehov, för övriga aktörer. Syftet är att processen inleds tidigt i kommunernas 
planeringsprocesser för att kunna utgöra underlag till kommuners arbete med planer och program. 
Processen innefattar allt ifrån mindre linjenätsöversyner, trafikanalyser, kapacitetsberäkningar, 
skissarbete, kontrollfunktioner, innan färdig lösning. 

Resultat och slutsats: Idag pågår ett ca 40- tal bussterminaler enligt denna process. Resultaten visar 
att mer utrymme för bussterminalers funktioner behövs i framtiden för att kunna möta det ökande 
resandet som kommer med en ökande befolkning. Med metod- och arbetsprocessen har vi fått 
positiva reaktioner från kommuner för att ha skapat en ökad förståelse och kunskap för 
bussterminalernas vikt i staden och kollektivtrafiksystemet och dess framtida behov. Vi ser en stor 
nytta av att informera kommuner, väghållare, trafikhuvudmän, byggherrar och trafikoperatörer om 
detta arbete och resultat. En viktig slutsats är betydelsen att i det här skedet i planeringsprocessen 
tydliggöra bussterminalers framtida funktion- och utrymmesbehov för att kunna reservera tillräckliga 
ytor eller hitta andra lösningar innan det är försent. 
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3.3.4 

UPPHANDLING OCH ORGANISATION AV KOLLEKTIVTRAFIK 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

VARFöR öVERPRöVAS TILLDELNINGSBESLUT I KOLLEKTIVTRAFIKEN?  

Alexander Paulsson1, Birgitta Vitestam2, Stig Westerdahl2, Anders Wretstrand3 
1K2, VTI and LU , 2MAU , 3Lund University 

Bakgrund: Det sägs ofta att överprövningar kostar kollektivtrafikmyndigheter enorma summor som 
kunde använts på bättre sätt. Samtidigt finns det kritiker som menar att det är de undermåliga 
anbudsunderlagen som leder till överprövningar. Sen kan det också finnas olika incitament bland olika 
aktörer att överpröva ett tilldelningsbeslut. Exempelvis kan ett trafikföretag som redan bedriver trafik 
vilja överpröva en förlorad upphandling, om överprövningen innebär att de kan använda sin 
fordonsflotta ytterligare något år. Trots att det cirkulerar en rad frågor och föreställningar kring 
förekomsten av överprövningar inom kollektivtrafiken så finns det lite forskning om detta. Denna 
presentation bygger på forskning vid K2, där överprövningar kartlagts sedan den nya lagen om 
kollektivtrafik trädde i kraft år 2010 fram till 2018. Specifikt har vi undersökt hur ofta 
upphandlingsbeslut överprövas i kollektivtrafiken och vad det är som faktiskt överprövas. Vilka 
incitament finns för att överpröva ett tilldelningsbeslut, och hur skiljer sig dessa åt mellan olika aktörer? 

Metod: I stort sett alla överprövningar mellan 2010 och 2018 har kartlagts i hela Sverige. Detta har 
gjorts genom att systematiskt gå igenom vilka tilldelningsbeslut som överprövats, hur stora 
kontraktssummor det rör sig om, samt vad det är som faktiskt överprövats. Forskningen bygger 
således på en omfattande kvalitativ dokumentstudie. Kompletterande intervjuer har genomförts för att 
få en inblick i varför trafikföretag väljer att överpröva tilldelningsbeslut. 

Resultat och slutsats: Enligt den här undersökning är överprövningar relativt sällsynta. Under de åtta 
år som vi studerat har ca 15 överprövningar gjorts (undantaget skolskjutsar). Kostnaderna för 
RKM:erna uppskattas därför totalt sett vara relativt marginella, även om de i det enskilda fallet kan 
upplevas som kostsamma. Samtidigt framkommer att det är s.k. mjuka utvärderingsparametrar som 
ligger till grund för trafikföretagens beslut att överpröva ett tilldelningsbeslut. Några entydiga incitament 
finns inte för att överpröva ett tilldelningsbeslut. Studien pekar samtidigt på en önskan bland såväl 
RKM:er som trafikföretag att hålla överprövningar nere. Likväl står det klart att en del av de 
överprövningar som gjorts lett till ett förändrat upphandlingsarbete hos de RKM:er som varit föremål 
för överprövning. Överprövningar tycks dock inte enbart handla om det enskilda upphandlade avtalet, 
utan om hur marknaden ska formas framgent. Vilka parametrar som ska bedömas som viktiga vid 
upphandling fastslås vid överprövning, och dessa parametrar bidrar i sin tur till att dra upp konturerna 
kring marknaden i fråga. Slutsatserna pekar därtill på ett behov av fördjupad kunskap om hur 
överprövningar formar såväl buss- som tågmarknaderna över tid. 
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3.4.1 

OPERATIV JäRNVäGSDRIFT OCH PUNKTLIGHET 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

Så FåR MAN NöJDARE PENDELTåGSRESENäRER 

Olov Lindfeldt 
MTR Pendeltågen 

Bakgrund: Det senaste året har pendeltågstrafiken i Stockholm utvecklats till et av Sveriges mest 
punktliga järnvägssystem. Punktligheten till slutstation har nu nått 95 % (rt +2 minuter). Den höga 
precisionen märks också i allt nöjdare resenärer, samtidigt som resenärsantalet ökat från 320 000 till 
400 000 per dag på mindre än två år. Bakom framgångarna ligger en målmedveten satsning och ett 
omfattande samarbete med Trafikförvaltningen i Region Stockholm och Trafikverket. En viktig 
förutsättning är också det tydliga incitamentsavtalet som effektivt styr mot nöjda resenärer och punktlig 
trafik. Med hjälp av statistiska analyser av alltifrån förseningsdata och tekniska fel på fordon och 
infrastruktur till resenärsupplevelser har MTR, Trafikförvaltningen och Trafikverket utvecklat strategier 
för effektivare: - Trafikledning - Fordons- och infrastrukturunderhåll - Trafik- och personalplanering - 
Trafikinformation - Städning Fördraget beskriver några av de viktigaste metoderna, åtgärderna och de 
effekter som dessa har haft på systemets performance. En utblick mot framtidens utveckling mot ännu 
fler och nöjdare resenärer kommer också att göras. 

Metod: Utfall har analyserats, främst förseningsstatistik och felstatistik för infrastruktur och fordon. 
Scenarioplaner för vanliga förseningsfall har utarbetats tillsammans med Trafikverket (trafikledning). 
Det förebyggande underhållet av spårväxlar och spårledningsskarvar har ökats på platser som tidigare 
hade höga felfrekvenser (underhåll). Tidtabeller, omloppsplaner och personalplaner (turlistor) har 
anpassats för högre robusthet. 

Resultat och slutsats: Punktlighet mätt som RT+2 har på ett år stigit från 91 till 95 %. Under samma 
period har andelen kunder som är nöjda med trafiken (NKI) ökat från 64 till 76 %. Uppnådda resultat är 
en förutsättning för den fortsatta utvecklingen mot fler avgångar och högre utnyttjande av befintliga 
resurser. 
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3.4.2 

OPERATIV JäRNVäGSDRIFT OCH PUNKTLIGHET 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

EFFEKTSAMBAND MELLAN STöRNINGAR OCH PUNKTLIGHETEN I JäRNVäGSSYSTEMET 

Martin Joborn, Zohreh Ranjbar 
RISE Research Institutes of Sweden 

Bakgrund: Punktlighet är det viktigaste kvalitetsmåttet för järnvägssystemet. Under de senaste åren 
har järnvägsbranschen lagt ner stor kraft på att öka kunskapen kring störningar i järnvägssystemet i 
syfte att öka dess punktlighet från cirka 90% mot det uppsatta målet på 95% punktlighet. Trafikverket 
och branschen har nu god kunskap om vad som orsakar störningar och hur mycket störningstid som 
beror på olika orsaker. Däremot är den direkta kopplingen mellan störningar och punktlighet implicit 
och man har saknat ett tydligt effektsamband mellan störningstid och punktligheten. Ett sådant 
effektsamband kan användas för att t.ex. svara på frågan ”Hur mycket måste totala störningstiden 
minska för att punktligheten ska uppnå målet?”. 

Metod: Traditionellt har branschen fokuserat på att analysera störningar genom att registrera den 
merförsening som varje störning resulterar i vilket summeras till störningstid. Punktligheten registreras 
på tågets slutstation – tåget registreras som punktligt om förseningen är max 5 minuter och 59 
sekunder. Genom att analysera störningarna på ett nytt sätt visar vi hur man kan beräkna varje 
störnings förseningsbidrag, dvs hur mycket av tågets slutförsening som beror på de olika störningar 
som tåget råkat ut för. Genom detta skapas ett explicit samband mellan störningar och punktligheten. 
Detta samband kan utvecklas till ett effektsamband mellan störningstid och punktlighet. 

Resultat och slutsats: Effektsamband har skapats mellan störningstid och punktlighet för snabbtåg 
på södra stambanan. Vi visar att olika strategier för att höja punktligheten kan ge olika effektsamband. 
Effektsambandet visar att för att nå målet på 95% punktlighet måste störningstiden minskas med 70-
90%, vilket är en betydligt kraftigare minskning än tidigare antaganden. Metodiken för att beräkna 
dessa effektsamband kan generaliseras och tillämpas på andra tågslag och geografiska sträckor. Vi 
visar också att en stor del av punktlighetsproblematiken kan kopplas till ”glidande småförseningar”, 
dvs att mindre, sakta växande, förseningar som inte syns i den traditionella statistiken som baseras på 
registrerade merförseningar. 
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3.4.3 

OPERATIV JäRNVäGSDRIFT OCH PUNKTLIGHET 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

GRUNDORSAKER TILL MäNSKLIGA FELHANDLINGAR INOM OPERATIV TåGTRAFIKLEDNING 

Gunilla Björklund, Jan Andersson 
VTI 

Bakgrund: VTI har på uppdrag av Trafikverket genomfört ett pilotprojekt med syfte att öka kunskapen 
kring och förståelsen för grundorsaker till mänskliga felhandlingar vid operativ tågtrafikledning. För att 
kunna avgränsa pilotprojektet har vi främst fokuserat på tågklarerare. Syftet är att, baserat på 
mänskliga förutsättningar och begränsningar, öka kunskapen kring och förståelsen för grundorsaker till 
mänskliga felhandlingar vid operativ tågtrafikledning. Ett annat syfte är att ge underlag till förbättringar 
av stödsystem, rutiner och arbetssätt för insamling, analys och återföring av erfarenheter från 
händelser, vilket förväntas bidra till en effektivare prioritering av Trafikverkets utvecklingsarbete inom 
detta verksamhetsområde. 

Metod: I projektet har en inledande kunskapsöversikt genomförts av både nationell och internationell 
forskning inom insamling, analys och erfarenhetsåterföring från händelser i säkerhetsrelaterade 
verksamheter (i första hand tågtrafikledning) samt klassificering av grundorsaker relaterade till MTO. 
Vi har även analyserat rapporter över allvarliga och mindre allvarliga händelser där tågtrafikledningen 
på något sätt varit inblandade. Dessutom har vi genomfört observationer på Trafikcentraler och 
intervjuer med tågklarerare, lokförare, drifttekniker och andra viktiga aktörer inom trafikledning. 

Resultat och slutsats: Analyser och författande av vetenskaplig rapport sker i skrivande stund och 
ska vara klart under hösten 2019. I rapporten presenteras den kunskapsöversikt som gjorts. Dessutom 
beskrivs hela den händelsekedja som studerats i projektet, dvs. från ”normal” tågtrafikledning till det 
att en händelse inträffar, hur denna hanteras där och då, utreds och hur erfarenheterna från 
händelsen återförs till verksamheten. Rapporten består även av en analys över hur Trafikverket idag 
kategoriserar orsaker till händelser inom tågtrafikledning samt en jämförelse med hur felhandlingar 
och deras orsaker kategoriseras inom andra närliggande områden eller inom trafikledning i andra 
länder. Vi presenterar även en sammanställning och granskning av ett antal händelserapporter över 
tillbud och olyckor där trafikledningen på något sätt varit vållande eller på annat sätt starkt inblandade. 
Slutligen redovisar vi en syntes över våra observationer på trafikcentraler och intervjuer med 
tågklarerare och andra viktiga aktörer. En av slutsatserna från kunskapsöversikten är vikten av att 
utveckla ett kontinuerligt organisatoriskt lärande, dvs en Safety II-organisation, till skillnad från Safety 
I-organisationer där det i större utsträckning handlar om att reducera antalet incidenter och minimera 
dess negativa påverkan. Kunskapsöversikten visar även att litteraturen som problematiserar incidenter 
beskriver främst fyra aspekter eller angreppssätt när det gäller inhämtning/insamling av incidentdata. 
Vilken analys som sedan genomförs och vilka klassificeringar analysen leder till påverkas av vilka 
teoretiska perspektiv som forskaren utgår ifrån. I föreliggande studie har vi utgått ifrån ett ”Human 
Factors”/MTO-perspektiv. I övrigt avser vi att presentera slutsatser med avseende på de processer 
och beslutstillfällen som vi sett kan behöva stöttas, samt de fördjupade kunskaps- och 
forskningsbehov vi identifierat. 

  



  93 

3.4.4 

OPERATIV JäRNVäGSDRIFT OCH PUNKTLIGHET 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

INTEGRATING DELAY PREDICTION IN RAILWAY TIMETABLING 

Johan Högdahl 
Kungliga Tekniska högskolan 

Bakgrund: Railway timetabling is known as a complex planning problem and it is important that the 
operations have high reliability while keeping travel times short. To improve punctuality, margins are 
added in the timetable, which allows recovery of delays and reduces delay propagation between 
trains. However, an important question is when, and how, these margins should be added to the 
timetable to achieve a good balance between short travel times and high reliability. To address this 
issue a timetabling approach based on simulating and optimizing a given timetable is proposed. The 
simulation of the given timetable is carried out to calculate the average delay of the arrival and 
departure at each station for all trains. These delay estimations are then included in the optimization 
problem, where the given timetable is rescheduled such that the weighted sum of scheduled travel 
time and predicted average delay is minimized. In contrast to previous research, the delay prediction 
model in this study allows the sequence of the trains to be flexible. 

Metod: In this research a delay prediction model is developed and added to an event-based mixed 
integer linear programming model for non-periodic timetabling of double-track railway lines. The 
resulting model is applied in a hybrid simulation-optimization timetabling approach for rescheduling of 
an existing timetable. A simulation study is carried out on a section of the Swedish Southern Main Line 
to: (1) Validate the delay prediction model. (2) Evaluate system-level effects with respect to scheduled 
travel times, time supplements, average delay, and punctuality by applying the hybrid simulation-
optimization timetabling approach. 

Resultat och slutsats: The preliminary results indicate that the delay prediction model can achieve 
accurate predictions (The mean absolute prediction error was less than 1 minute, and the mean 
prediction error was -11,7 seconds for all trains). However, the results also reveal that the model does 
not perform well in some conditions, which may be due to its simple formulation. The evaluation of the 
approach also indicates interesting results. It was observed that by increasing travel times by on 
average 2% it was possible to improve end-station punctuality from 83.6% to 90.3%, and to reduce 
average delays by ca 40%. 
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3.5.1 

KAPACITETSTILLDELNING OCH LöSNING AV KAPACITETSKONFLIKTER På JäRNVäG 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

TTR – REDESIGN OF THE INTERNATIONAL TIMETABLING PROCESS HUR PåVERKAS 
SVENSKA JäRNVäGSSEKTORN? 

Per-Åke Wärn 
Trafikverket 

Bakgrund: Sedan 2014 driver europeiska infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag ett omfattande 
arbete för att gemensamt se på möjligheter att effektivisera och harmonisera kapacitetstilldelningen i 
Europa i syfte att stärka järnvägens konkurrenskraft. Två viktiga drivkrafter är dels att underlätta för 
internationell trafik genom att minska olikheterna och den bristande koordinationen mellan länder, dels 
att bättre möta de olika marknadssegmentens behov av järnvägskapacitet genom att möjliggöra mer 
flexibla kapacitetsprodukter än dagens årliga tågplan. TTR bygger delvis på andra principer och 
förutsättningar än den nuvarande kapacitetstilldelningsmodellen. Trafikverket har under 2019 utsett en 
implementeringsledare och bedriver ett omfattande analysarbete om vad TTR kommer att innebära för 
Sverige och olika sätt att förändra den nuvarande modellen. 

Metod: Då ett införande av föreslagna TTR processer behöver bygga på goda kunskaper om 
konsekvenserna för den svenska marknaden kommer Trafikverket tillsammans med övriga 
intressenter göra en genomlysning av befintlig kapacitetsprocess ställd mot det förslag som föreligger 
på internationell nivå. Trafikverket deltar aktivt i det internationella projektarbetet för att på bästa 
möjliga sätt tillvarata svenska intressen. I nuläget har inga direkta avvikelser från Trafikverkets 
inriktning identifierats men legala hinder för ett fullt genomförande föreligger på nationell såväl som 
internationell nivå. 

Resultat och slutsats: De första stegen mot TTR processen har redan genomförts i och med 
implementeringen av uppdateringen av SERA direktivet (EU 2012/34) bilaga VII som skedde hösten 
2018 där krav på tidigare och mera detaljerad information om kapacitetsrestriktioner föreskrivs. Vidare 
har Trafikverkets redan ett preliminärt förslag till förändring av kapacitetstilldelningen som syftar till att 
skapa bättre kapacitetserbjudande för godstrafik. Detta förslag som håller sig inom befintliga lagar och 
förordningar kan betraktas som ett försteg till TTR där möjliga förbättringsåtgärder redan nu tillvaratas. 
Steg 1 år 2020 använda succesiv planering för att optimera kapaciteten för godstrafiken. Steg 2 är 
2021 styrning och uppföljning att Trafikverket inte avviker från de rekommenderade kanalerna för gods 
som man räknar fram inför tågplanearbetet. Steg 3 år 2022 utifrån marknadsbehov reservera kapacitet 
för långväga godstrafik och ha en form av förplanerade kanaler. 
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3.5.2 

KAPACITETSTILLDELNING OCH LöSNING AV KAPACITETSKONFLIKTER På JäRNVäG 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

DYNAMISK PRISSäTTNING AV SPåRKAPACITET I KORTTIDSPROCESSEN 

Emanuel Broman1, Jonas Eliasson2 
1Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) , 2Linköpings universitet 

Bakgrund: I korttidsprocessen (”ad hoc:en”) fördelas tåglägen enligt först till kvarn-principen, men vid 
kapacitetsbrist skulle ett system med banavgifter som balanserar tillgång och efterfrågan kunna ge en 
samhällsekonomiskt effektivare trafik. Vi argumenterar i (Broman et. al, 2018) för att dynamisk 
prissättning är intressant i den kontexten. Det är därför viktigt att avgöra hur stor ökningen av 
samhällsnyttan blir av att införa dynamisk prissättning som allokeringsinstrument i korttidsprocessen. I 
det här pappret studerar vi en förenklad prisalgoritm som maximerar väntevärdet av den planerade 
trafikens samhällsnytta. För att testa algoritmen simulerar vi ett antal aktörer (tågoperatörer) med 
randomiserad betalningsvilja, som ansöker om kapacitet vid randomiserade tidpunkter i förhållande till 
det sökta avgångsdatumet. Vi studerar flera scenarier: efterfrågan som varierar kring ett historiskt 
medeltal, oväntat hög respektive låg efterfrågan, samt plötsliga förändringar av efterfrågemönstret 
nära avgångsdatumet. Metoden utvärderas utifrån flera parametrar: den planerade trafikens bidrag till 
samhällsnyttan, systemets prisvolatilitet, och pålitlighet i betydelsen att det alltid finns tillgång till ledig 
kapacitet fram till en specificerad tid relativt avgångsdatumet. Metoden jämförs med ”först till kvarn” 
(utan ytterligare banavgifter utöver de som täcker marginellt spårslitage) samt den 
samhällsekonomiskt optimala statiska prisstrategin. 

Metod: Prismekanismen är designad på följande vis. Kapacitetsutnyttjandet per bandel och tidpunkt 
uppdateras kontinuerligt. En default-avgift sätts som är lika med den optimala statiska prisstrategin. 
Algoritmen beräknar ett pris som är högre än default-avgiften när det finns mindre ledig kapacitet än 
förväntat utifrån historiska värden, och omvänt. Banavgiften beräknas som summan av avgifter för de 
bandelar som ska passeras vid de tidpunkter som de ska passeras. Avgiften sätts för varje tidpunkt så 
att väntevärdet av den samhällsekonomiska nyttan maximeras: 
V(Qt)=max[pt]E[(^pt+pt)/2*min(Qt,D(pt;βt))+rV(max(Qt-D(pt;βt),0))] där Q0=0; D(pt;βt)=0 för alla t>T; 
^pt definieras av D(^pt;βt)=0 för alla t, Qt är den lediga kapaciteten vid tidpunkt t, βt är en stokastisk 
variabel med känd fördelning, E(βt)=0 för alla t och r är diskonteringsräntan. Eftersom den andra 
termen i uttrycket, som är väntevärdet av kapaciteten som sparas till nästkommande period, är lika 
med noll när t=T, så kan uttryckes skrivas som V(Qt)=max[pt]E[(^pt+pt)/2*min(QT-2,(1+T-t)D(pt;βt))] 

Resultat och slutsats: Preliminära resultat visar att den testade algoritmen presterar bättre i termer 
av samhällsekonomisk nytta än de två jämförelsealternativen, samtidigt som den presterar rimligt bra 
utifrån de andra utvärderingskriterierna. Referenser Emanuel Broman, Jonas Eliasson och Martin 
Aronsson. (2018) “A Mixed Method for Railway Capacity Allocation.” Presenterad vid the 21st Meeting 
of the Euro Working Group on Transportation 2018. 
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3.5.3 

KAPACITETSTILLDELNING OCH LöSNING AV KAPACITETSKONFLIKTER På JäRNVäG 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

OLIKA ASPEKTER AV TIDTABELLSKVALITET – KAN VI Få ALLT? 

Sara Gestrelius1, Anders Peterson2, Martin Aronsson1 
1RISE Research Institutes of Sweden AB , 2Linköpings Universitet 

Bakgrund: Det är Trafikverkets uppgift att konstruera en tidtabell och tilldela kapacitet till tåg och 
banarbeten på ett bra sätt. Men vad är egentligen ett bra sätt? Hur kan man väga tågoperatörers 
behov mot varandra? Eller mot banarbetsbehov? Eller mot robusthet eller reservkapacitet? Det finns 
många mål att beakta när man ska konstruera en tidtabell. Vissa mål är samstämmiga, medan andra 
mål ligger i direkt konflikt med varandra. I den här presentationen ger vi exempel på olika kvalitetsmått 
som publicerats inom forskningslitteraturen och undersöker hur dessa förhåller sig till varandra. Fokus 
ligger på linjära mått som går att mäta på tidtabellen och tillhörande ansökningar under 
tidtabellskonstruktionen (dvs. innan trafiken har körts). Målet med litteraturöversikten är att skaffa 
underlag till att välja ut ett antal mått som kan implementeras i ett ramverk för att identifiera 
målkonflikter och analysera tidtabellslösningar utifrån olika kvalitetsaspekter. Ramverket är även tänkt 
att innehålla analysfunktioner som använder optimering, vilket är anledningen till att endast linjära mått 
beaktats i litteraturöversikten. 

Metod: En Web-of-Science sökning med söksträngen “timetable* AND (rail* OR train) AND 
optimi*ation” utgör grunden för de artiklar som studerats. De mått som publicerats i dessa artiklar, eller 
i närliggande artiklar, har samlats ihop och delats in i fem kategorier: “genomförbarhet och robusthet”, 
“konkurrenshantering”, “reservkapacitet”, “ansökningsuppfyllnad” och “banarbeten”. Antalet mått i varje 
kategori diskuteras, och likaså hur de olika måtten förhåller sig till varandra. 

Resultat och slutsats: I kategorierna “genomförbarhet och robusthet” och “ansökningsuppfyllnad” 
finns ett flertal publicerade mått. Vissa av dessa har en naturlig motsättning då t.ex. mer tidstillägg i 
gångtider leder till långsammare tåg. I övriga kategorier är antalet publicerade mått färre och speciellt 
är antalet mått för “reservkapacitet” väldigt få. Det är därför värdefullt att fokusera mer på dessa 
senare kategorier i framtida forskning. 
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3.5.4 

KAPACITETSTILLDELNING OCH LöSNING AV KAPACITETSKONFLIKTER På JäRNVäG 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

HANTERINGEN AV KAPACITETSKONFLIKTER På JäRNVäGEN I EUROPA OCH SVERIGE 

Gustav Sjöblom 
Transportstyrelsen 

Bakgrund: En välfungerande järnvägsmarknad förutsätter att det finns tydliga regler för hur 
infrastrukturkapacitet tilldelas, i synnerhet om det uppstår konflikt mellan olika anspråk på en viss 
kapacitet. Det gäller både kapacitetskonflikter som uppstår tillfälligt på grund av banarbeten och 
konflikter som beror på att tillgänglig kapacitet långsiktigt understiger efterfrågan. Reglerna för 
kapacitetskonflikter på den europeiska järnvägsmarknaden finns i SERA-direktivet (2012/32/EU) som i 
sin tur bygger på EU:s första järnvägspaket från 2001. När EU-reglerna har införlivats genom nationell 
lagstiftning har resultaten tagit sig mycket olika uttryck mellan olika länder. När samtliga inhemska 
marknader för persontrafik öppnas för konkurrens genom fjärde järnvägspaketet ökar betydelsen av 
samstämmiga regler. Idag saknas detaljerad kunskap om hur reglerna och praktikerna för 
konfliktlösning ser ut i Europas olika länder. De europeiska regleringsorganens sammanslutning IRG-
Rail har därför genom arbetsgrupp IRG Access genomfört en enkätstudie och analys. 

Metod: Studien är baserad på en enkät som har besvarats av regleringsorganen i 29 länder, ibland i 
samråd med infrastrukturförvaltare, departement och andra aktörer. Enkäten har i vissa fall 
kompletterats med fördjupade analyser. 

Resultat och slutsats: Studien visar, med större tydlighet än tidigare varit känt, dels att de nationella 
regelverken ser mycket olika ut i olika länder, dels att flera aspekter av SERA-direktivet inte fungerar i 
praktiken. De nationella regelverken baseras inte på gemensamma definitioner av eller synsätt på 
överbelastningsförklaring och prioritering. De länder som kommit längst i marknadsöppning (CH, DE, 
SE, UK) har samtliga modeller med tydliga inslag av egna lösningar långt från den europeiska 
huvudfåran. Överbelastningsförklaringen, som är grunden för konfliktlösningen enligt direktivet, har 
aldrig ägt rum i minst 10 länder och är i två fall inte ens implementerat i nationell lagstiftning. Om 
banarbeten kan vara en orsak till överbelastad infrastruktur eller inte varierar mellan länder. Medan 
EU-lagstiftningen pekar på att ekonomiska styrmedel bör vara det första valet för att lösa 
kapacitetskonflikter har i stort sett inget land hittat en fungerande lösning för att använda avgifter vid 
kapacitetskonflikter. Prioriteringskriterierna uppvisar en mycket stor variation vad gäller när och hur 
prioriteringen går till och vilka parametrar som används. De kapacitetsanalyser och 
kapacitetsförstärkningsplaner, som utgör systemets mekanism för återkoppling till 
infrastrukturplaneringen, fungerar inte någonstans. Om Europa ska kunna gå vidare mot en 
gemensam järnvägsmarknad måste regelverket för att hantera kapacitetskonflikter vara mer enhetligt. 
EU-kommissionen vill ogärna genomföra ytterligare ett järnvägspaket. Sannolikt kommer trycket på 
anpassning av den svenska tilldelningsmodellen till gemensamma europeiska definitioner, synsätt och 
lösningar öka i en nära framtid. 
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3.6.1 

ANALYS AV JäRNVäGENS TRAFIKUTBUD OCH UNDERHåLLSPLANERING 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

TåGTRAFIKSIMULERING MED OFULLSTäNDIGA DATA INOM PLASA II: REALISTISKA 
TIDTABELLER SKAPADE FöR MIKRO- OCH MAKROSIMULERING 

Ingrid Johansson, Jennifer Warg 
KTH 

Bakgrund: För att uppskatta järnvägssystemets tillförlitlighet är punktlighet och förseningar viktiga 
mått, vilka ofta tas fram med hjälp av simulering. Detta kan utföras med mikroskopiska 
simuleringsmodeller, där allt modelleras i detalj, eller mer generellt med makroskopiska modeller. 
Simuleringar används ofta för att utvärdera hur en föreslagen tidtabell skulle fungera i verkligheten och 
för att undersöka restid, förseningar och kapacitetsutnyttjandet. Den här presentationen handlar om 
hantering av ofullständigt eller okänt inputdata. En metod för att hantera ofullständiga uppgifter om 
avgångstider för godståg har utvecklats för att skapa tidtabeller som kan simuleras. Bakgrunden är att 
godståg i Sverige inte nödvändigtvis avgår enligt tidtabellen utan snarare när det finns ett ledigt 
tågläge. En representativ tidtabell utvärderas av en mikroskopisk och en makroskopisk 
simuleringsmodell för att undersöka hur de fungerar i det beskrivna fallet. 

Metod: Indatat som krävs för järnvägssimuleringsmodellerna skiljer sig mellan mikroskopiska och 
makroskopiska modeller, men en tidtabell behövs alltid. 
I den föreslagna metoden skapas en tidtabell som speglar variationen i avgångstiderna för godståg 
jämfört med deras schemalagda avgångstider baserat på en sannolikhetsfördelning utifrån empiriska 
data. För varje tåg med osäker avgångstid i tidtabellen dras en avgångstid från distributionen och 
införs i tidtabellen. Om den dragna avgångstiden är i konflikt med avgångstiden för ett annat tåg 
planeras avgångstiden för godståget till tidigast möjliga avgång efter att konflikten har lösts. På detta 
sätt kommer godstågen att erhålla en verklig avgångstid vars avvikelse från den planerade 
avgångstiden återspeglar den verkliga statistiken. En fördel med den metoden är att resultaten kan 
användas i båda simuleringsverktygen och att den nya tidtabellen kan betraktas som den ostörda, 
alltså kan simuleras med ytterligare störningar. En representativ resulterande randomiserad tidtabell 
simuleras med den makroskopiska simulatorn PRISM och den mikroskopiska simulatorn RailSys, och 
prestandan jämförs. Fokus ligger på konfliktlösningen och på de förseningar som uppstår. Dessutom 
jämförs de genererade tidtabellerna med verktygsgenererade. 

Resultat och slutsats: Varken RailSys eller PRISM har väl fungerande verktyg för att generera 
tidtabeller. Båda erbjuder emellertid möjligheten att införa inmatningsförseningar som med adekvat 
distribution kan användas för att styra avgångstiden på det sätt som den nya metoden syftar till. Det 
betyder att simulering kan användas för att skapa schemat, vilket kräver en tvåstegsprocess. 
Dessutom måste den skapade tidsplanen exporteras till det andra verktyget. Resultatet från denna 
studie är en metod för att skapa realistiska tidtabeller för simuleringsändamål när vissa tåg har en 
osäker avgångstid. De osäkra avgångstiderna i tidtabellen är baserade på statistik över faktiska 
avgångstider för de tänkta tågen. De resulterande tidtabellerna är lämpliga för simulering i både 
mikroskopiska och makroskopiska järnvägssimuleringar och förbättrar simuleringsmodellernas 
reflektion av verkliga driftsförhållanden. 
De preliminära resultaten för jämförelsen av simuleringarna i båda modellerna visar att de uppskattade 
förseningarna är av samma mängd. En körning i RailSys är mycket mer tidskrävande än i PRISM. 
Detta gör att PRISM kan simulera fler tidtabeller med lägre ansträngning och på kortare tid än med 
RailSys. På det sättet kan statistik samlas för systemet, till exempel för att jämföra det med ett justerat 
utbud av godståg. Med RailSys är emellertid simuleringsresultaten närmare verkligheten eftersom fler 
detaljer införlivas i simuleringsmodellen. 
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3.6.2 

ANALYS AV JäRNVäGENS TRAFIKUTBUD OCH UNDERHåLLSPLANERING 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

SAMHäLLSEKONOMISK ANALYS AV PENDELTåGENS FREKVENS: OPERATöRENS 
VäRDERING AV VäNTETID OCH TRäNGSEL 

Abderrahman Ait Ali1, Jonas Eliasson2, Jennifer Warg3 
1VTI , 2LiU , 3KTH 

Bakgrund: Värderingen av reseparametrar som väntetid och trängsel är viktig för samhällsekonomisk 
analys av kollektivtrafikförsörjningen. Såna värderingar baseras ofta på passagerarnas val. 
Subsidierad kollektivtrafik ska återspegla den optimala samhällsnyttan. Detta är inte fallet om 
frekvensen är långt ifrån det som enligt passagerarpreferenserna för väntetid och/eller trängsel visar 
sig vara samhällsekonomiskt optimal. I det här bidraget estimerar vi operatörens värdering av väntetid 
och trängsel baserat på en samhällsekonomisk analys av frekvensen med fokus på pendeltågstrafik. 

Metod: En analytisk samhällsekonomisk modell används för att studera den totala samhällskostnaden 
för att genomföra pendeltågstrafiken med en viss frekvens. Modellen redovisar kostnader för 
konsumenterna (passagerare) och producenten (tågoperatören) och jämför därefter den optimala 
frekvensen med den som används av tågoperatören. Producentöverskottet inkluderar operativa 
kostnader som beror på frekvensen. Konsumentöverskottet står för restiden inklusive trängsel på tåget 
såväl som väntetiden. Parametrarna för att beräkna konsumentöverskottet är valdes enligt 
rekommendationerna från ASEK 6.0 [Trafikverket], de för producentöverskottet är huvudsakligen från 
SAMS 2.0 [SLL]. Dessutom gör vi en känslighetsanalys av värdet av väntetid, trängsel samt båda i 
kombination. Detta visar operatörens värdering av dessa parametrar som förklarar valet av den 
nuvarande antagna frekvens, dvs tågplanen. 

Resultat och slutsats: Studien genomfördes med data från Stockholms pendeltågsnät. Vi fokuserar 
på en linje och riktning som passerar genom centralstationen. Vi studerar tre olika tidsintervall, dvs. 
6:00 - 9:00, 9:00 - 15:00 och 15:00 - 18:00. Vi använder data om pendeltågens frekvens och 
distributionen av passagerare (dvs. OD-matris) från september 2015. Modellen gör det möjligt att hitta 
den optimala frekvensen i varje tidsintervall. Operatörens värdering av väntetid och trängsel fås 
genom att hitta värdet (av väntetid eller/och trängsel) som gör att den nuvarande antagna frekvens blir 
samhällsekonomisk optimal. Jämförelsen visade att pendeltågs frekvens (under 2015) överskattas, 
dvs. man kör fler tåg än det optimala (upp till 43% i mitten av dagen). Detta resulterar i en 
överskattning av värdet på väntetiden (upp till 47%) med passagerarnas angivna preferensvärden. 
Trängsel ocskå överskattas men ett fallstudie med mer trängsel borde ge mer insikter om värderingen. 
Dessa överskattningar har flera möjliga förklaringar. Till exempel kan politiska skäll påverka utbudet 
mer än det samhällsoptima och därmed leda till ett dyrt subventionerat pendeltågssystem som betalas 
av skattebetalare. 
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3.6.3 

ANALYS AV JäRNVäGENS TRAFIKUTBUD OCH UNDERHåLLSPLANERING 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

TILLGäNGLIGHET TILL TåGTRAFIK – EN TIDSSERIEANALY 

Bo-Lennart Nelldal, Oskar Fröidh 
KTH 

Bakgrund: På uppdrag av Transportstyrelsen har KTH Järnvägsgrupp successivt byggt upp en 
databas över och priser i tågtrafik i Sverige 1990-2019, under senare år även flyg och långväga 
busstrafik. Med hjälp av denna kan analyser göras av hur restider, turtäthet och priser förändrats för 
olika linjer och typer av trafik. För att beskriva utvecklingen över tiden på ett enkelt sätt, bl.a. i 
diagramform, har ett mått på tillgänglighet tagits fram. 

Metod: Ett mått på tillgänglighet har tagits fram som en funktion av den totala resuppoffringen som 
påminner om de funktioner som används i transportvalsmodeller. Det är en sammanvägning av restid, 
turtäthet, komfort och tågbyten i minuter. Den generaliserade kostnaden är tidsuppoffringen omräknad 
till tidvärden (kr) och summerat med biljettpriset. Det är också ett mått på tillgängligheten – ju lägre 
total resuppoffring, desto högre tillgänglighet. Ett program har tagits fram så att tillgänglighet kan 
beräknas för alla relationer som finns i databasen för hela perioden 1990-2019 och uppdateras när 
nya data kommer fram. 

Resultat och slutsats: Beräkningar av den generaliserade kostnaden per resa visar att den är 
ganska låg i storstadstriangeln där den ligger på ca 1000 kr per resa och har minskat succesivt både 
genom kortare restider och lägre pris. Utvecklingen har också varit positiv i Norrland, med minskade 
restider genom Botniabanan. I medelstora relationer i Mellansverige som Karlstad–Stockholm och 
Borlänge–Stockholm är den generaliserade kostnaden mindre främst på grund av kortare avstånd. 
Förändringarna över tiden har här inte varit lika stora. Den relativt sett sämsta standarden är det på 
förbindelserna till Norge: Stockholm–Oslo och Oslo–Göteborg. Där var det både lång restid och låg 
turtäthet trots att trafikunderlaget är stort. Stockholm–Oslo har en omfattande flygtrafik och Oslo–
Göteborg dominerar biltrafiken. Även ett mått på förseningarna tagits fram som en del i 
resuppoffringen. Det bygger på att en förseningsminut värderas till 3,5 gånger så lång som en 
restidsminut enligt ASEK. Resultat visar att förseningarna kan utgöra 5-15 % av den totala 
resuppoffringen. Man kan se hur förseningarna ökade under de problematiska vintrarna 2010-2011 
och att de fortfarande är större nu än före dessa år. 
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3.6.4 

ANALYS AV JäRNVäGENS TRAFIKUTBUD OCH UNDERHåLLSPLANERING 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

UTFORMNING AV SERVICEFöNSTER I BERGSLAGEN MED HJäLP AV OPTIMERING 

Tomas Lidén1, Lars Brunsson2 
1VTI / Linköpings universitet , 2Trafikverket 

Bakgrund: Servicefönster är fasta tider i spår, reserverade för basunderhåll. Utformningen av 
servicefönster beror på såväl trafik- som underhållskrav och Trafikverket använder olika upplägg på 
olika banavsnitt, till exempel korta regelbundet återkommande tider eller större koncentrerade insatser 
vissa veckor på året. Ambitionen är att skapa upplägg som kan gälla under flera år och ge stabila och 
bra planeringsförutsättningar för både underhållsentreprenörer och trafikoperatörer. Nyligen 
genomförd forskning på Linköpings universitet har utvecklat en modell för optimering av servicefönster 
som beaktar både tågtrafiken och underhållet, samt applicerat denna modell på en lång linjesträcka 
mellan Storvik och Boden. Goda resultat erhölls (bland annat redovisat på Transportforum 2018) och 
därför genomförs ett fortsättningsprojekt under 2019-2021. Den första delstudien gäller Bergslagen 
där man önskar schemalägga så kallade kort-veckor, vilket är fyra stycken fyratimmars-fönster som 
genomförs på dedicerade underhållsveckor. 

Metod: Arbetet bedrivs i nära samarbete med planerare och utredare på Trafikverket, dels för att 
säkerställa att rimliga antaganden görs och trovärdiga resultat erhålls, men också för att utvärdera 
arbetssättet och användbarheten av en dylik optimeringsmodell. Vidareutveckling av modell- och 
lösningsmetoder ingår också i projektet. Verkligt trafikdata från aktuell tågplan (T19) används. Övriga 
planeringsförutsättningar, såsom regler och kostnader för optimeringsmodellen, tas fram gemensamt 
av arbetsgruppen. 

Resultat och slutsats: Bergslagsstudien visar att det är möjligt att konstruera upplägg för kort-veckor 
som ger tillgång för underhållsarbete på hela nätverket. Korta lösningstider erhålls trots att en stor 
mängd tåg (cirka 1500 stycken) beaktas. Projektgruppens erfarenheter och bedömningar av resultaten 
kommer att redovisas i presentationen. 
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3.7.1 

HELA RESAN OCH MOBILITET På LANDSBYGDEN 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

FRAMTIDENS KOLLEKTIVTRAFIK På LANDSBYGDEN 

Elin Areskoug1, Frida Tiberini2 
1Tyréns AB , 2Sjöbo och Tomelilla kommun 

Bakgrund: Förstudien "Framtidens kollektivtrafik på landsbygden" har finansierats av kommunerna 
Sjöbo och Tomelilla samt med medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfondens insatsområde 3 
"Hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi". Kollektivtrafiken på landsbygden har ofta låg 
kostnadstäckning. Den regionala kollektivtrafiken är uppbyggd för att i första hand tillgodose 
resenärernas behov av arbetspendling och vid besparingskrav dras de turer och hållplatser in som 
används minst. Konsekvensen blir att incitamentet att resa kollektivt på landsbygden minskar 
ytterligare vilket kan leda till att det enda alternativet blir att ta bilen. En utveckling som riskerar att 
bidra till ett ökat bilberoende är negativt inte bara för miljön utan även ur ett jämställdhets- och 
tillgänglighetsperspektiv samt för möjligheten till social integration. Kollektivtrafiken är därför en viktig 
landsbygdsfråga som behöver ses ur hållbarhetsperspektivets alla tre dimensioner i syfte att uppnå 
balans mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet för att säkerställa en levande landsbygd. 
Syftet med förstudien är att belysa utmaningarna med kollektivtrafik på landsbygden men även att 
beskriva utvecklingsområden och innovativa lösningar som ett komplement till den traditionella 
kollektivtrafiken. Målet är att lyfta frågan och sätta den på agendan då fokus idag i mycket högre 
utsträckning ligger på stadstrafiken och starka regionala kollektivtrafikstråk. Förstudien ska användas 
som underlag för att identifiera potentiella utvecklingsområden med målet att förbereda för en eller 
flera ansökningar om medel till pilotprojekt som leder till att etablera en mer tillgänglig kollektivtrafik på 
landsbygden i Sjöbo och Tomelilla kommun. Målet är även att dela erfarenheter och perspektiv med 
andra aktörer och skapa förutsättningar för partnerskap och samverkan. 

Metod: Förstudien är uppdelad på tre områden; en inledande nulägesanalys, utveckling av förarlösa 
fordon med fokus på landsbygden samt utvecklingsområden för kollektivtarfik på landsbygden. 
Förstudien utgör ett gediget kunskapsunderlag och innehåller förutom nulägesanalysen och 
litteraturstudien faktarutor och fördjupningar om specifika ämnen, rapporter och projekt samt intervjuer 
med experter inom olika områden för den som vill läsa mer. Förstudien avslutas med en 
sammanfattande analys kring potentiella pilotprojekt samt vilka förutsättningar som måste finnas för ett 
lyckat pilotprojekt. 

Resultat och slutsats: De samhällsekonomiska nyttor som kollektivtrafiken för med sig genom att 
tillgängliggöra samhällsfunktioner samt utbildnings- och arbetsmarknader bör beaktas i större 
utsträckning. Utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv gynnas särskilt äldre, ungdomar, 
låginkomsttagare och kvinnor av kollektivtrafik på landsbygden. Teknikutveckling, ökad digitalisering 
och utvecklingen mot delningsekonomi kan möjliggöra alternativa former av kollektivtrafik. Utifrån 
erfarenheter från genomförda studier och projekt görs följande reflektioner kring potentiella 
pilotprojekt: Det finns goda förutsättningarna för självkörande kollektivtrafik på landsbygden. 
Anropsstyrd kollektivtrafik har potential. Samåkning kan skapa sociala värden men kräver en kritisk 
massa. Kartläggning av besöksmålens behov av kollektivtrafik och utveckling av nya mobilitetstjänster 
kan främja bilfria fritidsresor och turism, vilket kan ge flertalet positiva effekter på landsbygden. 
Samordning av samhällsbetalda resor kräver samverkan, engagemang och vilja att ändra befintligt 
system. Kombinera flera mobilitetstjänster på samma ort för att skapa ett reellt alternativ till bilen. För 
att skapa ett lyckat pilotprojek bör det befintliga kollektivtrafiksystemet måste fungera som en ryggrad. 
Utöver det behövs bred samverkan mellan berörda aktörer samt viljan att skapa något nytt som 
förbättrar, förstärker och kompletterar det befintliga kollektivtrafiksystemet. 
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KOLLEKTIVTRAFIK På LANDSBYGDEN, UTREDNING FRåN HäSSLEHOLMS KOMMUN 

Jessica Sundberg, Vanessa Stjernborg 
Sweco Society 

Bakgrund: I takt med en ökad urbanisering har glesbygden och mindre orter utanför pendlingsstråken 
många gånger blivit allt glesare. En stor utmaning handlar idag om att säkerställa tillgänglighet till 
arbete och utbildning och samhällelig service för alla invånare och att också skapa en livskraftig och 
attraktiv landsbygd. En begränsad tillgång till transporter och möjligheter att förflytta sig kan bland 
annat bidra till social exkludering och en ojämn utveckling. Kollektivtrafik på landsbygden har ofta dålig 
kostnadstäckning och dess geografiska förutsättningar begränsar möjligheterna till försörjning med 
traditionell kollektivtrafik. Det blir lätt en ond spiral när nedskärningar i utbudet bidrar till färre resenärer 
och således än svårare för självfinansiering. Skånetrafiken gjorde under 2019 en översyn av sitt utbud 
för att uppnå en budget i balans. Utgångspunkten för översynen har varit att prioritera trafik där det 
finns stor potential att nå regionfullmäktiges mål om ökade marknadsandelar gentemot bilen men 
också att vidmakthålla ett bra basutbud i hela Skåne, givet att det finns efterfrågan. De skånska 
kommunerna fick inkomma med synpunkter på totalt 59 beskrivna åtgärder, där två linjer tas bort då 
linjerna har ett snittresande på ca 1 resenär per avgång, sju åtgärder där linjer ändras i sin sträckning 
och 50 åtgärder där utbudet justeras något. Snittresandet på dessa är 2 personer/avgång. 
Hässleholms kommun är till landytan störst i Skåne med en landareal och består till stor del av 
landsbygd och stadsnära landsbygd. Hässleholms kommun är inte direkt berörd av de 59 beskrivna 
åtgärderna, men däremot kan de föreslagna åtgärderna komma att bli ett tufft slag för de kommuner 
som påverkas mest. Med bakgrunden ovan har Sweco fått i uppdrag att under sensommaren och 
hösten 2019 se över nuläge och ge förslag till tänkbara lösningar för att kollektivtrafiken i Hässleholms 
kommun ska bli så tillgänglig och kostnadseffektiv som möjligt. 

Metod: Studien grundas i inhämtande av relevanta rapporter och vetenskaplig litteratur som visar på 
olika mobilitetslösningar för kollektivtrafiken på landsbygden. Fokus är på lösningar som är möjliga att 
implementera i realtid. Annan insamling av underlag kommer att ske genom förfrågningar till andra 
experter inom Sweco Sverige samt forskare som är knutna till K2– nationellt kunskapscentrum för 
kollektivtrafik. 

Resultat och slutsats: En översikt över genomförda och pågående projekt för utveckling av 
kollektivtrafiken på landsbygden kommer tas fram. Exempel från både nationella och internationella 
lösningar kan komma att presenteras. Tänkbara förslag till lösningar: - Samnyttjande av skolskjuts och 
allmän kollektivtrafik - Samnyttjande av serviceresor och allmän kollektivtrafik - Utveckling av 
anropsstyrd trafik - Utveckling av samåkning - Förbättrade gång- och cykelmöjligheter till hållplatser 
och stationer Troligtvis kommer flera olika typer av mobilitetstjänster behöva kombineras för att få ihop 
ett fungerande system. 
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FöRäNDRADE RESMöNSTER På LANDSBYGDEN KRING NYA STATIONER 

Joel Hansson 
K2/Lunds universitet 

Bakgrund: I starka regionala stråk finns ofta förutsättningar för stomlinjesatsningar. En tidigare 
regionbusstrafik med begränsat turutbud och långa restider ersätts av frekvent och snabb trafik med 
tåg eller bussar. Erfarenheter från sådana trafikomläggningar visar att man kan få såväl stora 
resandeökningar som stora förändringar av färdmedelsfördelningen. En förutsättning för att nå de 
kortare restiderna är att hållplatstätheten minskar. Det leder till kritik från boende i de områden som får 
längre avstånd till närmaste hållplats. Detta ses ofta som den största olägenheten med satsningarna. 
Samtidigt uppstår nya resmöjligheter genom att med cykel eller bil kunna ta sig till stationer eller 
hållplatser, där det finns en attraktivare kollektivtrafik än tidigare. Nya resmönster etableras, där 
kombinationsresor cykel-kollektivtrafik och bil-kollektivtrafik kan få en betydande roll. I nuläget saknas 
emellertid kunskap om i vilken utsträckning sådana kombinationsresor faktiskt görs till och från de 
områden, i tätorternas omland, som blivit av med sin närmsta hållplats. Nettoeffekten av de förändrade 
resmöjligheterna i dessa områden är oklar. 

Metod: Projektet baseras på ett antal fallstudier i Skåne, där nya regionaltågslinjer öppnats de 
senaste åren. Totalt analyseras resandet kring 15 stationer, alla i orter med färre än 3 000 invånare. I 
sju av orterna har tågtrafiken helt ersatt tidigare regionbusstrafik, som hade kortare avstånd mellan 
hållplatserna. Vid resterande åtta stationer har busslinjerna behållits parallellt med tågtrafiken. 
Dessutom analyseras resandet på ett antal busslinjer där trafikupplägget inte förändrats nämnvärt 
under motsvarande tidsperiod. Dessa linjer utgör kontrollgrupp. Ett av projektets delsyften har varit 
metodutveckling för utvärdering av stomlinjesatsningar, där hållplatser tas bort till förmån för snabbare 
och mer pålitlig kollektivtrafik. Metoden som prövats utgår i stor utsträckning från statistikuppgifter som 
redan finns hos de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, i form av resandestatistik på hållplatsnivå 
samt uttag från RVU Sverige eller motsvarande regional resvaneundersökning. Ny datainsamling görs 
endast i form av parkeringsinventeringar vid aktuella stationer. 

Resultat och slutsats: Antalet resor med kollektivtrafik har totalt sett ökat relativt kraftigt i och kring 
de 15 fallstudieorterna där tågsatsningar genomförts. Det finns stora skillnader mellan stationerna, 
från ett par orter där resandet är oförändrat eller till och med har minskat något till orter där resandet 
med kollektivtrafik har mångdubblats. Men generellt sett har resandet i och kring de nya tågorterna 
ökat väsentligt mer än i kontrollgruppen. Även om man bara tittar på resor till och från landsbygden 
kring tätorterna har det totalt sett skett en ökning. Tidigare bussresor har numerärt ersatts av 
kombinationsresor med bil och tåg. Tittar man däremot isolerat på de tidigare busstråken har resandet 
minskat, eftersom anslutningsresorna med bil har en annan geografisk spridning än de tidigare 
bussresorna. Våra resultat visar att resandet med kollektivtrafik på landsbygden kan öka, även utanför 
tätorterna, när hållplatser tas bort. Därmed inte sagt att kritiken mot sådana satsningar aldrig är 
berättigad. De miljömässiga och ekonomiska vinsterna måste vägas mot sociala aspekter – i detta 
fallet i synnerhet hur resmöjligheterna för personer på landsbygden utan körkort eller tillgång till bil 
påverkas. 
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IDENTIFIERING AV BRISTANDE CYKELMöJLIGHET TILL KOLLEKTIVTRAFIKEN 

André Kingstedt1, Jonas Hedlund2, Johan Svensson1 
1Ramboll Sweden AB , 2Region Skåne 

Bakgrund: I Skåne ska cykel- och kollektivtrafikresandet öka och mål för detta beskrivs i Strategi för 
ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. För att nå målen behvöer kollektivtrafiken bli attraktivare 
och restiderna minska. Bland många sätt att minska restiden för hela-resan-kedjan, som till exempel 
bussprioritet, busskörfält och så vidare är kanske resan till och från kollektivtrafiken den del där störst 
restidsvinster kan göras. Syftet med studien som Ramboll gjort på uppdrag av Region Skåne var att 
visa på hur brister i infrastrukturen minskar kollektivtrafikens upptagningsområde och att synliggöra de 
brister som skulle kunna åtgärdas av kommunerna och inom Region Skånes länsplaneuppdrag. 

Metod: Studien är GIS-baserad och bygger på vilka möjligheter alla skåningar inom lämpligt 
fågelavstånd från de drygt hundra viktigaste tågstationerna och busshållplatserna har att ta sig till 
kollektivtrafiken med cykel. Som underlag har befolkningsdata använts i kombination med en 
cykelbarhetsklassifiering av hela vägnätet som Region Skåne har utvecklat. För att modellera 
cyklisters ruttval i nätet har en viktning av länkar och noder gjorts utifrån de restidsvärden som 
används bland annat i GC-kalk. 

Resultat och slutsats: Resultatet visar hur stor andel av befolkningen inom varje bytespunkts 
upptagningsområde som kan ta sig dit på en väg som är tillåten att cykla på jämfört med hur många 
som kan ta sig dit på ett trafiksäkert sätt. Förväntat antal cyklister per vägavsnitt redovisas samt 
genhetskvot från varje bostadsruta. Metoden gör det även möjligt att automatiskt upptäcka brister i 
infrastrukturen för cyklister. Metoden är skalbar och kan relativt enkelt tillämpas av andra i hela 
Sverige. Metoden skulle även kunna användas för andra resmål än kollektivtrafiken. Från resultatet 
kan vi se att ungefär 200 000 av de cirka 960 000 skåningar som bor på bekvämt cykelavstånd till de 
större kollektivtrafikhållplatserna hindras av bristande cykelinfrastruktur. De bytespunkter med lägst 
täckningsgrad finns i allmänhet på landsbygden eller i verksamhetsområden och har relativt få 
boenden inom sitt respektive upptagningsområde. I dessa områden finns ofta en tydlig brist, såsom en 
saknad cykellänk som innebär att tillgängligheten är låg eller att en högtrafikerad väg bildar en barriär 
genom samhällen. Å andra sidan visar analysen att potentialen att tillgängliggöra kollektivtrafiken för 
flest antal personer finns i de mest tättbebyggda delarna av tätorterna. I dessa områden finns det 
oftast inga tydliga enskilda brister utan det behövs många små åtgärder för att förbättra 
tillgängligheten. Ambitionen var att göra samma analyser för gång som för cykel men en tidig slutsats 
blev att det nät som finns att tillgå från NVDB inte är tillräckligt bra för att använda för gånganalyser. 
Det finns till exempel ingen uppgift om huruvida det finns gångbanor eller inte längs gator i NVDB. 
Många möjliga gångvägar finns inte heller med som länkar i NVDB. Här skulle NVDB behöva 
förbättras. Region Skåne kommer tillsammans med kommuner och Trafikverket att använda resultatet 
vid prioriteringar vilka cykelvägssatsningar som bör göras i Skåne. Studien är också en del att 
förbättra metoden. Ta del av metod och resultat här: 
http://skane.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=758dbb5b00854df298a1c9e9957ac63a 
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FRAMKOMLIGHETSRAPPORTEN 2020 

Daniel Mohlin, Martin Viitanen 
Nobina Sverige AB 

Bakgrund: Varje år görs närmare 1,6 miljarder resor med kollektivtrafiken i Sverige. 
Framkomlighetsrapporten visar att den siffran går att öka genom kortare restider. Om Sveriges 
busstrafik i genomsnitt skulle bli en kilometer i timmen snabbare skulle en resandeökning om ca 1,3 
procent leda till ca 11 miljoner fler resor med busstrafiken. 

Metod: Nobina har analyserat tidtabellsdata från 6 564 busslinjer och 171 424 avgångar över hela 
Sverige mellan åren 2013 och 2019. Underlagen till analysen har hämtats från Samtrafikens Trafiklab 
som samlar data för all tidtabellslagd kollektivtrafik. Rapporten omfattar enbart linjer som körs med 
buss inom den offentligt finansierade regionala kollektivtrafiken. Spårtrafik eller båttrafik är inte en del 
av analysen. 

Resultat och slutsats: Analysen visar att restiderna ökar i Sverige som helhet och i samtliga tre 
storstadsregioner. I både Stockholms län och Västra Götaland har restiderna i rusningstid blivit mer än 
7 procent längre på bara sex år. Varje år bedöms de förlängda restiderna kosta samhället upp emot 
en miljard kronor och står för en betydande del av kollektivtrafikens totala kostnadsökning. Antal 
analyserade avgångar Förlängda restider i rusningstrafik mellan 2013 och 2019 Stockholms län 60 
983+ 7,67% Västra Götaland 14 438+ 7,17% Skåne17 095+ 3,19% Övriga Sverige34 350+ 2,63% 
Totalt171 424+ 5,09% 
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STORA EFFEKTER AV FULL FRAMKOMLIGHET FöR BUSSTRAFIKEN I STOCKHOLM  

Torbjörn Eriksson1, Mari Betanzo2, Bård Norheim1 
1Urbanet AB , 2urbanet 

Bakgrund: En viktig utvecklingsfaktor för SLL är att förenkla resan genom att göra den snabbare och 
öka komforten, genom att ”öka kundernas värde av att resa kollektivt”. En sådan åtgärd är att förbättra 
framkomligheten, som när den görs på rätt sätt bidrar till ökat resande samtidigt som kostnaderna 
minskar. Det finns m a o många anledningar att utveckla ett koncept för bättre-/ full framkomlighet. 
Dålig framkomlighet skapar en rad av problem, långa restider gör produkten mindre attraktiv för 
resenärerna och produktionskostnaden ökar med många extra förar- och fordonstimmar, fordon 
”kommer i kolonner” längs linjerna med oregelbunden frekvens som följd vilket ökar kundernas 
osäkerhet, samt att oregelbunden frekvens innebär att många turer får stora trängselproblem ombord. 
Trängsel och förseningar är också stora problem för kunderna, och innebär att kundernas perception 
av resan förstärks i negativ riktning. Projektet har analyserat effekterna för SLL av att förbättra 
effekterna, de vinster som uppstår och naturligvis de långsiktiga negativa effekterna av att inte 
förbättra framkomligheten. 

Metod: Två områden, med olika förutsättningar har analyserats, Stockholms innerstad och 
Huddinge/Botkyrka/Söderort. Den generella kostnadsmetoden (GK analyser) har använts. Här bör 
också poängteras att lokala tidsvärden för Stockholmstrafiken har använts, framtagna via SP-studie. 
Tidsvärdena är cirka 20 % högre för Stor-Stockholm i jämförelse med de nationella tidsvärdena, vilket 
säkerställer att effekterna av olika åtgärder inte underskattas. Analyserna har fokuserat på hur stor del 
av restidsvinsten som uppstår utifrån ökad omloppshastighet och kortare väntetid vid hållplats och hur 
resenärerna värdesätter förbättringarna. Utgångspunkt avseende förseningar och körtider har varit 
tidtabell kl 06.00 under morgon, för att hitta en utgångsläge som kallas ”nollkörning”. Tre trafiknivåer 
har analyserats: Nollkörning, tidig morgon Peak trafik morgon och eftermiddag Lågtrafik mitt på dagen 
och tidig kväll. 

Resultat och slutsats: Förbättrad-/ full framkomlighet skapar stora vinster i såväl produktions- som 
konsumentperspektivet. I korthet visar analyserna från innerstaden att körtiderna under lågtrafik är ca 
17 % längre jmfr med noll-alternativet och 29 % längre under Peaktimmarna. För de två analyserade 
avtalsområdena beräknas antalet totala förseningstimmar till ca 130 000 timmar/år. Vilket motsvarar 
ca 150 milj kr, i ökade produktionskostnader. För en genomsnittsresa innebär 
framkomlighetsproblemen 4-5 minuter försening, vilket innebär att även utanför peak är förseningarna 
stora. Förseningar motsvarar 12-15 % av individens total reskostnad, vilket är mer än väntetiden på 
hållplats. Resenärernas kostnad, för bristen på framkomlighet, uppgår till 1,8 mdr kr årligen (för de 2 
områden) Skapas full framkomlighet, innebär det att busstrafiken förbättras (produkt-utvecklas) med 6-
7 %, vilket nästa steg ger en efterfrågeökning med nästan 10 %, samtidigt som resenärskostnaden 
minskar med 780 milj kr/ år. Full framkomlighet innebär att dagens resultat kan förbättras med ca 300 
milj. kr/ år, genom att produktionskostnaderna minskar med 150 milj kr samtidigt som resandet och 
därmed intäkterna ökar med 150 milj kr. 
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TRäNGSELVäRDERING I KOLLEKTIVTRAFIKEN 

Lisa Svanberg 
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI 

Bakgrund: Trängsel i kollektivtrafiken förväntas bli en viktig faktor att ta hänsyn vid 
kollektivtransportplanering på grund av populationstillväxt och ökad urbanisering. Trängsel ombord i 
kollektivtrafiken uppfattas som ett problem i stora städer, framförallt för att hög beläggningsgrad ökar 
operatörernas kostnad och orsakar obehag för passagerarna (Kroes, Kouwenhoven, Debrincat & 
Pauget 2014; Parry & Small 2009; Yap, Cats, van Arem 2018). Forskning på kostnaden av trängsel i 
kollektivtrafiken baserad på stated preference (SP) är omfattande. Däremot är det inte så vanligt med 
studier utifrån revealed preferences (RP). RP studier har visat att passagerare ändrar rutt när det är 
trångt och generellt undviker trängsel. Detta har påvisats i Hong Kong, Singapore, Seoul, Korea och 
The Hague, Nederländerna (Hörcher, Graham & Anderson 2017; Tirachini, Sun, Erath & Chakirov 
2016; Kim, Hong, Ko & Kim 2015; Yap, Cats & van Arem 2018). Några av dessa studier har kommit 
fram till något lägre trängselvärden än tidigare SP studier, vilket skulle kunna tyda på enkätmetoder 
(stated choice) överskattar kostnaden av trängsel. I Sverige finns en omfattande studie gjord på 
trängselvärdering från enkät i Stockholm, Göteborg och Malmö. Resultaten av trängselvärden i form 
av multiplikatorer visar värden mellan 1.13 till 1.48 för sittande passagerare och mellan 1.98 till 2.94 
för stående passagerare (Björklund & Swärdh 2017). Vad är då RP värdet av trängsel i Sverige? 
Denna studie syftar till att svara på forskningsfrågan; “vad är revealed preference kostnaden av 
trängsel i kollektivtrafiken i Stockholm?” och skulle vara den första studien av sitt slag i Sverige, till min 
kännedom. 

Metod: Studien kommer undersöka en sträcka på gröna linjens tunnelbana i Stockholm. En period där 
frekvensen går ner kommer observeras och effekterna i termer av trängsel på den undersökta 
sträckan samt på alternativa resvägar som blåa linjen och bussar kommer undersökas. En enkel 
modell är utvecklad för att beräkna kostnaden av trängsel genom att beräkna sannolikheten att välja 
varje färdmedelssätt (tunnelbana och buss) och restid. Sannolikheten att välja ett färdmedel beräknas 
med en logit modell. Efter en exogen störning, i det här fallet reducerad frekvens kommer vi observera 
förändrade nivåerna av beläggning i tunnelbanan och på bussarna, samt förändrade restider. Därefter 
beräkna den marginella trängselkostnaden genom att omvandla den förändrade restiden vid trängsel 
till ett monetärt värde i SEK. Om det är möjligt kommer studien även jämföra beläggningsgrad under 
en period detta året och jämföra med samma period föregående år. 

Resultat och slutsats: Få fram en upplevd kostnad av trängsel för resenärer som baseras på deras 
verkliga resvanor. Data på bussarnas beläggning har samlats in från Trafikförvaltningen (SL) och 
beläggning i tunnelbanan väntas från MTR. Möjligheten att ta del av beläggningsdata från MTR 
bedöms som goda och väntas inom kort. Resultaten kommer kunna jämföras med internationella 
studier av trängselvärden baserade på RP data samt med SP värden från svenska studien av 
Björklund & Swärdh (2017). 
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EN KONFLIKTSTUDIE AV BUSS OCH CYKEL I BLANDTRAFIK - ETT 
FRAMKOMLIGHETSPERSPEKTIV 

Emma Wallgren 
Sweco Society AB 

Bakgrund: Rapporten syftar till att ur ett framkomlighetsperspektiv problematisera konflikter mellan 
buss och cykel. Framkomligheten kan delvis bedömas genom skillnaden av den potentiella 
medelhastigheten och den uppmätta medelhastigheten i rusningstrafik. Konflikter mellan buss och 
cykel är intressanta eftersom att de upplevs av såväl trafikanter som trafikplanerare, men hittills inte 
har definierats på ett tillfredsställande sätt. Typiskt sett definieras en trafikkonflikt som risken för 
kollision där svårighetsgraden avgör trafiksäkerheten. Denna studie tar istället utgångspunkt i 
framkomlighet för att beskriva konflikter mellan buss och cykel. 

Metod: Fallstudier syftar till att kartlägga konfliktpunkter och konfliktlägen på studerade stråk vilka kan 
användas för att dra generella slutsatser gällande konflikter mellan buss och cykel. Stråken som 
studeras är Odengatan (mellan Valhallavägen och Sveavägen) samt Sturegatan och Kungsgatan 
(mellan Valhallavägen och Hötorget). Utöver fallstudien har en genomgång av tidigare forskning gjorts 
vilket resulterat i den teoretiska definitionen av en konflikt. Intervjuer har bidragit till förståelsen för hur 
konflikter tolkas av trafikanter och trafikplanerare. 

Resultat och slutsats: Hållplatser, sträckor och korsningar har studerats med resultatet att hållplatser 
utgör den potentiellt största konfliktpunkten mellan de två trafikslagen. Studien kan fungera som 
underlag för lösningsorienterade åtgärdsförslag i planering och utformning av stadsrummet. Den bidrar 
även med en ny problematisering av trafikkonflikter. En ansats att undersöka konflikter utifrån ett 
framkomlighetsperspektiv har därmed belyst effekter som inte helt kunnat förklaras av tidigare 
definitioner och studier. Vidare kan denna ansats arbetas vidare på då trafikkonflikter kan tänkas 
studeras utifrån ytterligare utgångspunkter som inte enbart fokuserar på trafiksäkerhet. Inom ramen för 
finansiering från skyltfonden kommer vidare utredning ske under hösten. Den viktigaste slutsatsen är 
att trafikkonflikter kan förstås utifrån ett framkomlighetsperspektiv vilket därmed kan bidra till att fler 
åtgärdsförslag kan utvecklas för att uppnå en ökad framkomlighet. 
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GENERATING NETWORK-WIDE TRAVEL DIARIES AND OD MATRICES USING STOCKHOLM 
COUNTY SMARTCARD DATA 

Matej Cebecauer1, Alex Vermeulen2, Oded Cats3, Yaroslav Kholodov2, Erik Jenelius1 
1KTH , 2TU Delft , 3KTH, TU Delft 

Bakgrund: The public transport system in Stockholm extends across the greater Stockholm area, 
covering ca 6,500 km2 and 2.3 million inhabitants. The system includes 21 commuter train, metro, 
light rail and tram lines spanning ca 470 km, around 490 bus lines spanning ca 9,100 km, and a 
number of ferry lines (SLL 2016). The main ticketing system is the Access system, which uses 
electronic tickets that are loaded onto contactless cards. The system was introduced in limited scale in 
2008 and the average number of ticket validations per day has since grown to 1.9 million in 2018. 
Trafikförvaltningen, Region Stockholm is collecting access smartcard data for several years. Just for 
year 2017 smartcard data consist of approximately 680 million tap-in records. The majority of tap-ins 
are recorded at metro gates (45%) and upon boarding buses (41%) while the remaining consists of 
commuter trains, trams, and ferries. Each card has a unique number, which allows it to be traced and 
construct the complete journeys and travel diaries. There is a big potential in using these data for 
different analysis, evaluation, and planning of public transport. We present the framework that enables 
processing of raw access data in fusion with AVL and network data to the network-wide travel diaries. 
Furthermore, the estimated OD matrices can be used for measuring the impacts of various 
interventions such as fare policy and service design changes. The inferred travel diaries also allow for 
extracting passenger loads for each vehicle trip segment across the network at the same resolution as 
the flow outputs of schedule-based transit assignment models. 

Metod: Tickets are validated upon access to stations or boarding of vehicles but not on egress or 
alighting. In other words, the Access system is “tap-in only”. We propose a method to estimate the 
alighting station in a multimodal public transport system, where tap-in transactions are observed in a 
complex network. Similar to previous literature it is assumed that the alighting occurs within a certain 
distance of the next transaction. Furthermore, vehicle and time inference using AVL data is performed. 
Trip elements are assessed individually resulting in individual travel diaries. 

Resultat och slutsats: The implemented inference algorithms and the derived travel diaries facilitate 
the construction of OD matrices that are essential input for services planning. The performance of the 
inferring algorithms is: for the alighting station: 87%; for travel time 70% using AVL data exclusively; 
considering all trips even without alighting station 86% of all journeys have inferred destination; from 
which 73% have travel time estimated. 
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EVALUATING CROWDING IN INDIVIDUAL TRAIN CARS USING A DYNAMIC TRANSIT 
ASSIGNMENT MODEL 

Soumela Peftitsi1, Erik Jenelius1, Oded Cats2 
1KTH, Royal Institute of Technology , 2KTH, TU Delft 

Bakgrund: Many public transport systems are subject to overcrowding, particularly during peak 
periods. On-board crowding is associated with many negative effects on passengers, such as 
increased discomfort and stress, unexpected delays and denied boarding, while it can be highly 
uneven among individual cars of multi-car rail vehicles even during peak hours. There is a general 
need to reduce crowding effects and improve the system performance and the level of service. Transit 
assignment models are widely used to model passenger flows in transit vehicles and evaluate on-
board crowding effects. However, these models usually do not capture crowding distribution among 
individual cars, that might lead to underestimation of the generalized travel cost. This motivates our 
interest in developing a dynamic model to capture on-board crowding in individual train cars and 
evaluate crowding effects in a more realistic way. The developed model might be useful for public 
transport operators to evaluate the effect of potential operational or infrastructure interventions at 
stations during the planning process on on-board crowding unevenness. 

Metod: A dynamic agent-based public transport operations simulation model, BusMezzo, has been 
extended in this study for modeling the congestion effects on-board individual cars of the vehicle. 
Additions to BusMezzo are related to transit network and transit fleet representation as well as 
dynamic decision making modelling. Each transit stop is divided into a number of sections that is equal 
to the number of car units that a vehicle consists of and hence, each platform section corresponds to a 
certain car unit. In modelling individual passengers' travel paths, each passenger makes a sequence 
of travel decisions, i.e. walking, boarding and alighting decisions, that combined yield to a path 
alternative. Individual passenger's platform section and car choices are affected by walking and 
boarding decisions, respectively. The passenger evaluates the alternative platform sections of the stop 
they want to walk to, considering the walking distance to the platform section and also the total walking 
distance of the downstream walking links to the destination. When a passenger decides to board a 
vehicle, they choose the car that corresponds to the selected platform section. Passengers that are 
denied from boarding the desired car due to car capacity constraints, they stay on the same platform 
section waiting for other vehicle. 

Resultat och slutsats: The proposed modeling framework is applied to a case study for the metro 
network in Stockholm. A train crowding unevenness metric has been introduced to enable easy 
comparisons between passenger distributions. The effect of the station layout and variations in 
demand on the crowding unevenness is evaluated. Increased demand level is found to significantly 
reduce on-board crowding unevenness after they are departing from the most crowded stations. This 
finding suggests that passenger load is close to train capacity at these stations, leading to lower 
flexibility of how passengers are distributed among the cars of the train. The closure of the most 
popular entrance point at a selected station is found to significantly decrease the average unevenness 
of crowding on-board trains at the departure from the specific station, but also the downstream 
stations. 
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INDIKATORER FöR GEOGRAFISK TILLGäNGLIGHETSANALYS – ETT VERKTYG FöR 
STRATEGISK KOLLEKTIVTRAFIKUTVECKLING? 

Björn Schulte-Herbrüggen, Caj Rönnbäck 
Region Uppsala 

Bakgrund: Enligt de transportpolitiska målen är transportsystemets funktion att skapa tillgänglighet 
och därmed stödja hållbar utveckling. Det krävs kunskap om två dimensioner av kollektivtrafikens 
geografiska tillgänglighet för att förbättra trafikplaneringen. Den ena är hur nära kollektivtrafiken finns i 
relation till befolkningen och den andra är hur väl kollektivtrafiken möjliggör tillgång till andra platser. 
Kunskapsbaserad trafikutveckling kräver tillgång till geografiskt specifika data, standardiserade 
processer och indikatorer för uppföljning av förändring i geografisk tillgänglighet. Syftet var att utveckla 
indikatorer för båda dimensioner av geografisk tillgänglighet baserad på data som alla Regionala 
kollektivtrafikmyndigheter (RKM) har tillgång till, och att utveckla ett datahanterings- och analysverktyg 
som möjliggör frekvent uppföljning och analyser. 

Metod: Analysen är baserad på tidtabellsuppgifter som extraherades från Region Uppsalas 
trafikdriftdatabas (Pubtrans). Data som ingick i analysen var en två-månadsperiod (sept-okt 2018) som 
aggregerades till en genomsnittlig vardag. SCB befolkningsdata och ruttnätverk länkades till trafikdata 
för att beräkna indikatorer per kvadratkilometerruta och kommun som rapporteras i kartor och statistik. 
Indikatorerna som användes var: 1) antal hållplatser, 2) antal avgångar, 3) antal linjer, och 4) antal 
tätorter och 5) huvudtätorter man kan resa till direkt utan att byta linje. 

Resultat och slutsats: Analysen visade stora skillnader inom regionen och mellan kommuner i 
tillgänglighet till kollektivtrafik samtidigt som det pekar på en effektivisering som är inbyggd i linjenätet. 
Analysen visade att inga hållplatser var placerade i rutor utan befolkning. Samtidigt som alla 
indikatorer ökade med befolkningsstorlek. Dock finns det stora kommunala skillnader i tillgänglighet 
som inte kan förklaras med befolkningsstorlek eller befolkningstäthet. Dessutom pekar resultatet på 
potentiella brister inom linjenätet genom att identifiera t. ex. befolkningsstarka rutor utan en direktlinje 
till minst en tätort. Denna typen av detaljerade och geografiskt specifika data ger trafikplanerare ett 
verktyg för att bedöma geografisk tillgänglighet för hela regionen, identifiera specifika områden med 
potentiella brister och bedöma om det krävs åtgärder. Vidare utveckling av analysen syftar till att 
identifiera relationen mellan geografisk tillgänglighet och kollektivtrafikens marknadsandel, och 
utveckla standardiserade rutiner för att utvärdera förändringar i tillgänglighet över tid. 
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ARE WE THERE YET? PREDICTING BUS ARRIVAL TIME WITH AN ARTIFICIAL NEURAL 
NETWORK 

Johan Rideg1, Max Markensten1, Björn Schulte-Herbrüggen2 
1Uppsala Universitet , 2Region Uppsala 

Bakgrund: Noggranna ankomstidsprognoser är en förutsättning för reseplanering, resenärernas tillit 
för produkten och hantering av fordonsflottan. Därmed kan ankomstidsprognoser vara ett verktyg för 
att öka kollektivresandet samt minska kostnader för trafikhuvudmän. Studier har visat att artificiella 
neurala nätverk (ANN) har en lovande potential att hantera de icke-linjära relationer som finns i 
trafikdata med relativt enkel modellering. För att svara på frågan om en enkel maskinlärande-baserad 
modell kan leverera bättre prognoser än en etablerad modell (Trivectors trafikledningssystem 
VEMOS), utvecklade vi ett regressionsbaserat ANN och jämförde resultatet mot VEMOS. 

Metod: Ett regressionsbaserat artificiellt neuralt nätverk (ANN) tränades på historisk trafikdata från en 
av ULs stadstrafiklinjer (Linje 5). Träningsdatan innehöll fyra variabler: 1) sekvensnummer nuvarande 
hållplats; 2) restid från första till nuvarande hållplats; 3) dygnsperiod (kvart på dygnet); och 4) 
sekvensnummer prognoshållplats. Den tränade modellen används sen för att beräkna prognoser för 
turdata som inte ingick i träningsprocessen, dvs modellen kände inte till den datan. För att utvärdera 
modellens prestanda jämförde vi modellens prognoser med respektive Vemos prognoser. 

Resultat och slutsats: Totalt var ANN-modellens prognos närmare den faktiska ankomsttiden än 
Vemos i 69% av fallen. Genomsnittligt var ANN-modellen 60 sekunder närmare den sanna 
ankomsttiden än Vemos (72 mot 132 sekunder). Dessutom visade ANN-modellen en tydligt bättre 
förmåga att förutse ankomsttider under rusningstrafiken då felet i Vemos modell växte medan ANN-
modellen presterade lika bra under hela dygnet. Intressant nog presterade Vemos marginellt bättre 
under perioden av låg belastning (03:45 till 04:30) där det fanns minst variation i ankomsttider. 
Användning av ett ANN för ankomsttidsberäkningar visade sig vara ett praktiskt och konkurrenskraftigt 
alternativ till redan etablerade modeller, trots att datan som användes var enkel. Dock fanns det 
utmaningar med att få tillgång till datan eftersom erfarenhet med och kunskap om trafiklogdata 
saknades inom förvaltningen. Även om modellens prestanda var bättre än förväntad finns det 
utvecklingspotential som vi kommer att diskutera. 
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STRATEGI FöR MUSEAL TRAFIK I STOCKHOLMS LäN 

Jan Eklund, Nicole Byskén 
Tyréns AB 

Bakgrund: Trafikförvaltningen, Region Stockholm, ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholms län. 
Trafikförvaltningen har identifierat behovet av ökad kunskap och målsättning den museala trafik som 
bedrivs inom länets kollektivtrafiksystem. För att fylla kunskapsluckor samt hantera framtida hot och 
utmaningar för museitrafiken bedömdes en kartläggning samt strategi för den museala trafiken som 
nödvändig. Strategin avses fungera som riktmärke för framtida utveckling av museitrafikverksamheten 
och för hur frågan bör tas hänsyn till i trafikförvaltningens övriga påverkande projekt. 

Metod: Arbetet som Tyréns genomförde syftade till att utarbeta vision, mål och strategier för museal 
trafik och de berörda historiska fordonen. Som grund genomfördes en omfattande kartläggning av 
rådande förhållanden, bland annat gällande tekniska, avtalsmässiga och organisatoriska 
förutsättningar, praktiska behov för fordon och resurser inom verksamheten samt omvärldsfrågor 
avseende den museala trafiken. Inledningsvis var kunskapen kring museitrafikverksamhetens 
omfattning begränsad. Den huvudsakliga metoden bygger på intervjuer med nyckelpersoner, vilka har 
identifierats genom succesiv analys av intressenter och av väsentliga frågor att utforska. Intervjuer 
genomfördes med föreningar som renoverar och tar omhand museifordonen och bedriver museal 
trafik, kollektivtrafikoperatörer som den museala trafiken delar kollektivtrafiksystem med, samt 
tjänstepersoner inom trafikförvaltningen. Därtill genomfördes workshops med en intern arbetsgrupp 
inom trafikförvaltningen för att successivt identifiera bland annat knäckfrågor och prioriteringar i 
studien. Efter genomförd kartläggning, dialog och analys genomfördes åtgärdsval varvid inriktningar 
för strategin kunde utarbetas. Strategin tar hänsyn till behov och utmaningar i dagens situation, med 
fokus att nå uppsatta mål för museitrafiken. 

Resultat och slutsats: Resultatet av arbetet pekar på att det idag saknas väsentlig styrning och 
struktur avseende museitrafikens verksamhet. Tyréns ser därför uppenbara risker med dagens 
situation; en framtida drift av museitrafiken kan omöjliggöras om Trafikförvaltningen inte medvetet 
arbetar för att möjliggöra den. Detta eftersom det även saknas mål och strategiska ramverk som 
inkluderar museitrafik. Det saknas även tekniska och fysiska förutsättningar såsom utrymme i depåer 
och avtal för drift och underhåll av fordonen. Kompetensen är personbunden och ansvar för 
museitrafiken ingår inte uttryckligen i medarbetares roller eller som del av Trafikförvaltningens 
organisation. Dialogen mellan föreningar aktiva i museitrafiken och Trafikförvaltningen är bristfällig. 
Samtidigt kan konstateras att verksamheten behöver bygga på en ändamålsenlig organisation och 
infrastruktur. Detta för att främja de potentiella mervärden som museitrafiken kan ge stadens invånare, 
både direkt men också indirekt i form av ett attraktivt, kulturhistoriskt inslag i staden. Eftersom det 
föreligger ett omfattande nät av kontaktytor är utökad samverkan nödvändig mellan 
Trafikförvaltningens berörda avdelningar, berörda trafikoperatörer samt ideella föreningar. Trafiken 
och fordonen är spridda över länet och nödvändiga arbetsinsatser är mycket diversifierade. Därav 
framstår det som väsentligt med ett tydligt systemägarskap samt en förstärkt och mer aktiv förvaltning. 
En central aspekt är att trafikförvaltningen, och ett antal av dess upphandlade trafikoperatörer, 
möjliggör museal trafik genom att upplåta fordon, ordinarie infrastruktur i form av spår, depåer och 
trafiktillstånd samt tillhandahåller verkstads- och förarkompetens. Därigenom ges civilsamhällets 
ideella föreningar möjligheten att bedriva museal trafik och förvalta både fordonen samt den unika 
kunskap som är nödvändig för trafikering och underhåll. 
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DELAD MOBILITET I DAG OCH I FRAMTIDEN 

Karin Brundell-Freij, Felix Miranda Thyrén 
WSP Sverige AB 

Bakgrund: Bakgrund Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är en samverkansarena för 
aktörerna inom Kollektivtrafiksverige. Det övergripande målet för Partnersamverkan är att 
kollektivtrafiken ska nå en fördubblad marknadsandel. Det finns idag ett mycket stort intresse för 
kombinerad mobilitet, Mobility-as-a-Service (MaaS), nya mobilitetstjänster och resande med delade 
resurser. Hittills har det saknats kunskaper om, och i vilken i vilken omfattning, som dessa 
mobilitetsformer skapar positiva eller negativa samhällseffekter, eftersom det helt enkelt saknats 
statistik på området. WSP har därför på uppdrag av Partnersamverkan tagit fram en rapport med 
huvudsyfte att generera kunskap om alla nya mobilitetstjänster och delad mobilitet, och dra slutsatser 
om hur dessa påverkar kollektivtrafiken, utsläppen av växthusgaser samt människors tillgänglighet nu 
och i framtiden. Rapporten är tänkt att fungera som ett underlag för fortsatta diskussioner om hur 
kollektivtrafiken kan bidra till transportsektorns mål. 

Metod: Metod Rapporten är framtagen i fyra steg: 1-nulägesanalys, 2-erfarenheter från andra länder, 
3-resande med delad mobilitet år 2030 samt 4-analys. Uppskattning över resandet per trafikslag har 
gjorts genom kartläggning av officiell transportstatistik och den nationella resvaneundersökningen i 
kombination med beräkningar och uppskattningar som baseras på uppgifter i forskningslitteraturen 
samt mer avgränsade undersökningar. Med utgångspunkt från kartläggningen prognostiserades 
resandet med delad mobilitet år 2030 samt utifrån två olika scenarios; business-as-usual case samt 
med subventionering. Utifrån Sampersmodellen, har WSP även använt en mer övergripande 
systemmodell, som beskriver hur olika mobilitetsformer konkurrerar med varandra inom olika 
resandesegment, vilket skapade möjlighet att utvärdera resultat av olika subventionsgrader. 

Resultat och slutsats: Resultat Rapporten är den första samlade analysen av hur stort resandet 
faktiskt är i dag i Sverige med de nya mobilitetstjänsterna och kombinerad mobilitet samt den första 
prognosen om hur resandet med mobilitetsformerna kommer att utvecklas till år 2030 om de skulle 
subventioneras som övrig kollektivtrafik, liksom analyser av hur de påverkar kollektivtrafiken, 
utsläppen av växthusgaser och människors tillgänglighet i dag och i framtiden. Analysen samt de 
beräkningar som gjorts visar att det de nya mobilitetsformerna i dagsläget utgör en marginell andel av 
det totala persontrafikarbetet, 0,07 procent. Analysen visar att även med antaganden om en 
förhållandevis snabb utveckling och tillväxt inom de nya tjänsterna förblir deras andel av det totala 
persontrafikarbetet litet även 2030. Bilpool, taxiliknande tjänster/”svarttaxi”, elsparkcykel och 
cykeldelning bedöms exempelvis stå för strax över 0,1 procent av det totala trafikarbetet 2030. 
Sammantaget är alltså de nya mobilitetsformernas andel av det totala persontrafikarbetet liten, både 
idag och år 2030. Det finns hinder att överbrygga för att de nya mobilitetstjänsterna ska få genomslag. 
Det handlar bl.a. om lagar och regler för tjänsternas användning och fungerande affärsmodeller och 
attraktiva erbjudanden som tillåter flera delvis konkurrerande aktörer att samverka. Likaså visar 
analysen att den traditionella kollektivtrafiken kvarstår som ryggrad, medan nya färdmedel och tjänster 
kan utgöra ett litet komplement till dessa, inte minst mätt i trafikarbete. För att de nya 
mobilitetstjänsterna och kombinerad mobilitet ska bidra till positiva samhällseffekter krävs framsynta, 
faktabaserade och målmedvetna beslut i riksdag, regering, regioner, kommuner, regionala 
kollektivtrafikmyndigheter och företag för att utforma dem rätt. 
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MOBILITY HUBS – ETT RAMVERK FöR EN NY GENERATION AV MOBILITETSSTATIONER 

Cilli Sobiech 
RISE Viktoria 

Bakgrund: För att hantera framtidens mobilitetskrav är det viktigt att möjliggöra sömlösa övergångar 
från ett trafikslag/mobilitetstjänst till ett annat, vilket kräver en digital/organisatorisk såväl som en fysisk 
integration. Medan det förstnämnda behandlas av lösningar som Mobility-as-a-Service, representeras 
den fysiska motsvarigheten av transportnoder eller mobilitetsstationer, också kallade för mobility hubs. 
Det finns i princip fyra motiv för att titta närmare på mobility hubs: - Nuvarande hubs integreras ofta 
inte effektivt i befintliga transportsystem, vilket gör intermodala resor svårare. - Många hubs är inte 
särskilt attraktiva för användare, vilket leder till ett behov att förbättra deras ”uppehållskvalitet”. - 
Framtiden kommer att se nya transportteknologier och tjänster och förändrade beteenden som 
mobilitetsstationer behöver tillgodose genom att integrera dem i deras befintliga byggnadsinfrastruktur 
och portföljer. - En av de starkaste trenderna inom stadsutveckling i hela Europa är förtätningen av 
stadsområden, åtföljd av t.ex. en modifiering av nuvarande parkeringsnormer, där mobilitetsstationer 
för sömlösa resor kan vara en del av lösningen. 

Metod: I samarbete med OKQ8, Linköpings kommun och Nacka kommun samt arkitektbyrån Arup har 
ett ramverk för mobilitetsstationer tagits fram samt arkitektoniska koncepter för mobilitetsstationer i 
både Nacka och Linköping utvecklas. Efter en definition av mobility hubs och en identifikation av deras 
mål och effekter studerades platser i Linköping och Nacka där en mobilitetsstation kunde etableras. 
Arkitektoniska koncept utvecklades, affärsmodeller diskuterades och en framtidsanalys genomfördes. 
Målet var att utveckla alla förutsättningar som behövs för en verklig implementering av en 
mobilitetsstation. 

Resultat och slutsats: Med fokus på möjliga mål och behov för framtidens mobility hubs skapades ett 
ramverk för att utforma mobility hubs. Ramverket börjar med en analys av t.ex. områdens täthet, 
aktuella transportsätt/slag, typ av område, hubens huvudsyfte och reseflödet. I ett andra steg måste 
intressenter och lämpliga mobilitetsmoduler väljas, exempelvis laddning, skydd, trafikinformation i 
realtid, flexibel curb share, micro-transit, parkering osv. I samma steg kan även icke-
mobilitetsrelaterade servicemoduler läggas till – för att antingen öka attraktivitet, varaktighet av 
uppehållen, samarbete eller lokala näringsliv-kund-relationer. I ett tredje steg beskrivs de planerade 
effekterna av hubben, vilket kan förbättra t.ex. tillgängligheten på första/sista mil, attraktivitet, 
konkurrerande affärsmodell etc. Det är möjligt att gå igenom ramverket i flera iterationer och testa 
olika designalternativ av hubben. Med dessa huvudsakliga egenskaper på plats kan koncept för fysisk 
planering av mobility hub utvecklas. Koncepter för mobility hubs i Nacka och Linköping utformades så 
att de: - Bidrar till en effektivare användning av transportinfrastrukturen och offentligt utrymme. - 
Förbättrar användarattraktiviteten såväl för transportmedelbyte som för längre stopp. - Möjliggör 
anpassning till framtida behov och teknologi. - Resulterar i en hållbar konstruktion och uppbyggnad 
med hög energi- och resurseffektivitet. Ett ramverk för att utforma mobility hubs baserat på lokala 
förhållanden och planerade effekter utvecklades, vilket möjliggör en impact-baserad design och leder 
till en förbättrad koppling av kollektivtrafiken till andra färdmedel och nya mobilitetstjänster. På 
implementeringssidan för två olika kommuner blev det mycket viktigt att inkludera ett växande 
intressentlandskap med innovativa affärsmodeller och organisationsstrukturer. Både Nacka och 
Linköping kommer att använda koncepterna (eller delar av dem) i deras framtida stadsplanering. 
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3.10.4 

KOLLEKTIVTRAFIK Då, NU OCH I FRAMTIDEN 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

HUR PåVERKAS KOLLEKTIVTRAFIKEN AV MEGATRENDER? 

Mats Johansson 
Region Stockholm 

Bakgrund: Idag används ofta ett antal megatrender för att kunna förmedla och förklara drivkrafter i 
utvecklingen av samhällen. Region Stockholm har under 2019 tagit fram en beskrivning av hur 
megatrender, undertrender och mottrender påverkar regionen och vilka konsekvenser de kan tänkas 
medföra för kollektivtrafiken. Arbetet har gett insikter om hur tätt sammanlänkade de olika trenderna är 
och om hur påverkanstakten förändras över tid. Arbetet har gett stöd åt antagandet att det är viktigt att 
kartlägga nuläge, följa skeenden och diskutera kring scenarios för att skapa bästa möjliga 
beslutsunderlag för utveckling av kollektivtrafiken. Identifierade trender och konsekvenser för 
kollektivtrafiken i Region Stockholm presenteras och metoder för ett systematiskt 
omvärldsanalysarbete diskuteras. 

Metod: För att beskriva trender i omvärlden och åskådliggöra kopplingar samt rörelser används 
vanligtvis ett ramverk i form av en omvärldskarta. I tidigare arbeten har Region Stockholm tillämpat 
ramverket EPISTEL+M. En alternativ omvärldskarta är Doughnut-model som togs fram år 2017 av 
Kate Raworth. I jämförelse med EPISTEL+M har den ekologiska nivån flyttats och utgör ett tak för 
mänsklig aktivitet. I grunden är det samma dimensioner som ingår i bägge modellerna. I denna rapport 
har megatrender och undertrender strukturerats utifrån Doughut-modellen. I ett omvärldsanalysarbete 
finns utmaningar när det gäller att på ett logiskt och pedagogiskt sätt göra en disposition och 
uppdelning mellan faktorer och dimensioner. Alla delar av den verklighet du försöker beskriva är tätt 
sammankopplade och det är mycket svårt att göra gränsdragningar. Det kan vara så att beskrivningen 
lägger ett raster ovanpå verkligheten som påverkar läsarens tolkning av de trender och dess 
konsekvenser som beskrivs. En annan utmaning är att prognosticera beteendeförändringar i tid och 
volym. De olika nivåerna eller delarna i de ramverk som används har ofta olika takt där teknikens 
utveckling ofta går snabbare än beteendeförändringar på en social nivå eller ändringar i en komplex 
infrastruktur. Ytterligare en utmaning är att denna omvärldsanalys inte är en framtidsstudie och uttalar 
sig inte i detalj om vad som kan tänkas ske till exempel 30 år framåt. 

Resultat och slutsats: Megatrenderna som påverkar kollektivtrafiken kan beskrivas som att 
demografiska skiften leder till resursbrist, det sker en fortsatt globalisering med urbanisering, den 
digitala tekniken accelererar och livsstilsförändringen innebär invdividualisering tillsammans med 
fragmentering. Konsekvenserna för kollektivtrafiken är ett behov av kapacitet som är effektiv och 
robust. Detta behov, tillsammans med kraven på hållbarhet och riskhantering, leder till ökade 
kostnader. Kollektivtrafiken behöver förbättra sin produkt för att vara konkurrenskraftig jämfört med 
bilen. Megatrenderna leder också till ökad press på offentlig sektor som skapar osäkerhet för hur 
kollektivtrafiken ska finansieras och vilken roll den ska ta. Härutöver behöver kollektivtrafiken anamma 
ny teknik och se över sin kompetensförsörjning för att vara konkurrenskraftig. Komplexiteten i 
orsakssamband kan samtidigt inte förenklas och det behövs därför fler sätt att beskriva sambanden för 
att komplettera bilden för olika beslutsbehov. 
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3.11.1 

ÅTGäRDER FöR FRAMKOMLIGHET I KOLLEKTIVTRAFIKEN 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

STADSTRAFIK NäSTA UTVECKLINGSSTEG – DEN INRE EFFEKTIVITETEN   

Torbjörn Eriksson1, Harald Höyem2 
1Urbanet AB , 2Urbanet 

Bakgrund: Syfte, att diskutera och visa exempel på nästa utvecklingssteg för stadstrafiken, som till 
stora delar kommer att ske genom att arbeta med den inre effektiviteten, d v s utveckla produkten 
genom att förtydliga och koncentrera resurser längs större stråk, ökar det hållbara resandet. I de flesta 
svenska städer kan dagens kollektivtrafik beskrivas som mycket bra, stort utbud (yttäckande linjer) 
med hög frekvens längs större linjer. Satsningarna har också genererat resandeökningar, dock har det 
varit svårt att nå de s.k. bilisterna. Produktions-ökningarna har dock ökat nettokostnaderna. Många 
RKM funderar nu på nästa utvecklingssteg och vilka åtgärder som kan/ bör genomföras? Det 
övergripande svaret på frågan är att effektivisera systemet och i slutänden minska kostnaden per resa. 
Den kollektiva stadstrafiken har nu kommit till den punkt där nya metoder och angreppssätt bör 
användas, gamla metoder har låg effekt. Exempelvis ökar frekvensen från 10 min till 7.5 min trafik, 
minskar väntetiden med 1 min 15 sek, samtidigt som kostnaden ökar med 50 % och knappt någon 
effekt på resandet. 

Metod: Genom analyser i Jönköping, Norrköping och Linköping har Urbanet utvecklat en modell som 
beräknar effekter av olika åtgärder på resande och kostnader. Förbättrad framkomlighet / Optimala 
hållplatsavstånd / Nya linjedragningar, med syfte att skapa kortare restid, väntetid och färre byten. 
Kärnan i analyserna är att analysera kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen på 
stadsdelsnivå och synliggöra kollektivtrafikens starka och svaga sidor. Metoden synliggör också hur 
mycket som krävs för att konkurrenskraft skall bli reell gentemot bilen vilket görs genom GK analyser 
där värden för trängsel och förseningar är viktiga faktorer (dessa värden saknas i de svenska 
transport-modellerna vars data bygger på Sampers). 

Resultat och slutsats: Analyserna visar på stor potential för att öka resandet och samtidigt behålla 
eller minska kostnadsnivån, d v s minska kostanden/ resa. Följande bör dock göras: Öka 
hållplatsavstånden ökar hastigheten, medelvärdet i svenska städer är idag ca 325-350 meter, vilket 
innebär kontinuerliga uppehåll med låg restid. Optimering av hållplatsavstånd indikerar att optimalt 
hållplats-avstånd är uppemot 550 meter d v s ca.200 m längre jmfr med idag som förlänger 
gångavståndet till hållplats med ca.100 m. Samtidigt som restiden kortas med 3-4 min beroende på 
stad, kostnaderna minskar med ca. 20 % samtidig som resandet ökar något. Full 
framkomlighet, innebär att kommunen som väghållare måste säkerställa framkomlighet för 
busstrafiken. Ökad hastighet, genom hållplatsavstånd samt full framkomlighet, ger RKM möjlighet att 
använda besparingarna till att öka frekvens som inte bara minskar väntetiden utan även minskar 
trängsel ombord, och ökar pålitligheten (minskar förseningar). Vilket innebär att produktens 
konkurrenskraft ökar ordentligt. Ovan angreppssätt ger RKM stora möjligheter att nå nya målgrupper, 
Urbanets tidsvärdestudier (SP-analyser) visar att s.k. sällan kunder/ bilister är beredda att gå längre till 
hållplats bara bussen kommer ofta (låg väntetid) och går snabbt. Gruppen ogillar trängsel vilket är en 
starkt bidragande orsak till att bara åker sällan med kollektivtrafiken. RKM bör nu fundera på hur 
dagen system kan utvecklas och nå nya målgrupper, och med stor sannolikhet är det inte ytterligare 
produktion som är lösningen utan en bättre anpassning till s.k. sällan-gruppers krav och behov. 
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3.11.2 

ÅTGäRDER FöR FRAMKOMLIGHET I KOLLEKTIVTRAFIKEN 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

HUR SKA VI PRIORITERA BUSSEN? 

Astrid Adelsköld1, Janne Henningsson2 
1Keolis Sverige AB , 2Sweco Society AB 

Bakgrund: I allt fler större städer uppmärksammas ökade framkomlighetsproblem för busstrafiken. 
Bilismen ökar och skapar trängsel samtidigt som bilisternas respekt för busstrafiken minskar. Städerna 
växer så det knakar, vilket leder till arbeten i gatumiljön som kräver att linjer tillfälligt läggs om och 
hållplatser dras in eller flyttas. Både beslutsfattare och tjänstemän inser att prioriteringen av bussen 
framför bilen i gatuutrymmet är av största vikt för att kollektivtrafikens attraktivitet ska öka. Men hur ska 
vi prioritera bussen, och vilka åtgärder ger mest effekt? Detta projekt syftar till att ta fram en 
effektbedömning för ett antal typåtgärder som används för att öka busstrafikens framkomlighet. Keolis 
har tillsammans med Trafikförvaltningen i Stockholms län och Stockholms stad fått anslag från 
Svenska Bussbranschens Riksförbunds utvecklingsfond för projektet, vars mål är att sprida kunskap, 
erfarenhet och best practice för de vanligaste framkomlighetsåtgärderna som används idag. Detta för 
att främja en ökad nationell samverkan i frågan samt ett ökat fokus på framkomlighet för buss i 
stadsplaneringen. Slutprodukten är en broschyr som sammanfattar projektets resultat på ett tydligt och 
enkelt sätt, exempelvis med visualisering av olika framkomlighetsåtgärders kostnad och effekt på 
restider och pålitlighet. Broschyren ska även kunna användas som beslutsunderlag vid planering och 
implementering av framkomlighetsåtgärder. 

Metod: I ett första skede har framkomlighetsåtgärder som dokumenterats väl i både Sverige och 
internationellt kartlagts. Djupgående analyser har därefter genomförts på framkomlighetsåtgärder i 
främst Stockholm, Göteborg, Karlstad och Jönköping. Kartläggningen och effektbedömningen ska i så 
stor utsträckning som möjligt vara generisk, det vill säga kunna användas som beslutsunderlag i alla 
större svenska städer med liknande framkomlighetsproblem och trafikmiljöer. De kategorier av 
åtgärder som studeras närmre är: Separering av bussen - Signalåtgärder - Påstigning/visering - 
Hållplatsutformning - Trafikreglering - Planering. Den samhällsekonomiska nyttan och kostnaden för 
varje typåtgärd bedöms utifrån analys av restider och pålitlighet, bedömd investeringskostnad och hur 
många resenärer som gynnas av åtgärden. I de fall en åtgärds effekt inte kan kvantifieras förs ett 
resonemang kring vilka parametrar som påverkas. 

Resultat och slutsats: Resultat är under framtagande och kommer färdigställas under hösten 2019. 
Projektet slutredovisas i mars 2020 och slutprodukten kommer därmed vara klar först då, men 
resultaten kommer kunna redovisas på Transportforum 2020. 
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3.11.3 

ÅTGäRDER FöR FRAMKOMLIGHET I KOLLEKTIVTRAFIKEN 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

SOFTPRIO, PRIORITET FöR KOLLEKTIVTRAFIKEN. 

Mimmi Mickelsen, Lennart Englund 
Trafikkontoret Göteborgs Stad 

Bakgrund: Tekniken med aktiva markdetektorer för att lägga om spårvägsväxlar och begära prioritet i 
kollektivtrafiksignaler har använts i Göteborg sedan 90-talet och utgjorde grunden för 
konceptet KomFram. Med KomFram, som utvecklades helt i trafikkontorets regi, var Göteborg en av 
de första städerna i världen som kunde erbjuda realtidsprognoser för kollektivtrafiken och prioritet i 
trafiksignaler. Efter snart tre decennier har systemet nått slutet på sin tekniska livslängd. Elektroniken 
är föråldrad och kostnaden för att underhålla markdetektorer och tilledare är hög. Generellt är 
underhållsbehovet stort för slingor i stadsmiljö och det finns flera skäl till det, som återkommande 
omasfalteringar, långa tilledare och avgrävningar i samband med markarbeten. I början av 2010-talet 
startade trafikkontoret försök med olika positionerings- och kommunikationsmetoder med syftet att 
skapa en eller flera tekniska lösningar som kunde ersätta den omfattande KomFram-strukturen. 

Metod: Idag är två delsystem färdigutvecklade och driftsatta. För vägfordon, i första hand Västtrafiks 
bussar, görs positionering med GPS och överföring av priobegäran med Rakel. Spårfordon 
positioneras med RFID, där växel- och priobegäran förs över med ISM-radio. Utvecklingen av 
systemet fick EU-stöd inom projektet Opticities under namnet Soft Prio. Norrköpings kommun har 
påbörjat en ombyggnad av sin spårvägsbana och andra städer har varit på studiebesök i Göteborg 
under utvecklingsperioden. Vi har nu även skrivit avtal med SL gällande systemet. Göteborg Stad har 
tagit fram och utvecklat systemet och systemet kommer bidra till sänkta drift och underhållskostnader 
samt en bättre framkomlighet för kollektivtrafiken. 

Resultat och slutsats: Delsystemet med GPS och Rakel är fullt utbyggt och har varit i drift under ca 4 
år. I fordonen utnyttjas Västtrafiks befintliga GPS, fordonsdator och Rakelterminal vilket i praktiken 
innebär att inget, utom en knappsats för vägval, behöver installeras. Varje dag använder över 1000 av 
Västtrafiks bussar tekniken för att begära prio i trafiksignaler samt styra portar i depåer och 
Lindholmens inomhushållplats. Systemet finns idag i Göteborg, Mölndal, Kungälv, Skövde, Uddevalla 
samt i vissa av Trafikverkets signalanläggningar. I högtrafik skickas mer än en begäran varje sekund i 
systemet. För vägsidan är underhållskostnaden numera nära nog noll och att anlägga en ny eller 
ändra en befintlig virtuell detektor tar nu minuter mot tidigare dagar eller veckor. Delsystemet för spår 
är fullt utbyggt i Göteborgs spårvägsbana och för närvarande utrustas alla spårvagnar och 
servicefordon med RFID-läsare. Systemet är helt integrerat i trafikkontorets tidigare teknik för 
växelsäkerhet med spårledningar, växelkontrollsignal och in- och uträkning. Markdetektorerna utgörs 
avpassiva och underhållsfria RFID-taggar med lång räckvidd som läses av en RFID-läsare som 
monteras under spårvagnen. Växel- eller priobegäran skickas som radiomeddelande till 
växelstyrningen i samband med avläsningen. Med RFID uppnås positionering med 
decimeternoggrannhet, vilket krävs för att växelblockeringen skall fungera problemfritt. Varje 
växelpassage loggas och kan spelas upp efteråt. Systemet kan också skapa tidiga varningar för 
exempelvis skadade taggar. Detta kommer ge andra kostnader och möjligheter för 
spårvägsbyggnation, systemet går att utveckla på sätt som också ger nya förutsättningar 
säkerhetsmässigt inom spårväg. Det minskar störningarna vid drift och underhåll av spårvägsbanan 
då man idag ofta fått stänga av för att schakta. 
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3.11.4 

ÅTGäRDER FöR FRAMKOMLIGHET I KOLLEKTIVTRAFIKEN 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

KAN SKOLELEVER HJäLPA OSS SKAPA JäMNARE TRAFIKFLöDEN? 

Helene Lidestam1, Panagiota Tsaxiri1, Christian Monstein2, Sofia Malander3 
1VTI , 2Transdev , 3AB Östgötatrafiken 

Bakgrund: Trafikflödets utseende är ett stort problem inom såväl trafiken generellt såsom inom 
kollektivtrafiken mer specifikt. Peak-problematiken inom kollektivtrafiken uppstår då många vill och 
behöver resa samtidigt vilket leder till att bussflottan dimensioneras utifrån det antal bussar som 
behövs i dessa resetoppar och att den totala kostnaden för kollektivtrafiken stiger utan att utbudet 
ökar. Flera förslag till åtgärder presenteras i en rapport utgiven av SKL (2019). Ett förslag handlar om 
att centralt styra starttider för skolelever så att antalet bussar minimeras, d v s rutterna planeras så att 
de existerande bussarna kan användas mer effektivt. Tidigare studier, dels i Östergötland, dels på 
andra platser i Sverige (Lidestam och Jonsson, 2018) visar att tidsförskjutningarna det handlar om är 
marginella.Ljungberg (2009) studerade förändringar när det gäller skolstartstider på gymnasieskolor i 
Linköping och visade att peaken kan minskas avsevärt om skolstartstiderna varieras i större 
utsträckning. Utöver de fördelar transportsystemet kan dra av förändringarna har studier även visat att 
skolelever gynnas av att börja skolan senare på dagarna (Kelley et al., 2017), där positiva effekter har 
påvisats både gällande hälsa och studieresultat. Syftet med denna studie är att undersöka effekterna 
av en tidsmässig förskjutning av tiden för skolstart i ett område i Östergötland. Ambitionen är att vald 
region senare ska kunna implementera den lösning som denna studie kommer att rekommendera. 
Studien är ett samarbete mellan AB Östgötatrafiken, trafikoperatören Transdev, samt forskare på 
Linköpings universitet och VTI. 

Metod: Det optimeringsbaserade planeringsverktyget Hastus kommer att användas i syfte att simulera 
olika alternativ för tidsförskjutningar av skolstartstider i ett område i Östergötland. De olika alternativen 
kommer att analyseras och testas för att finna en trafiklösning som kan fungera inom aktuellt område. 
Kompletterande intervjuer kommer att göras med andra aktörer som berörs av förändringarna, såsom 
elever, skolrektorer och eventuellt även föräldrar. 

Resultat och slutsats: Resultaten kommer att visa i vilken grad transportsystemet kan effektiviseras 
genom att använda utvecklad modell. Simuleringar av olika planeringsalternativ kommer att 
presenteras såväl som resultaten från intervjuer med berörda aktörer. Resultaten kan ligga till grund 
för framtida förändringar lokalt i Östergötland såväl som i landet i övrigt och därmed utgöra underlag 
för framtida beslut inom liknande frågor rörande planering av skolverksamhet samt transporter. 
Resultatet av denna studie kan användas i dialogen mellan regionala kollektivtrafikmyndigheter och 
kommuner kring hur olika aktörer tillsammans kan ta ansvar för gemensamma resurser i syfte attge 
fler invånare i länet en bättre kollektivtrafik utan att mer skattemedel behöver skjutas till. Kelley, P., 
Lockley, S. W., Kelley, J., & Evans, M. D. R. (2017) Is 8.30 a.m. still too early to start school? A 10:00 
a.m. school start time improves health and performance of students aged 13-16. Frontiers in Human 
Neuroscience, 11:588. Lidestam, H., och Jonsson, S., (2018), Kapa topparna! Peakproblematik utifrån 
ett kollektivtrafikperspektiv, K2 Working Papers 2018:4. Ljungberg, A. (2009). Staggered school hours 
to spread peak demand for public transport: Benefits and costs. International Journal of Transport 
Economics, 10th International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger 
Transport, 36, 141-160. WSP, Peaktider i kollektivtrafiken, (2019), WSP på uppdrag av SKL, ISBN 
978-91-7585775-6. 

  



122 

3.12.1 

FRAMTIDENS KOLLEKTIVTRAFIK - EXEMPEL På UTMANINGAR OCH LöSNINGAR 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

 VILKEN FRAMTID HAR TRADITIONELL KAPACITETSSTARK KOLLEKTIVTRAFIK SOM BUSS I 
FRAMTIDENS INTEGRERADE MOBILITETSSYSTEM? 

Anna Grönlund1, John Hultén2 
1Sveriges Bussföretag , 2K2 - nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik 

Bakgrund: Sveriges Bussföretag har sedan 2017 arbetat med projektet Bussbranschen 2030. 
Projektet inleddes med att den nationella forskningsorganisationen K2 fick i uppdrag att i samverkan 
med förbundet ta fram omvärldsanalys med tidsperspektivet 2030. Arbetet resulterade i rapporten 
Vilken framtid har bussen från K2 i oktober 2017. Det fyra framtidsscenarion som tecknas i 
rapporten Vilken framtid har bussen har alla tonvikt på den tekniska utvecklingen och omvärldens 
påverkan utifrån nuvarande struktur i den svenska bussbranschen. Framtidsbilden ”Mer av samma” 
beskriver en bild av busstrafiken 2030 som inte innebär förändringar som är väsensskild från dagens 
situation. Den bilden var den som de flesta i förbundets styrelse och arbetsgrupper såg som rimlig i ett 
perspektiv fram till 2030. Därför är det scenariot utgångspunkt i den framtidsbild Sveriges Bussföretag 
tecknar i sin rapport ”Vår väg vidare”, men med en fördjupad analys av utvecklingen i perspektiv som 
branschens struktur och produktutveckling. Sveriges Bussföretag tror också att dagens tydliga trender 
mot ökad elektrifiering och ökad framkomlighet för kollektivtrafiken i storstäder, i form av olika politiska 
beslut om inskränkningar för privatbilar. 

Metod: Arbetet inleddes med en serie workshops under ledning av forskare från K2 som samlade 
experter från Sveriges Bussföretag, såväl praktiskt verksamma företagsföreträdare som tjänstemän 
vid förbundets kansli. Analysen är inspirerad av ett ramverk där bussbranschen betraktas som ett 
socio-tekniskt system. Ramverket består av tre analytiska nivåer som bidrar till att förstå dynamiken i 
omställningsprocesser. Dessa är 1) landskap, 2) nischer och 3) regimer. Exempel på 
landskapsförändringar är demografiska och ekonomiska förändringar, digitalisering och globalisering, 
infrastrukturens utveckling, hållbarhetsagendan och samhällets förändrade organisation. Nischer 
avser ny teknik och nya tjänster som utmanar befintliga sätt att bedriva busstrafik. Arbetet med att ta 
fram bussbranschens egen framtidsbild tog sin avstamp i den rapport K2 tagit fram och bestod dels i 
workshops med styrelsen för Sveriges Bussföretag samt styrelsen för bussbranschens egen 
forsknings- och utvecklingsfond BR. Dessa workshops kompletterades med djupintervjuer och 
remissförfarande av ett antal rapportutkast. Synpunkter lämnades även av forskare från K2. 

Resultat och slutsats: De båda rapporterna i arbetet kring Bussbranschen 2030, dvs dels ”Vilken 
framtid har bussen” från K2 i oktober 2017 (2018:1 
http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/vilken_framtid_har_bussen_
working_papers_2018_1.pdf) och som presenterades på TransportForum samt rapporten ”Vår väg 
vidare” 
(https://www.transportforetagen.se/Documents/Publik_F%c3%b6rbunden/BuA/Nyheter%20och%20an
nat/2030%20V%c3%a5r%20v%c3%a4g%20vidare2.pdf) ger tillsammans en välgrundad och 
tankeväckande bild av vilken roll traditionell och kapacitetsstark busstrafik har att spela i den nya 
tidens mobilitetsmönster och tjänster. 
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FRAMTIDENS KOLLEKTIVTRAFIK I VäSTERåS – ETT LYCKAT SAMVERKANSPROJEKT 

Katja Berdica1, Karin Widén2, Jenny Bergström2, Asmirelda Imsirovic3 
1WSP Sverige AB , 2Västerås Stad , 3Region Västmanland 

Bakgrund: Västerås växer som stad och därmed transportbehovet. För att ligga i framkant för att 
skapa en attraktiv stad, gav kommunstyrelsen Västerås Stad helhetsuppdraget att genomföra ett 
strategiarbete för att utveckla kollektivtrafiken med utblick mot 2050. Helhetsuppdraget startade 2017 
och är ett gemensamt arbete mellan Västerås Stad, kollektivtrafikförvaltningen i Region Västmanland, 
Svealandstrafiken samt konsultbolaget WSP. Helhetsuppdraget har bedrivits uppdelat i fyra 
deluppdrag: Delprojekt 1: Framtidens kollektivtrafik – Övergripande utredning med syfte att tydliggöra 
vilka behov det regionala och lokala trafiksystemet kommer att möta år 2050. (juni 2019) Delprojekt 2: 
Framkomlighet – Kartläggning av faktorer och upprättande av åtgärdsplan för att säkerställa 
framkomlighet i kollektivtrafikkorridorerna i närtid. (juni 2018) Delprojekt 3: Förutsättningar för elbuss – 
Utredning med syfte att se över förutsättningarna och möjligheterna för en eventuell övergång till 
elbussar med tillhörande laddinfrastruktur. (juni 2018) Delprojekt 4: Bussdepå – Utredning för att 
kartlägga effekter och konsekvenser av olika lokaliseringar av en ny bussdepå. (juni 2018) 

Metod: I Västmanland råder en unik struktur, som skulle kunna kallas kallad Västmanlandsmodellen – 
där kollektivtrafiktrafikmyndigheten hör till Region Västmanland men respektive kommun i länet 
beställer och finansierar sin egen inomkommunala kollektivtrafik. Dessutom äger Regionen det egna 
bussbolaget Svealandstrafiken som utför majoriteten av regionens kollektivtrafik. Ett prestigelöst 
samarbete har genomsyrat arbetet, med fokus på att styra mot ett hållbart transportsystem, baserat på 
Agenda 2030 samt Västerås stads och Regionens egna mål för framtiden. I de olika 
delprojektgrupperna har även andra berörda parter (t ex Mälarenergi AB, VAFAB Miljö och 
Mälardalens brand- och räddningsförbund) ingått. WSP har vidareutvecklat Västerås befintliga 
makromodell och utifrån dagsläget (2016) prognosticerat trafiksituationen i framtiden (2050) med en 
kraftig befolkningstillväxt som grund, utifrån inriktningen i Västerås ÖP 2026. Två framtidsscenarier 
togs fram för att belysa dels 1) hur trafiksituationen skulle te sig utan några satsningar på 
kollektivtrafiken (Status quo 2050), dels 2) vad effekterna blir av en kraftig satsning på kollektivtrafiken 
i form av ökad turtäthet, förbättrad framkomlighet och fler noder och bytespunkter (Vision 2050). 

Resultat och slutsats: Projektets resultat är flerdimensionellt och ligger på olika nivåer. 
Modellanalysen i sig presenterar på ett åskådligt sätt effekterna av Vision 2050 jämfört med ”business 
as usual” (Status quo 2050), i form av förändringar i färdmedelsfördelning, antal bussresor, 
kollektivtrafikandelar, restidskvoter och beläggning/resstandard (andel utnyttjade ståplatser) samt 
restidsvinster. Resultatet av projektet i stort är ett gediget kunskapsunderlag inför det vidare arbetet 
och presenterar en bas för hur Västerås stad och Region Västmanland fortsatt bör resonera för att 
möta framtiden och kunna erbjuda ett hållbart transportsystem i en växande såväl stad som region. 
Rent praktiskt har projektet resulterat i ett antal följduppdrag under hösten 2019, som formulerats för 
att tillvarata samtliga erfarenheter och främja en utveckling i fortsatt god samverkan med berörda 
aktörer. 
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KOLLEKTIVTRAFIK I STORSTADENS SKUGGA 
ERFARENHETER FRåN LIVING LAB I UDDEVALLA 

Stig Westerdahl 
Malmö universitet 

Bakgrund: Presentationen tar utgångspunkt i ett treårigt forskningsprojekt kring samverkan och 
resenärsinflytande som K2 har bedriviti Uddevalla . Uddevalla är en kommun med många 
trafikutmaningar för att uppnå en attraktiv och välfungerande trafiksituation med hållbara 
transportlösningar. Uddevalla är inte alls unikt utan vi menar att det finns lärdomar från Uddevalla som 
är giltiga i många andra städer runt om i Sverige. Projektet var explorativt och experimentellt, där 
tillvägagångssättet anpassades underhand utifrån de erfarenheter som gjordes. Den bärande tanken 
var att medelstora städer sällan studeras, utan att forskning kring kollektivtrafik oftast uppehåller sig 
vid de stora städernas problematik. I projektet har deltagit representanter för olika intressen i 
kollektivtrafiken, både privata och offentliga liksom statliga, regionala och kommunala. Denna 
blandning av aktörer har skapat en särskild dynamik i arbetet. 

Metod: Vi har använt "Living lab" för att beskriva hur forskare och aktörer i olika professioner mötts i 
en process där vi tillsammans utforskat frågeställningar om kollektivtrafiken i Uddevalla. I Living lab 
Uddevalla betraktas staden/kommunen som en experimentell fysisk miljö som forskare, myndigheter, 
företag och allmänheten tillsammans använder sig av för att utforska, initiera, genomföra och 
utvärdera åtgärder för ökat kollektivt resande i en ömsesidig lärande- och skapandeprocess. 
Forskningen har omfattat telefonintervjuer, personliga intervjuer, utvärderande intervjuer, prova-på-
kollektivtrafik för politiker och tjänstemän, deltagande observation på bussar och tåg, 
fokusruppsintervjuer och en rad andra tillvägagångssätt. Vi har också arrangerat workshops med 
deltagara från alla olika grupper som engagerat sig i projektet, inklusive de ungdomar som intervjuats. 
Dessa workshops har letts av processledare och haft annorlunda upplägg för att uppmuntra till 
reflektion, utbyte av erfarenheter och gemensamt lärande. 

Resultat och slutsats: En viktig erfarenhet från Uddevalla är att den medelstora stadens utmaningar 
skiljer sig från de utmaningar större städer brottas med. I den medelstora staden är bilen mer självklar 
som transportlösning och många av de som fattar de beslut om kollektivtrafik saknar helt egen 
erfarenhet av kollektiva transportlösningar. De som använder buss och tåg är i första hand resenärer 
som inte har tillgång till bil, eller av andra skäl inte kan köra bil Det får bland annat konsekvenser för 
kollektivtrafikens status och ställer också särskilda krav på politiker och tjänstemän. Erfarenheter från 
Uddevalla visar att beslutsfattare har en begränsad insyn i hur resenärer upplever kollektivtrafiken, till 
exempel med avseende på trygghet, komfort, effektivitet och tillgänglighet. De studier vi genomfört 
med resenärer i Uddevalla visar bland annat att faktorer som i stor utsträckning påverkar upplevelsen 
av att resa kollektivt är: Trygghet, flera resenärer lyfte fram det resecentrum i Uddevalla där de 
väntade på bussen som en otrygg plats. Stämningen i bussen har också stor betydelse för resenärers 
upplevda trygghet. Busschauffören, i intervjuerna lyftes busschaufförerna fram både i positiva och 
negativa sammanhang. Kollektivtrafiken har låg status och det fordras en statushöjning Resenärerna 
upplever att de ges en låg värdering och att deras erfarenheter inte tas tillvara. Det är viktigt att ”hela-
resan”-perspektivet finns med även för dem som bor utanför stan, genom att övergångar och 
promenadavstånd vägs in. 
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EFFEKTIVISERING OCH SAMVERKAN MELLAN ANROPSSTYRD TRAFIK OCH LINJETRAFIK 

Mats Améen1, Björn Falk2 
1Trivector Traffic AB , 2DRT solutions 

Bakgrund: En av de största utmaningarna för kollektivtrafiken är att kostnaderna ökar snabbare än 
resandet och intäkterna. Samtidigt finns höga ambitioner och en målsättning för branschen att 
fördubbla kollektivresandet. För att detta ska lyckas måste trafikekonomin förbättras; det måste bli mer 
resande per satsad skattekrona. Utmaningen är så stor att hela synen på vad som är en 
grundläggande kollektivtrafikförsörjning och var resurserna ska satsas behöver förändras. I nuläget är 
det gängse synsättet att den linjelagda kollektivtrafiken står för den grundläggande trafikförsörjningen i 
en region. Sedan brukar finnas kompletteringstrafik, d v s anropsstyrd trafik med begränsat turutbud 
för att täcka upp de områden som inte har linjetrafik. Dessutom sjukresor och färdtjänst som ofta inte 
är samordnade med de anropsstyrda turerna. Den anropsstyrda trafiken är svåranvänd för de flesta 
resenärer och finns för att den måste finnas, men RKTM ser gärna att den används så lite som möjligt, 
eftersom kostnadstäckningsgraden är låg och fler efterfrågade turer ger sämre trafikekonomi. 

Metod: Vi har tagit fram ett förslag på hur kollektivtrafikförsörjningen kan tänkas om, utan 
kostnadsökningar. Kompletteringstrafiken ändras till att bli kollektivtrafikens bas – bastrafik. Det är 
denna trafikstandard som alla medborgare kan räkna med. Turutbudet läggs på en tillräckligt hög nivå 
för att tillgodose flera typer av resärenden. Alla som har mer än t ex 1 km till hållplats för linjetrafik får 
använda bastrafiken, marknadsföringen förbättras och förbeställningstiden hålls kort. Bastrafiken 
matar till närmaste serviceort med frekvent linjelagd trafik. Den trafikekonomiska kalkylen bygger på 
att alla turer efterfrågas, vilket innebär att ett ökat resande inte behöver försämra trafikekonomin. 
Bastrafiken samordnas fullt ut med färdtjänst och sjukresor. Flertalet beställningar styrs till 
självbetjäning i mobilen, vilket blir enkelt för resenären och kostnadseffektivt för RKTM. Den utbyggda 
bastrafiken skapar förutsättningar för att rationalisera den linjelagda trafiken. Krokiga linjer kan rätas 
ut, svagt utnyttjade linjer kan läggas ner och långsamma regionbusslinjer kan göras om till snabblinjer. 
De skattepengar som därigenom frigörs satsas dels på den utbyggda bastrafiken, dels på att bygga ut 
den linjetrafik som har störst potential för resandeökningar. 

Resultat och slutsats: En fallstudie på ett stråk i Mellansverige har räknats igenom. Med försiktiga 
ekonomiska antaganden och vedertagna mått på restids- och turutbudselasticitet, så skulle resandet 
öka med 20 000 resor per år (3 000 fler resor i bastrafiken, 43 000 fler resor i den utvecklingsbara 
busstrafiken och 26 000 tappade resor p g a rationaliseringar i busstrafiken). Denna resandeökning 
kan uppnås inom ramen för nuvarande skattebidrag till kollektivtrafiken. Det har tidigare gjorts ett 
mycket stort antal utvecklingsprojekt med anropsstyrd trafik, som aldrig har permanentats eftersom ett 
ökat resande medfört så stora kostnadsökningar att ekonomin inte har kunnat hanteras. Det 
föreslagna upplägget stärker trafikförsörjningen i glesbygden och ökar kollektivresandet inom givna 
ekonomiska ramar. Och inte minst skapar det förutsättningar för en ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt hållbar och långsiktig kollektivtrafikutveckling. 
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HINDER FöR RESOR öVER ÖRESUND 

Sandrina Lohse-Larsen 
Region Själland 

Bakgrund: Konsultbolaget Epinion har på uppdrag av Öresundsprojektet "Ett sammanhängande 
transportsystem i Greater Copenhagen" genomfört en studie för att få insikt i de förhållanden som 
Öresundsresenärer upplever som ett hinder och främmande faktorer (pains/gains) i en kundresa 
(customer journey). I förlängningen med detta kommer Epinion med ett antal rekommendationer för att 
göra det lättare att resa över Öresund i Greater Copenhagen (GC). Även om upp till 50% av resorna 
över Öresund sker med kollektivtrafik finns det fortfarande hinder som försämrar kollektivtrafikens 
tillgång i hela GC. Detta gäller särskilt när man byter transportmedel på andra sidan sundet, trots de 
uppenbara möjligheterna att kombinera kollektivtrafik med andra mobilitetslösningar. Det finns bara 
några få analyser som tittar på resenärer som reser över sundet och de fokuserar ofta på mycket små 
målgrupper eller specifika problem, men inte en helhetsförståelse för resenärernas upplevelse av 
resan. Projektet har valt att ta kundresan som en utgångspunkt för analysen för att förstå aktiviteter 
som att planera resan, välja en biljett, biljettköp / betalning och genomföra resan över gränsen. Den 
viktigaste frågan har varit var och när som resenärer upplever olika pains/gains under sin resa. 

Metod: Projektet hade i förväg definierat de fyra målgrupperna av resenärer som ingår i analysen: 
turister, lokala fritidsresenärer, lokala affärsresenärer och arbets-/utbildningspendling. 
Epinion valde att använda en kombination av olika kvalitativa metoder och tekniker för att säkerställa 
att man kan följa resan mycket nära i de enskilda delelementen (t.ex. biljettköp) men också resan i sin 
helhet. Denna kombination av klassiska metoder (t.ex. djupintervju) med nyare etnografiska metoder 
(webbforum) har varit nödvändig för att få en fullständig och djupgående inblick i den totala 
reseupplevelsen för alla fyra målgrupperna. Som ett resultat har Epinion fått en mängd kunskap som 
är långt bredare än om bara traditionella intervjueringsmetoder skulle ha använts. 
 
Den geografiska avgränsningen av analysen är att respondenterna skulle ha en avgång eller 
destination inom det nuvarande Øresundstariffområdet.. 

Resultat och slutsats: Epinions analys pekar på en handfull hinder för resor, som både är Öresunds-
/gränsregionspecifika men också generella för resenärer i Själland och Skåne. 
 
Det finns två stora problem som går igen bland alla målgrupper av resenärer över sundet. Den ena är 
kopplad till planering och den andra till biljettköp och biljettprodukter. Dessutom finns det en mindre 
men också relevant problem relaterat till trafikinformation. 
 
Planering är en utmaning, eftersom det inte finns någon gemensam plattform som möjliggör planering 
av hela resan över sundet. Det är särskilt en utmaning om resan antingen börjar eller slutar utanför 
Köpenhamn, om du åker med färjan Helsingborg-Helsingör eller om resan innebär flera byten. 
 
Förutom att visa hinder för resenärer kommer Epinion att presentera en handfull konkreta 
rekommendationer som kan göra resandet över sundet enklare och mer sammanhängande. 
Rekommendationerna har presenterats och diskuterats med transportföretagen och 
andra relevanta aktörer. 
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VILKA KLIMATPOTENTIALER KAN EN ÖRESUNDSMETRO BIDRA TILL? 

Ludvig Widestam1, Maria Bredin2, Agnes Kåregård1 
1ÅF , 2Malmö stad 

Bakgrund: Malmö stad och Københavns kommun utreder tillsammans etableringen av en 
Öresundsmetro – en ny tunnelbaneförbindelse under Öresund mellan Malmö och Köpenhamn. Metron 
skapar förutsättningar för en större och tätare region, större arbetsmarknad och helt nya 
förutsättningar för hållbart resande i Skåne, Sverige och Danmark och i förlängningen även Europa. 
Då tåglägen kan frigöras på Öresundsbron när fler lokala och regionala resor kan göras med 
tunnelbana skapas nya förutsättningar för framtidens tågtrafik över sundet. Denna studie har haft till 
syfte att beskriva dessa potentiella klimatnyttor som en ny Öresundsmetro kan medföra i form av 
överflyttning av transporter från andra trafikslag till järnväg över Öresund. Framtidens tågresande och 
godstransporter på järnväg förväntas öka stort, vilket bidrar till en utmaning för att tillgodose behovet 
med järnvägstransporter över Öresundsbron. Bron är idag tungt belastad och i framtid finnas ökat 
behov av fler godståg och långväga fjärrtåg vilket konkurrerar med dagens regionala trafik. Samtidigt 
är sårbarheten med enbart en fast förbindelse över Öresund påtaglig och eventuella händelser som 
stoppar tåg- och vägtrafiken på Öresundsbron innebär stora kostnader för samhället. 

Metod: För att undersöka på vilket sätt en ny Öresundsförbindelse kan bidra till att uppnå klimatmålen 
har denna studie formulerats som en potentialstudie. Studien förutsätter en konstant ökad efterfrågan 
av person- och godstransporter på järnväg, som tillsammans med andra investeringar för snabbare 
och mer effektiva järnvägsförbindelser, kan flytta över resor och transporter från andra mindre energi- 
och utsläppseffektiva transportmedel. Studien undersöker vilka effekter dessa överflyttningar skapar i 
form av minskade utsläpp av växthusgaser och påverkan på klimatet. Studien och 
beräkningsmetoderna är innovativa i förhållande till konventionella beräkningar för 
samhällsekonomiska vinster. För att Sverige och Europa ska nå Parisavtalets målsättning om en 
begränsad global uppvärmning krävs stora insatser som kan förändra människors beteenden och 
resmönster till fördel för hållbart resande. Att i huvudsak analysera potentiella klimatvinster är därför 
en viktig aspekt i detta arbete. 

Resultat och slutsats: Utifrån fyra olika scenarier, baserade på potentialåren 2035 och 2050, har de 
totala, potentiella utsläppsminskningarna beräknats per år. Totalt bedöms minskningen av 
koldioxidutsläpp till följd av överflyttning av transporter från flyg och bil till järnväg kunna uppgå till 
mellan 350 000 ton CO2-ekvivalenter per år och 1 650 000 ton CO2-ekvivalenter per år . Den stora 
osäkerheten förklaras med bland annat två olika potentialår (år 2035 och 2050) samt olika antaganden 
om resandeutvecklingen för internationell fjärrtågstrafik och behov av ökade godstransporter på 
järnväg. 
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TRAVEL INFORMATION AND TICKETING SYSTEMS – OPPORTUNITIES AND CHALLENGES 
FOR PASSENGER TRANSPORT ACROSS THE ÖRESUND 

Jean Ryan, Anders Wretstrand 
Lund University 

Bakgrund: I EU Øresundregionsprojektet, som studerar ett sammanhängande trafiksystem, är målet 
att skapa förutsättningar för att kollektivtrafik-myndigheterna på båda sidor om Öresund ska kunna 
fatta beslut om hur ett sammanhängande trafiksystem kan stärkas. Det övergripande syftet med detta 
delprojekt är att studera hur såväl politisk styrning som teknisk utveckling av trafikinformationssystem 
och biljettsystem påverkar och samverkar med resenärernas behov att på ett enkelt och smidigt sätt 
kunna resa över Öresund med kollektivtrafiken. Det finns likheter och skillnader mellan strukturer och 
processer kring trafikinformationssystemen och biljettsystemen på båda sidor om 
Öresund. Frågeställningar avseende information är: Vilken betydelse har finansiering och governance 
(styrning och organisation av lokal och regional kollektivtrafik) för systemets utformning och 
förändringsprocess? Vilka aktörer är involverade i och har ansvar för dagens informationssystem i 
Skåne och Själland? Vilka nya tekniska lösningar har potential för att förenkla informations- och 
störningshantering? ”The informed traveller” – hur ser morgondagens resenärer på behov och nytta av 
information? Frågeställningar avseende biljettsystem är: Vilken betydelse har finansiering och 
governance (styrning och organisation av lokal och regional kollektivtrafik) för systemets utformning 
och förändringsprocess? Vilken roll har befintliga tekniska system spelat i samband med 
val/utformning av biljettsystem i Skåne och på Själland? Vilka aktörer har varit drivande i samband 
med teknikutvecklingen? Vilken roll har resmönster och kollektivtrafikens marknadsandel spelat? Hur 
ser utmaningarna och möjligheterna ut när det gäller biljettsystem ur resenärernas perspektiv jämfört 
med ansvarigas perspektiv? Hur kan utmaningarna bemötas? 

Metod: en består av: Litteraturstudier (internationell forskning) Dokumentstudier (svenska och danska 
källor) Kvalitativa intervjustudier (informanter på olika nivåer inom förvaltningar på bägge sidor 
Öresund - intervjuer genomförs hösten 2019). Översiktlig sammanställning av befintliga kund- och 
RVU-undersökningar (inom och utom ESTGC). En dedikerad kvalitativ undersökning som nyligen har 
genomförts bland resenärer kommer att användas som input och utgångspunkt i vissa intervjuer med 
informanter. Resultaten struktureras översiktligt med hjälp av tre teoretiska ramverk: STO-modellen 
(strategiskt-taktiskt-operativ) för förståelse av kollektivtrafikens organisation; MCS-modellen 
(management control system) för analys av kollektivtrafikens styrning; samt möjligheten till 
harmonisering och integrering av informations- och biljettsystem via teorier om 
standardiseringsprocesser. 

Resultat och slutsats: Preliminära resultat från litteraturstudien visar fram möjligheter och hinder för 
utökad samverkan och integrering inom gränsregioner, och belyser vilken betydelse biljettsystem och 
trafikinformation har. Vissa sådana aspekter återspeglas i form av både problem och möjliga lösningar 
i intervjustudien med resenärerna över Öresund, även om tillfredställelse bland pendlare var relativt 
hög. Dessa resultat kommer i sin tur att forma intervjuerna med informanterna på båda sidor om 
Öresund. Genom en ökad förståelse för de specifika problem som uppstår i gränsregioner, hur 
resenärer upplever sina resor samt respektive lands (eller regions) organisations- och styrprocesser 
kan initiativ tas för att tillsammans utveckla gemensamma system, alternativt tillägna sig tekniker och 
innovationer som gjorts och görs i Danmark eller Sverige. Detta för att stöjda ett sammanhängande 
transportsystem i Greater Copenhagen. 
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3.13.4 

GRäNSöVERSKRIDANDE KOLLEKTIVTRAFIK I ÖRESUNDSREGIONEN 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

GRäNSöVERSKRIDANDE JäRNVäGSPLANERING I EN STORSTADSREGION 

Sten Hansen 
Helsingborgs Stad 

Bakgrund: Hur planerar man för järnvägens framtida infrastruktur i en region som är delad mellan två 
länder? Frågan är aktuell på flera håll i Europa (Belgien/Frankrike; Holland/Belgien, 
Schweiz/Tyskland/Frankrike) och inte minst i Öresundsregionen. Efter Öresundsbron öppning i juli 
2000 har trafiken mellan Sverige och Danmark utvecklad sig så kraftigt, att det är en av de mest 
trafikerade gränsövergångarna i Europa. Framför allt har den regionala trafiken utvecklats mycket på 
20 år. Trots detta finns det inget permanent samarbete på myndighetsnivå som har som uppdrag att 
samordna infrastrukturplaneringen för järnväg på båda sidor av sundet. Den sker nationellt i Sverige 
respektive Danmark – i båda fall med ett nationellt fokus och utan någon detaljerad samordning. 
Synergierna är dock uppenbara, en flaskhals som tas bort på dansk sida har effekter på tågtrafiken 
(restid, punktlighet) i Sydsverige och vice versa. Utbyggnad av 4 spår Malmö-Lund och 4 spår på 
Kastrup station är exempel på detta. Samtidigt går en av de nio europeiska godskorridorerna genom 
regionen, så lokal-, regional- och fjärrtåg ska samordnas med godstrafiken på järnvägsnätet. Hur 
skulle en gränsöverskridande infrastrukturplan kunna ut? Denna fråga försöker projektet ”Ett 
sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen” (ESTGC) att besvara. Projektet drivs av 
kommunala och regionala parter i Öresundsregionen fram till 2021. En stor del av projektet handlar 
om att föra dialog med berörda nationella myndigheter. I projektet görs scenarier för utveckling av 
tågtrafiken 30 år fram i tiden; scenarier där trafikeringen är samordnad och konsistent i båda Sverige 
och Danmark. Projektets syfte är att utveckla tillgängligheten med hållbara transportslag och knyta 
ihop periferi med centrum i regionen. 

Metod: Projektet har med hjälp av en konsult utvecklat ett antal trafikeringsscenarier som 
representerar en succesiv förbättring av tillgängligheten över tid – drivet av att infrastrukturen byggs 
ut. Scenarierna är inte alternativa vägval, som man ofta brukar använda scenariotekniken. Däremot 
speglar de en succesiv förbättring, en sorts etappvis förbättring av trafikeringen som innehåller 
effekten av den kommande Fehmarn Bält-förbindelse, flera nya fasta Öresundsförbindelser (HH 
förbindelse, Öresundsmetro), nya stambanor i Sverige och Kattegatt förbindelsen i Danmark. 
Scenarierna innefattar alla sorts tågtrafik på de statliga järnvägsnäten; godståg, fjärrtåg, 
interregionaltåg och lokaltåg och olika utvecklingstakt för dessa. Givetvis finns det många varianter på 
varje trafikeringsscenario, men scenarierna konstrueras så de speglar några principiella vägval som 
har betydelse för både Sverige och Danmark. 

Resultat och slutsats: Basscenariot 2030 speglar en tänkbar trafikering efter att Fehmarn Bält-
förbindelsen har öppnat och beslutade infrastrukturprojekt har färdigställts (redan här finns flera 
varianter). Utvecklingen fram mot 2050 beskrivs i 3 scenarier: 2035PLUS, som beskriver trafikering 
och objekt som kan ingå i nästa plan; 2040SUND som visar nyttan av två nya fasta 
Öresundsförbindelser och 2050NGJ som visar effekten av Kattegattförbindelsen och Ny Generation 
Järnväg. Ett särskild fokus är på de relationer, där tåg kan ersätta flygresor och minska 
klimatpåverkan. 
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4. Attraktiva, sunda och 
tillgängliga städer 
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4.1.1 

ATTRAKTIVA GATURUM 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

GATUDESIGN FöR HåLLBAR TILLGäNGLIGHET - EN INTERNATIONELL UTBLICK 

Lina Sandberg 
Trafikverket 

Bakgrund: De senaste åren har en rad internationella guider till gatuutformning och ombyggnad av 
gator i stadsmiljö publicerats. NACTO tar fram råd och rekommendationer i en nordamerikansk 
kontext och har under de senaste åren tagit fram flera publikationer. Dels en allmän guide till 
gatudesign men även specifika guider för kollektivtrafik, cykel och urbana gator. Härnäst tas en 
designguide med fokus på barn fram. Boston complete streets är ett initiativ för att skapa gaturum som 
både erbjuder god livskvalitet och möjligheter till hållbart resande. Projektet har mynnat ut i en 
publikation med avsnitt som specifikt behandlar olika vägdelar så som trottoarer, vägbana och 
korsningar samt gaturummen i sin helhet. Utöver dessa projekt har Londons borgmästare genomfört 
en satsning på ”Healthy streets for London”, vilket är en metodik för att skapa en mer hälsosam miljö 
för invånarna i London kopplat till ökat utrymme för cykel, gång och kollektivtrafik i gaturummen. 
Gemensamt kan dessa olika projekt bidra med inspiration för att omvandla gator i svenska städer och 
utgöra exempel på hur gatudesign kan ske med hållbarhet, säkerhet och tillgänglighet i centrum. 

Metod: En litteraturstudie har genomförts på ovan nämnda exempel med syfte att lyfta fram ett antal 
exempel på processer och resultat som kommuner eller andra väghållare i Sverige kan ha nytta av. 

Resultat och slutsats: Resultatet visar på hur andra länder arbetar med gatudesign för att öka 
säkerheten på och kring vägar, omprioritera gaturummet till förmån för hållbara transporter och öka 
tydligheten för alla transportslag. Exempel lyfts fram på åtgärder som både är generella och 
situationsanpassade i syfte att underlätta för och inspirera de som arbetar med gatudesign, trafikfrågor 
och transportsäkerhet i städer i Sverige idag. 
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4.1.2 

ATTRAKTIVA GATURUM 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

GATA STOCKHOLM. HANDBOK FöR NYA GATOR I STOCKHOLMS STAD. 

Kristofer Tengliden, Kerstin Alquist 
Trafikkontoret Stockholms stad 

Bakgrund: Gata Stockholm är en ny handbok som ska bidra till en enhetlig standard och kvalitet för 
stadens gator. Den är en konkretisering av Stockholms trafikstrategi Framkomlighetsstrategin, och 
visar exempel och riktlinjer för hur strategin kan tillämpas i utformningen av nya gator. Stockholm 
växer och utvecklas i snabb takt. Nya stadsdelar byggs och befintliga förtätas och förändras. Nya 
funktioner tillkommer och anspråken på de befintliga ökar. Detta ställer stora krav på en bra och 
effektiv utformning och användning av det begränsade gatuutrymmet. Exempelvis kräver satsningar 
på kollektiv- och cykeltrafik omdisponering av utrymmet. Våra gator ska vara säkra, väl gestaltade, 
upplevelserika, tillgängliga för alla och upplevas som trygga. Gata Stockholm ska fungera som 
planeringsstöd främst vid utformning av nya gator. Den ska tydliggöra vilka funktionskrav och 
förutsättningar som ligger till grund för val av en gatusektion och är även tänkt att underlätta dialogen 
kring valet 

Metod: Gata Stockholm är resultatet av ett flerårigt utvecklingsarbete och har författats av konsulter 
och stadens tjänstepersoner gemensamt. Den har remitterats i flera omgångar inom stadens 
förvaltningar och bolag. Handboken utgår från gatans byggelement - gångbana, vistelseyta, 
möbleringszon, cykelbana/cykelfält, körfält och angöring/parkering. Dessa mått bygger på erfarenheter 
från många års stadsbyggande i Stockholm samt tidigare antagna riktlinjer. Riktlinjerna bygger i sin tur 
på best practice. Experter inom olika områden har bidragit med sina erfarenheter kring gaturummets 
olika funktioner. 

Resultat och slutsats: En handbok som färdigställdes i maj 2019. Handboken beskriver gatans olika 
byggelement. Funktionen hos varje byggelement och olika standardmått för varje element anges. 
Beroende av vilka funktioner som ska prioriteras på olika gator så ger handboken förslag på färdiga 
gatusektioner. Utöver standardmått så innehåller handboken resonemang kring avvägningar mellan 
trafikfunktion, stadsliv och bebyggelsestruktur samt fördjupning om gaturummets funktioner. 
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4.1.3 

ATTRAKTIVA GATURUM 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

OMVANDLING AV KLARABERGSGATAN I STOCKHOLM 

Kristofer Tengliden 
Trafikkontoret Stockholms stad 

Bakgrund: Klarabergsgatan ligger vid Sergels Torg mitt i Stockholm City. På 1950- och 1960-talet då 
gatan och området kring Sergels Torg byggdes var bilen i centrum och detta styrde den dåvarande 
gatuutformningen. Drygt 50 år senare blev det dags att göra en omfattande renovering av 
betongkonstruktionerna under Klarabergsgatan, Sergels Torg och Hamngatan. Alla ytskikt på gatorna i 
området behövde därför tas bort för att kunna renovera den underliggande betongen. Det skapades 
då också en möjlighet att återställa gatorna på ett annat sätt än hur det såg ut tidigare. Det var då 
också klart att den nya pendeltågstunneln Citybanan skulle öppnas och få en ny entré mot 
Klarabergsgatan, samt att spårvägen skulle förlängas från Hamngatan till Klarabergsgatan. Hur skulle 
nya Klarabergsgatan med spårväg, cykelbanor och stora fotgängarflöden se ut? Och skulle biltrafiken 
vara kvar eller tas bort? 

Metod: I en projektgrupp bestående av bland annat trafikplanerare och landskapsarkitekter togs två 
förslag togs fram för nya Klarabergsgatan - ett med biltrafik och ett utan biltrafik. Båda hade plats för 
spårvagnar och bussar i egna körfält men för att rymma biltrafiken fick det ena alternativet smalare 
hållplatsplattformar, smalare cykelbanor och smalare gångbanor. Alternativen jämfördes med 
avseende på stadslivskvaliteter och gestaltning, trafiksäkerhet samt konsekvenser för gång-, cykel-, 
kollektiv- och biltrafik. Som underlag för bedömningen gjordes kapacitetsanalyser för gångtrafiken och 
biltrafiken. Nästan alla faktorer visade på fördelar med alternativet utan biltrafik (förutom för biltrafiken) 
och trafkkontoret förordade att gatan skulle få en ny utformning utan biltrafik. När beslutet slutligen var 
fattat togs ett gestaltningsprogram fram som låg till grund för bygghandlingen. 

Resultat och slutsats: Eftersom gatan trafikerades av över 15000 bilar per dygn så fanns det en del 
farhågor om att andra gator skulle få en relativt stor trafikökning. Det politiska beslutet var svårt och 
dröjde över 1,5 år, och under tiden pågick gatuarbetena för fullt utan att det var bestämt hur 
slutlösningen skulle se ut. Slutligen, efter valet 2014, togs beslutet om att gatan skulle få en ny 
utformning utan biltrafik. Anläggningsarbetena pågick 2012-2018. Spårvägen och busstrafiken 
trafikerar nu gatan, cykelbanor med bra bredd har byggts, gångbanorna har breddats och gatan har 
fått en ny möblering som inbjuder till vistelse. Mätningar av biltrafiken visar att några gator fick en viss 
trafikökning men inte alls så mycket som befarat. Slutresultatet har blivit lyckat - det finns nu bra ytor 
för gång- cykel och kollektivtrafiken, och de nya sittplatserna tillsammans med den betydligt lägre 
ljudnivån utan biltrafiken gör att gatan nu används för vistelse. Projektet höll budget och blev klart 
tidigare än den ursprungliga tidplanen. Slutsatser är bland annat att slutresultatet har blivit bra trots att 
det funnits många svåra utmaningar som t.ex. att ombyggnaderna startade långt innan slutlösningen 
var beslutad vilket gjorde att byggande och projektering pågick parallellt och etappvis under hela 
byggtiden. En av de främsta anledningarna till att det ändå blev ett bra slutresultat är ett tätt 
samarbete mellan beställare, entreprenörer och projektörer i ett gemensamt projektkontor. Att det är 
en sådan viktig plats i Stockholm har också gjort att alla inblandade har varit mycket måna om ett bra 
slutresultat. 
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4.1.4 

ATTRAKTIVA GATURUM 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

THE HISTORICAL DEVELOPMENT AND MULTIMODAL FUTURES OF SWEDISH STREETS AND 
ROADS 

Todor Stojanovski 
KTH Royal Institute of Technology 

Bakgrund: Sustainable mobility is a new paradigm to understand the complex link between 
transportation systems and cities, mobility and society. The focus is on envisioning future sustainable 
cites, understanding transportation systems as human-scaled spaces and promoting multimodal 
transportation (sustainable mix of walking, cycling and public transportation). In a same time, 
technological innovations in automation, new mobility services emerge such as shared automobiles 
and bicycles, carpooling, hybrid and electric cars and self-driving vehicles. The sustainable mobility 
paradigm and new transportation technologies will change the way in which streets and roads are 
designed in the future. This paper proposes and discusses a morphological methodology to study 
streets, roads and streets layouts. The purpose is to develop historical typologies and create new 
visions about future multimodal roads and street design. It indirectly aims to open discussions about 
how to use the existing streets to facilitate walking and cycling alongside new mobility technologies 
(new transit systems, carpools and self-driving cars). 

Metod: This paper uses abstraction methods from urban morphology to produce street typology for 
typical Swedish neighborhoods (e.g. slutna kvarter, villastäder, småhusomeåde, etc.) and a scenario 
method to create visions of cities with new automated vehicles. Typologies can be created by 
selecting representative examples from the historical development of Swedish cities. Swedish urban 
morphology has a long tradition. Swedish morphologists have already classified streets and 
neighborhoods according to historical periods. There is also international research about historical 
street development and types. The scenario method are based on future explorations. The scenario is 
where automated cars will run in mixed traffic is not probable due to legislative constrains (the 
autopilot and its company will be always blamed for a car accident). The first future scenario assumes 
that the automated vehicles will be completely segregated. The second scenario is the convergence of 
private automobile and public transportation in a hybrid system of smaller on-demand vehicles or 
smaller vehicles that circulate on major paths and create major nodes. Infrastructurally, even these 
hybrid systems would need partially or complete segregation. 

Resultat och slutsats: The analysis/results show a neighborhood typology and typical street layouts 
and street spaces specifically focusing on one neighborhood type. The same method will be used for 
other neighborhood types in Swedish. This paper is a part of a book on historical development and 
envisioning streets multimodal futures of Swedish streets and roads. The project is ongoing. 
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4.2.1 

AKTIV RöRELSE I STADEN 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

ATTRAKTIV STAD MED REKREATIVA STRåK 

Fariba Daryani1, Elisabeth Rosenquist2 
1Stockholm stad , 2City of Stockholm 

Bakgrund: ATTRAKTIV STAD MED REKREATIVA STRÅK Stadsrums gestaltning spelar stor roll för 
mobilitet, attraktivitet, hållbarhet och upplevelse. En mångfald av gröna rum med grönska i gaturum, 
på torg och kajer, stadsparker, rekreationsstråk och grannskapsparker innebär en attraktiv stad som 
erbjuder olika miljöer för alla och under varje del av året. Vi presenterar goda exempel från Grönare 
Stockholm för en levande stad med mer människor i rörelse, ökad trygghet och ett inkluderande 
stadsrum. Elisabeth Rosenquist Fariba Daryani 

Metod: 

Resultat och slutsats: 
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4.2.2 

AKTIV RöRELSE I STADEN 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

HUR STADENS UTFORMNING LOCKAR TILL CYKLING 

Peter Schantz 
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 

Bakgrund: Jag har valt att fokusera på fyra övergripande faktorer som jag bedömer som avgörande 
viktiga för att stimulera till ökad cykling. Dessa är, utan att jag anger dem i prioritetsordning: (1) 
kombinationsresor, (2) avståndsrelationer, (3) målpunkter, och (4) färdvägsmiljöer. 

Metod: Litteraturstudier. 

Resultat och slutsats: Kombinationsresor. Rapporten ”Ökad cykelpendling, men hur? – en 
undersökning om stockholmares attityder till cykling” är utgiven av Utrednings- och statistikkontoret vid 
Stockholms stad. Av den framgår att stockholmarna skulle vilja kunna ta med cykeln på buss, 
tunnelbana eller pendeltåg, vilket naturligtvis ska ses mot bakgrund av att det handlar om en storstad 
med långa avstånd till många målpunkter. Vid vissa tider och vissa stationer kan man idag ta med sig 
cykeln på en del av pendeltågen i Stor-Stockholm. Men när det gäller tunnelbanan är det tvärstopp, till 
skillnad från i storstäder som Köpenhamn och Oslo. Avståndsrelationer. Efter andra världskriget 
genomförde L.M. Ericsson en resvaneundersökning bland alla anställda, och konstaterade att 60 % 
cyklade till arbetet. Med dagens regionförstoring blir man nyfiken på hur det kan te sig idag, och i 
vilken utsträckning avståndsrelationerna mellan bostad och arbete medger cykling till arbetet. Om det 
vet man ganska mycket när det gäller de som tar bilen till arbetet i Stor-Stockholm. Johansson och 
medarbetare (2017) kunde nämligen geokoda adresserna för bostad- och arbetsplatserna för c:a 350 
000 bilister och därefter beräkna färdvägsavstånden och hur många som hade högst 30 minuters 
cykelfärd till arbetet. Det visade sig att c:a 111 000 bilister, dvs. ungefär 30 %, hade så korta avstånd. 
Med andra ord; potentialen till ökad cykling är mycket stor. Målpunkter. Det torde inte råda någon 
tvekan om att en blandstad är idealisk för cykling. Med det menar jag att t.ex. bostäder, arbetsplatser 
och affärer inte ligger i olika delar av staden, utan blandas. Detta skapar förutsättningar för både 
kortare avstånd mellan olika målpunkter, och en mer levande stad. Färdvägsmiljöer. Jag är uppvuxen 
mitt i Stockholms innerstad, och minns hur jag vid 12 års ålder fick cykla själv till vårt landställe som 
låg 16 km bort i Nacka. Idag skulle det vara en omöjlighet på grund av så mycket mer trafik. Ja det är 
till och med så att många av våra studenter på Gymnastik- och idrottshögskolan inte vågar cykla i 
Stor-Stockholm. Oftast visar det sig att de då kommer från landet eller mindre orter och städer. För att 
förstå vilka miljöfaktorer det är som är kritiska för att både skapa en trafikmässig otrygghet – trygghet 
respektive motverka – stimulera cykling har vi vid Forskningsgruppen för rörelse, hälsa och miljö vid 
GIH (www.gih.se/rhm) utvecklat färdvägsmiljöskalan ”The Active Commuting Route Environment 
Scale”. Vid min presentation kommer jag ge exempel på viktiga miljövariabler, men kan redan nu 
nämna att både grönska och skönhet har den verkan att de stimulerar till cykling. Summering. Det är 
viktigt att på olika sätt stimulera till ökad cykling. Stadsplaneringen behöver söka stöd i den 
framväxande kunskapen om cykling, hälsa och miljö när städer och olika kommunikationsmedel 
planeras, eller planeras om. 
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4.2.3 

AKTIV RöRELSE I STADEN 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

FäRDMEDELSALTERNATIV BLAND äLDRE PERSONER: KOPPLINGAR TILL DET FAKTISKA 
RESANDET OCH VäLBEFINNANDE 

Jean Ryan 
Lund University 

Bakgrund: Att ha olika alternativ att välja bland anses vara viktigt för ens välbefinnande, inte minst 
när det gäller vilka vardagliga aktiviteter en person kan delta i, när de kan delta i dem, vilka aktiviteter 
de kan faktiskt nå inom en viss tidsram och hur de kan ta sig dit. Dessa aspekter kan vara av ännu 
större betydelse för äldre personer, särskilt äldre personer som kanske inte längre har lika stor frihet 
och inte lika många alternativ att välja bland som de hade tidigare. 

Metod: Den här studien baseras på en resvaneundersökning bland äldre personer (65-79 år) och 
boende i de tre storstadsområdena, Storstockholm, -Göteborg och –Malmö (N=1149). En analys av 
skillnader mellan (1) dessa personers självrapporterade färdmedelsalternativ och (2) vilka bland dessa 
alternativ faktiskt används och (3) varför presenteras. Kopplingarna och samspel mellan upplevda s. k. 
realla alternativ och det s. k. faktiska beteendet analyseras. Angivna anledningar till att man valde just 
dessa färdmedel och inte de andra de hade kunnat använda analyseras. Att lämna hemmet samt hur 
ofta man lämnar hemmet utforskas också. Analys av så kallade proxies eller indikatorer på vissa 
aspekter ifrågesätts. Hur precist återspeglar de här indikatorerna de aspekter de ofta anses återspegla 
(t. ex. hur precist kan tillgång till bil eller att ha körkort återspegla den upplevda möjligheten att 
använda bilen?)? 

Resultat och slutsats: Prelimiära resultat visar att de som anser sig ha flera färdmedel att välja bland 
är mer benägna att välja bilen än att t.ex. välja att åka kollektivt. De som anser sig att ha möjlighet att 
cykla men har flera alternativ verkar vara mindre benägna att välja att cykla. Vilken typ av anledning 
som anges för att ett visst färdmedel/vissa färdmedel har valts eller valts bort varierar beroende delvis 
på vilka alternativ man har haft. Till exempel att välja bilen verkar ha en stark koppling till både frihet 
och flexibilitet medan att inte välja bilen verkar ha koppling till att vilja undvika krånglighet med 
parkering, medan att inte välja cykla eller gå verkar kopplas till för långa avstånd. Att lämna hemmet, 
och hur ofta man gör så, verkar ha starka kopplingar till andra aspekter i livet. Kopplingar mellan val av 
färdmedel och hur ofta man lämnar hemmet samt återspegling av indikatorer utforskas lite djupare vid 
nästa stadiet. Genom att studera och kartlägga val av färdmedel, anledningar bakom val av ett visst 
alternativ och kopplingar mellan detta och andra aspekter av livet kan vi bättre förstå och planera för 
att stödja äldre personers mobilitet(er). 
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4.2.4 

AKTIV RöRELSE I STADEN 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

MIKROMOBILITET I VäRLDENS STäDER – HUR ANPASSAR SIG VäRLDEN OCH SVERIGE? 

George Buxton1, Hamza Harrami2, Todd Nguyen1, Nikos Papakatsikas2, Nick Roberts1, Shifani Sood1 
1WSP Global , 2WSP Sverige AB 

Bakgrund: Nya vardagslivstrender för invånarna i storstadsområden påverkar i hög grad deras 
mobilitetsmönster och behov. Förändringar i beteende och infrastruktur leder till införandet av nya 
färdmedelstyper. Delad mikromobilitet i form av digitala tjänster som erbjuder på små enheter (oftast 
e-cyklar och sparkcyklar) är en av dem tjänster som ökat kraftigt de senaste åren. Tjänsterna kan vara 
ett viktigt tillägg till en stads transportsystem och tillfredsställande av efterfrågan för korta (first/last-
mile) resor. Mikromobilitetens disruptiva karaktär i transportsystemet, affärsmodellerna som ska 
förhålla sig till ständigt uppdaterade policys, påverkan på stadsbilden, enorma inflödet av riskkapital 
och interaktionen med existerande kollektivtrafik är några skäl att tro på att effekten kan vara 
storskalig. Utmaningen för städer kvarstår att förbereda och reagera på ett sätt som hjälper att forma 
förändringarna till positiva bidrag till den urbana mobiliteten. WSP har i ett internt projekt utnyttjat dess 
globala erfarenhet och nätverk samt utforskat mikromobilitetoperatörers ingångs- och driftstrategier 
samt analyserat myndigheternas respons i form av policys och regleringar. Syftet är att använda det 
samlade kunskapet som ”best practice” underlag i policy framtagning. 

Metod: Sex operatörer (Bird, CityScoot, U-Bicycle, MoBike, Lime, JUMP) och fem städer (Toronto, 
Singapore, Auckland, London, Stockholm) har analyserats i olika fallstudier. Data har samlats från 
literattur, offentliga dokument och opinionsartiklar. Operatörernas fallstudier fokuserar på 
ingångsstrategier, ekonomisk tillväxt, tekniska innovationer, företagspolicyer och initiativ. Städernas 
case fallstudier fördjupar sig inom respektive stads respons i form av introducerad regelverk (eller 
dess frånvaro) och integrationen med kollektivtrafiken. Vidare har generella insikter tagits fram vad 
gäller städers utmaningar med hjälp av intervjuer och kunskap av WSPs experter runtom i världen. 

Resultat och slutsats: Operatörerna tenderar att gå in i städer utan förvarning för att senare försäkra 
samarbete med staden. Priserna brukar vara högre än respektive resor med kollektivtrafik, med stora 
skillnader beroende på konkurrens och resandepotential. Initiativ gällande trafiksäkerhet, respekt mot 
stadsmiljö och social rättvisa förbättrar företagens intryck. Städernas approach kan kategoriseras i fyra 
grupper; ”Outlawed”, ”Reactive”, ”Proactive” och ”Free Entry”. I stort sett byter städerna från en initiellt 
oreglerad miljö till en mer kontrollerad, trots fortfarande positiv respons, till exempel genom att införa 
hastighetsgränser eller se över fordonens placering. Ändringen kan ofta härledas till negativa 
incidenter eller klagomål från allmänheten. --- WSP ser ett stort värde i mikromobilitet som ett förslag 
till att lösa vissa trafikproblem, såsom first/last-mile resor. Samtidigt har tjänsterna skapat en ny 
dimension av tätörtsmobilitet och snabbt börjar utmana regelverks gråzoner. Kommer mikromobiliteten 
att vara ett etablerat färdsätt i våra storstäder inom några år och kommer det att finnas en global best 
practice? Den här studien belyser mikromobilitetens utmaningar med fokus för beslutsfattare i) vilket 
beteende de kan förvänta sig av ankommande operatörer och användare av dess tjänster ii) vilka steg 
de behöver göra innan, eller åtminstone snart efter ankomsten. 
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4.3.1 

BEGRäNSAD BILTRAFIK OCH CITYHANDEL 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

HUR PåVERKAS CITYHANDELN AV BEGRäNSAD TILLGäNGLIGHET MED BIL? 

Björn Sax Kaijser 
Fotgängarnas förening (FOT) 

Bakgrund: På många håll i Sverige sker en omvandling av stadskärnor till mer gångvänliga miljöer på 
bekostnad av biltrafikens framkomlighet. När tillgängligheten med bil begränsas förändras även 
förutsättningarna för handeln. Frågan är hur? Det finns motsatta uppfattningar om effekterna. En är att 
cityhandeln påverkas negativt och att externa köpcentrum förstärks när tillgängligheten med bil 
försvåras i stadskärnorna. En annan uppfattning är att cityhandeln tvärtom gynnas eftersom det ger 
förutsättningar för en mer attraktiv stadsmiljö med fler mötesplatser och vistelseytor. För att ta reda på 
vad som gäller har FOT – Fotgängarnas Förening – genomfört ett projekt som syftar till att kartlägga 
vad som finns skrivet inom området och vilka erfarenheter och kunskaper som finns samlade från 
städer som har genomgått stora stadsomvandlingar. Ambitionen är att resultatet ska fungera som stöd 
för planerare och beslutsfattare i deras arbete med stadsplanering samt att det ska ge uppslag för 
ytterligare forskning och studier inom området. Projektet har finansierats av Trafikverket inom ramen 
för deras projektbidrag för ideella organisationer. 

Metod: Projektet har utgjorts av tre arbetsmoment. Intervjuer med planerare, beslutsfattare och 
representanter från näringslivet Litteraturstudie Expertseminarium med experter inom området 

Resultat och slutsats: Resultatet av projektet visar att cityhandeln påverkas positivt av begränsad 
biltrafik. Litteraturen visar entydigt att begränsningar i biltrafiken bidrar till högre omsättning. Ju större 
sammanhängande områden desto bättre för handeln. Det leder till fler besökare som uppehåller sig 
längre tid på gatan, vilket i sin tur ger större kundtillströmning och bättre underlag för handel och 
restaurangverksamhet. Studierna visar dock att det finns en utbredd uppfattning om att tillgängligheten 
med bil är en förutsättning för en fungerande cityhandel. Det är därför inte ovanligt att handlare, 
butiksinnehavare och lokala köpmannaorganisationer är motståndare till begränsningar i biltrafiken, 
vilket i sin tur kan leda till att planeringsprocessen försvåras eller fördröjs. Därför är det oerhört viktigt 
att informera om de effekter som har uppnåtts i städer som har genomgått stora stadsomvandlingar. 
Resultatet i litteraturstudien bekräftas i samtalen med planerare, beslutsfattare och representanter från 
näringslivet. Samtliga grupper är övertygade om att cityhandeln gynnas av bilfria områden som 
fokuserar på de gåendes behov. Det är människorna i staden som fyller ut stadsrummet och gör 
platsen intressant och spännande att vara på. En framgångsrik stadsplanering ska alltså inte primärt 
fokusera på att skapa gynnsamma förhållanden för handeln i sig, utan fokusera på att skapa 
stadsmiljöer som uppfattas som inbjudande och trevliga. Samtalen visar dock att det finns ett starkt 
behov av en ökad förståelse för hur handeln samspelar med den övriga samhällsplaneringen. I flera 
kommuner där cityhandeln har konkurrerats ut av externa köpcentrum har det skett på grund av 
bristande kunskap hos planerare, beslutsfattare och handlare. För att undvika detta krävs ett nära 
samarbete mellan kommun och näringsliv. Gärna i form av samverkansorganisationer med tydliga och 
långsiktiga mål och strategier. Cityhandeln gynnas av begränsad tillgänglighet med biltrafik. Det finns 
en utbredd uppfattning om motsatsen. Det krävs en ökad förståelse för hur handeln samspelar med 
den övriga samhällsplaneringen. 
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4.3.2 

BEGRäNSAD BILTRAFIK OCH CITYHANDEL 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

 CYKLISTER OCH FOTGäNGARE äR GULD VäRDA FöR HANDELN I FREDRIKSBERGS 
KOMMUNE, DANMARK 

Henrik Grell 
COWI A/S 

Bakgrund: För att nå målen om ett hållbart samhälle har många kommuner idag cykelhandlingsplaner 
med syfte att öka cyklingen och med det andelen hållbara färdsätt i kommunen. I 
cykelhandlingsplanen för Frederiksbergs kommun i Danmark handlar ett insatsområde om cykling 
kopplat till shopping och inköp. Ett uttalat mål i planen är att fler ska välja cykeln i samband med 
shopping samtidigt som de som redan gör det idag fortsätter så. COWI har på uppdrag av 
Frederiksbergs kommun arbetat med att följa upp kommunens mål i cykelhandlingsplanen avseende 
kopplingen mellan cykling och handling/shopping/inköp i kommunens handelsområden. Syftet med 
projektet har varit att analysera val av färdsätt i samband med shopping samt att ge 
rekommendationer för hur cykel som färdsätt kan bli mer attraktivt i samband med shopping och inköp. 
(Fredriksbergs kommun ligger helt omsluten av Köpenhamns kommun och ingår i Region 
Hovedstaden. Den utgör stadsdelen Frederiksberg i tätorten Köpenhamn). 

Metod: Analysen genomfördes med hjälp av kvantitativa intervjuer med över 1000 besökare i 
handelsstråken, fokusgruppintervjuer med intressenter från handeln, stadsrumanalyser samt 
workshops med dels medarbetare från den aktuella kommunen, dels workshops tillsammans med 
näringslivet för att utarbeta förslag till åtgärder. 

Resultat och slutsats: Resultatet från analysen visade att cyklister utgjorde en stor andel av 
handelsområdenas kundgrupp (cyklister: ca 33 %, fotgängare: ca 33/%, bilister: ca 25 %, 
kollektivresande: ca 10 %). Cyklister och fotgängare köpte oftast ”mindre mängd” per resa bilister, 
men återkom i gengäld till området oftare än bilisterna. En jämförelse mellan användning av en yta av 
cykel respektive bil, visade att om samma parkeringsyta med plats för en bil eller 6 cyklar används, 
gav ytan med cykelparkeringsplatser mellan 3–4 gånger mer i omsättning för handeln. Ytan för en 
parkeringsplats för en bil gav en omsättning på ca. 600 DKK per besök, medan samma område med 
plats för 6 cyklar kan generera en omsättning på ca. 2 100 kr. Stadsrumsanalysen visade även att 
staden har prioriterat bilparkering framför cykelparkering samt att cykelparkeringarna ofta var röriga 
och nerskräpade. De rekommendationer som analysen landade i för att förbättra förhållandena för 
cyklister utmed handelsstråken var optimering av de glesa områdena, bedömning och drift av 
befintliga cykelparkeringsplatser samt strategi och kommunikation. Optimering av glesa 
områden handlar om optimering av ytor i staden så att fler cykelparkeringar kan skapas, till exempel 
genom omvandling av längsgående parkeringar utmed handelsstråken till cykelparkering och 
liknande. Bedömning och drift av befintliga cykelparkeringsplatser avser bland annat att bedöma om 
mer frekvent gaturenhållning behövs vid cykelparkeringar vid "hotspots" utmed handelsstråken och 
framför butikerna för att öka parkeringarnas attraktivitet. Gällande strategi och 
kommunikation rekommenderades att involvera butikernas lokalkännedom beträffande exempelvis 
"cykelparkeringhotspots" samt att se över hur cyklisternas roll för handeln kan synliggöras och 
prioriteras i olika stadsutvecklingsprojekt. 
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4.3.3 

BEGRäNSAD BILTRAFIK OCH CITYHANDEL 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

EN PLATS ATT VARA PÅ 
DEN TILLFäLLIGA GåGATANS INVERKAN På STADS- OCH NäRINGSLIV 

Joanna Saber 
joanna.saber@jarfalla.se 

Bakgrund: Abstract som hör ihop med ett redan inskickat abstract - 
med rubriken "Hur påverkas cityhandeln av begränsad biltrafik" 
BAKGRUND Denna del är en presentation av slutsatser från en masteruppsats som genomfördes 
2017 samt en reflektion från ett fall av en sommargågata i Järfälla kommun. 
 
Masteruppsatsen undersökte den tillfälliga gågatans inverkan på platsens attraktivitet för den lokala 
handelns etablerade verksamheter. Syftet var att undersöka det svenska näringslivets perspektiv av 
gågatans inverkan i större städer, samt att skapa en högre medvetenhet av sambandets komplexitet. 
 
Genom tiderna har näringslivets talare protesterat mot nedprioriteringar av bilen i stadsrummet. I 
grund och botten är detta ett resultat av en osäkerhet och ovisshet om regleringens slutliga effekt för 
handeln. För att bena ut handelsdiskursen och undersöka det svenska näringslivets perspektiv på 
gågatan undersöktes relationen mellan rummets utformning och uppfattning utifrån två fall inom 
Stockholms innerstad, Rörstrandsgatan samt Swedenborgsgatan. 

Metod: METOD Projektet har utgjorts av 1. Intervjuer/enkätstudie med lokala näringslivet, besökare 
samt boende 2. Litteraturstudie 3. Observationer 4. Flödesräkningar och flödesspårningar 

Resultat och slutsats: RESULTAT Baserat på kvantitativa och kvalitativa metoder har studien visat 
att gågatan har skapat en attraktiv plats i staden för folklivet att uppstå men även för handelslivet. Fler 
satt på uteserveringarna, fler socialiserade på gatornas hörn, och bidrog till ett folkliv som tidigare inte 
fanns. Studien indikerar att regleringen formar en utvecklande handelsplats för alla branschtyper. 
Gågatans slutliga resultat upplevdes bättre i efterhand än vad handelsmännen från början fruktat. Det 
befarades en kundförlust och varuleveranserna skulle stöta på problem men gågatan visade sig skapa 
en motsatt effekt. Studien påvisar en indikation på en för en ekonomisk vinst för de lokala 
verksamheterna, men fler djupgående studier krävs för att bekräfta denna korrelation. En funnen 
kärna för handelns historiska motsättning är en åsiktsskillnad mellan handelsbransch till 
handelsbransch. Beroende på vilken handelsbransch som uttalar sig är den upplevda kunden antagen 
att påverkas olika av en trafiklugnande åtgärd. Från CASE till verklighet, Järfälla 
Kort presentation hur vi i Järfälla kommun har genomfört kommunens första sommargågata 2018. Hur 
upplevde handeln förändringen på plats? Denna förändring skapade första året en nyfikenhet och 
ökad attraktivitet som lett till sponsring år 2019 av fotbollsrink som nu hamnat på plats. Nyckeln vid 
sådana projekt är att involvera handeln från början och låta de vara med och påverka i 
processen. SLUTSATSER Cityhandeln gynnas av begränsad tillgänglighet med biltrafik. 
Denna effekt skiljer sig dock beroende på handelsbransch typ. 
Det finns en utbredd uppfattning om motsatsen. 
Vid nya förändringar i stadsrummet är det viktigt att hålla en öppen dialog med alla berörda. 
Ha med dig handeln för att uppnå det bästa resultatet. Det är handeln som bidrar till stor del av 
platsens liv och rörelse. 
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4.3.4 

BEGRäNSAD BILTRAFIK OCH CITYHANDEL 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

NYA AFFäRSMODELLER INOM HANDEL – HUR RESURSEFFEKTIVA äR TRANSPORTERNA? 

Jacqueline Oker-Blom 
Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) 

Bakgrund: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, driver 2018-2020 projektet Resurseffektivitet 
och cirkulär ekonomi (ReCE). Projektet består av fem delprojekt: mobilitet, livsmedel, lokaler, plast och 
textil. För att exemplifiera och tydligare förstå de utmaningar som resurseffektiv mobilitet står inför har 
arbetsutskottet för mobilitet valt att djupare undersöka livsmedelstransporter. Livsmedelstransporter 
omfattar främst godstransporter och sker med alla fyra trafikslag: fordonstrafik på väg, tåg, flyg och 
båt. Dessutom har livsmedelssektorn en mycket stor geografisk spridning, inkluderar stad och 
landsbygdstransporter, samt kommersiell verksamhet likaväl som privattrafikens ”sista milen”. Genom 
ett flertal intervjuer, sammanställning av olika rapporter och kombination av olika data- och 
forskningskällor har en rapport tagits fram som kommer att publiceras av IVA hösten 2019. IVA-
projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi vill gärna presentera några av de viktigaste resultaten 
och idéerna från rapporten, samt ge möjlighet till öppen diskussion och dialog kring några av 
nyckelfrågorna. Centralt i rapporten är huruvida handelns nya affärsmodeller, såsom e-handel, 
distansbeställning av eller abonnemang på livsmedel, generösa system för beställning och retur av 
olika konsumentprodukter, återvinning av livsmedel med mera, kan kombineras med resurseffektiva 
och miljösmarta transporter. 

Metod: Den rapport som vi här refererar till utgår från observationer som sammanställdes inför en 
intern workshop med arbetsutskottet för mobilitet i november 2018. Sedan dess har materialet 
utvidgats väsentligt, kompletterats med ett flertal intervjuer samt sakgranskats av oberoende peer 
reviewer. Det bör dock betonas att rapporten inte har anspråk på att ge en heltäckande genomgång 
av forskning på området. Avsikten har istället varit att med livsmedelssektorn som bas identifiera 
generella områden där potentialen för att öka transporternas resurseffektivitet är stor. En djupare 
analys av några av dessa områden kommer sedan att ligga till grund för slutrapporten inom 
delprojektet för mobilitet. Arbetsutskottet för delprojektet har bidragit med expertkunskaper, värdefulla 
diskussioner och kloka inspel. Författare är delprojektledarna för mobilitet, Jacqueline Oker-Blom 
respektive livsmedel, Kristoffer Gunnartz. Rapporten har fokuserat på livsmedelstransporter inom 
Sverige med inriktning på godstransporter och då främst vägtransporter, då de utgör majoriteten av 
livsmedelstransporterna inom landet. Rapporten relaterar till vikt och inte värde av det som 
transporteras. 

Resultat och slutsats: Utifrån analyserna i rapporten vill rapportförfattarna lyfta fram ett antal 
observationer som särskilt viktiga att föra vidare: * De leveransvillkor som transportören måste uppfylla 
för att tillfredsställa sina kunder och behålla sin konkurrenskraft kan, om de beror på slentrianmässigt 
ställda krav av transportköpare, bearbetas genom att man upprättar en dialog kring till exempel 
snäva leveransfönster och ökad inköpsplanering. Transportköparnas roll för omställningen till 
resurseffektiva godstransporter är central. 
* Ställ krav på resurseffektivitet vid upphandling av livsmedel och måltidstjänster. 
* I takt med ökad e-handel av livsmedel behöver städer och kommuner hantera planeringen av 
städernas infrastruktur med hänsyn till resurseffektivitet och ställa högre krav på citylogistik och 
samordnad varudistribution. 
* En övergång till cirkulär ekonomi kan komma att skapa ett större transportbehov för alla typer av 
gods- och persontransporter. För att hantera detta behövs ett systemperspektiv samt 
livscykelanalyser för enskilda produkter. 
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4.4.1 

SMARTA GATOR 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

SMARTA GATOR 

Alexander Ståhle 
KTH Arkitekturskolan 

Bakgrund: Våra städer består till 20-30% av gator, en omfattande infrastruktur som måste förvaltas 
och utvecklas. Fem megatrender kommer påverka stadens gator i framtiden och kräver nya ”smarta” 
lösningar. - Urbaniseringen ställer högre krav på gators bidrag till livskvalitet, närhet, säkerhet och 
mångfunktionalitet med ökat fokus på yteffektiva jämlika transporter som gång, cykel och kollektivtrafik 
samt smidiga, energieffektiva och klimatsmarta gods- och avfallstransporter - Digitaliseringen skapar 
möjligheter för autonoma delade elektrifierade transporter av gods och människor samt nya 
mobilitetstjänster och därmed krav på gatorna. - Elektrifieringen av hushåll och fordon ställer nya krav 
på elnätet dess kapacitet och infrastruktur, samt på gatumiljön med laddningsstationer och underhåll. - 
Klimatförändringar innebär att gator måste anpassas för varierande och svårförutsebara vatten-, snö/is 
och värmeförhållanden, samt bidra med ekosystemtjänster. - Segregationen måste minska och där 
kan gator bidra att integrera staden genom förbättrade länkar både inom och mellan olika stadsdelar. 
Det pågår dock ett intensivt arbete med utveckling av nya gatutyper världen över. I USA har man 
kommit särskilt långt både när det gäller gatuutformning och analys av hur gatorna kan komma att 
påverkas av självkörande fordon. Organisationen NACTO (www.nacto.org) har tagit fram ”Urban 
Street Design Guide” som har blivit standard i amerikanska storstäder och USA:s trafikmyndighet, 
samt rapporten ”Blueprint för Autonomous Urbanism” som visar hur framtidens gator kan omvandlas 
och anpassas för självkörande fordon. I Sverige finns VGU (Vägar och gators utformning), GCM-
handboken och TRAST (Trafik för attraktiv stad), som inte längre är aktuella i och med teknikskiftet 
mot smarta städer. Varken VGU, kommunal VGU, GCM eller TRAST beskriver tydligt hur gatan bör 
utformas i sin helhet med hänsyn till alla funktioner, i jämförelse med exempelvis Urban Street Design 
Guide, som har börjat spridas i svenska trafik- och stadsplanerarkretsar. Flera stora trafik- och 
stadsbyggnadsprojekt planeras i svenska städer där nya gator ska byggas och där vägar ska 
omvandlas till gator. Här behövs vägledning och en både kort- och långsiktigt framtidstänk så att 
projekten successivt kan bli utformade på ett smart sätt. 

Metod: I projektet involveras en stor mängd av samhällsplaneringens aktörer, offentliga och privata, 
så ett övergivande syfte med projektet är också bättre samverkan och samförstånd inom 
gatuplaneringen, mellan ingenjörer, arkitekter, planerare, näringsidkare, ekonomer och brukare. 

Resultat och slutsats: Projektet Smarta gator syftar till att ta fram modeller för multifunktionella gator, 
som kan användas vid ombyggnad och nybyggnation: Projektet ska: - Sammanställa kunskap och 
erfarenheter om olika gatutypers mångfunktionalitet och tekniska ramverk för transport, energi, ICT, 
VA, dagvatten, ekosystemtjänster, stadsliv, drift, underhåll, med fokus på nybyggda eller nyligen 
ombyggda gator. - Ta fram modeller och typlösningar för framtidens smarta gator i samråd med 
fokusgrupper från stat, landstig, kommun, konsulter, byggföretag, transportföretag, fastighetsägare, 
och brukare. - Ta fram ett gatufunktionalitetsindex och utvärdera gatumodellernas byggnadstekniska 
och konstruktiva hållbarhet - Ta fram en simulator som gör det möjligt att köra, gå och cykla i 
framtagna modeller, samt genomföra workshops med denna som verktyg - Ta fram en guide för 
smarta gator i svenska tätorter som täcker in ombyggnads- och nybyggnadsprocesser samt lista 
möjliga testbeds i svenska tätorter. 
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4.4.2 

SMARTA GATOR 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

SVERIGES SMARTASTE GATOR 

Louise Bergström, Charlotte Berglund 
Sweco Society AB 

Bakgrund: Våra städer består av 20-30 % av gator. Forskningsprojektet Smarta gator syftar till att ta 
fram metoder för att analysera multifunktionella gator som kan användas vid ombyggnad och 
nybyggnation av gator i våra städer. Förändringar i samhället som pågår just nu; digitalisering, nya 
typer av fordon samt autonoma fordon, ställer nya krav på byggandet och förvaltandet av vår 
infrastruktur. Delmomentet Sveriges smartaste gator är en studie för att studera hur smarta de gator 
som byggs i Sverige idag egentligen är. Vilka krav tillgodoses när dagens infrastruktur i städerna 
byggs om? Vilka trafikanter prioriteras och på vilket sätt? Hur framtidssäkra är gatorna som byggs och 
i vilka avseenden beaktas framtiden? Vilka är de krav som styr hur våra gator ses ut och hur hanterar 
kommunerna kraven som finns? 

Metod: Studien har baserats på samverkan inom Vinnova-projektet där olika delar av projektet bidrar 
till en helhet. Sveriges smartaste gator har undersökts genom djupstudier av ett antal gator runt om i 
Sverige. Intervjuer har genomförts med ansvariga tjänstepersoner för de aktuella gatorna. De 
kommuner som medverkar har nyligen genomfört ombyggnationer av gator i stadsmiljö. Material från 
projektering och planeringsskedet studeras och tillsammans med information från intervjuerna är 
grunden för resultat och slutsatser. 

Resultat och slutsats: De gator som byggs idag är resultatet av avvägningar mellan många olika 
intressen och behov. Studien visar på vad som prioriteras och vilka funktioner som nedprioriteras när 
gator byggs om. Ofta föregås en ombyggnad av en dialog med allmänhet och direkt berörda parter. 
Studien visar att det är en lång process från idé till färdigt resultat. De gator som byggs om idag 
planerades och utformades för flera år sedan. De långa ledtiderna innebär att det är de fakta och ideal 
som rådde för fem år sedan som ligger till grund för gatan utformning. Anpassning efter trender och 
utveckling i samhället tar alltså lång tid innan vi ser i den fysiska miljön. I intervjuerna säger alla 
kommuner att dagens handböcker och kraven i VGU är svåra att följa i stadsmiljöer. De intervjuade 
uppger att de i huvudsak följer de råd och krav som finns med att det alltid måste ske anpassning till 
den unika platsen i en stad som gör att det inte går att följa rakt av. Likaså går det inte att kopiera 
lösningar från andra platser utan att göra platsanpassningar. I presentationen kommer exempel på 
några av Sveriges mest nyligen ombyggda gator att presenteras. Slutsatserna omfattar reflektioner 
kring att integrera eller separera transportslagen, effektivt nyttjande/samnyttjande av ytor och hur det 
kan göras på en begränsad yta. 
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4.4.3 

SMARTA GATOR 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

DEN MåNGFUNKTIONELLA GATAN 

Tobias Nordström1, Malin Dahlhielm2 
1Spasescape AB , 2spacescape 

Bakgrund: Utvecklingen mot allt tätare städer kommer sannolikt leda till att många av våra gatumiljöer 
kommer användas till fler olika saker än idag. När mer ska få plats på mindre yta uppstår såväl nya 
möjligheter till socialt och ekonomiska utbytet, mer samordnad och kompakt teknisk infrastruktur men 
också ett behov av omdisponering av yta och prioritering som gynnar mer yteffektiva transportslag. 
Utvecklingen mot mer mångfunktionella gator kan också tänkas påskyndas av kommunala mål om 
stadsliv, nya tekniska system och inte minst krav på att gatorna i ökad grad blir en del av stadens 
ekologiska system och bidra till stadens klimatanpassning. 

Metod: För att utvärdera hur mångfunktionella olika gator är har forskningsprojektet ”Smarta gator” 
utvecklat ett s k. ”gatufunktionsindex”. Gatufunktionsindexet ska användas som en indikator på 
mångfunktionalitet och användas som både analys-stöd av befintliga gator och designstöd vid 
framtagandet av nya smarta gator inom projektet. I indexet har totalt 100 betydelsefulla funktioner 
identifierats. Indexet har utgått från sociala, trafikala, tekniska och ekologiska funktioner av värde för 
såväl platsen och staden som helhet. Urvalet har skett genom intern diskussion inom 
forskningsprojektet och med stöd av litteraturstudie inom fältet sociala funktioner. Till 
gatufunktionsindexet hör en manual som gör det enkelt att kartlägga en gatas värde från 1-100. 

Resultat och slutsats: Under Transportforum kommer gatufunktionsindexet presenteras tillsammans 
med exempel på hur det använts i utvärderingen av olika gatumiljöer. 
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4.4.4 

SMARTA GATOR 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

VAD SäGER 1000 VETENSKAPLIGA ARTIKLAR OM STäDERNAS GATOR? 

Gianna Stavroulaki, Meta Berghauser Pont 
Chalmers 

Bakgrund: Vad säger 1000 vetenskapliga artiklar om städernas gator? En systematisk 
vetenskaplig granskning av multifunktionella gator pågår inom ramen för forskningsprojektet "Smart 
Gator". Multifunktionella gator är gator som kan uppfylla många funktioner samtidigt; de är inte bara 
transportinfrastrukturer utan är också livliga och inkluderande av offentliga platser, bärare av 
ekonomisk utveckling och ekologiska korridorer som aktivt stöder ekosystemtjänster. Sist men inte 
minst stödjer de ett antal tekniska funktioner, inklusive gatu- och trafikbelysning, elkraft, signalisering 
etc. 

Metod: 3187 unika vetenskapliga artiklar filtrerades från två databaser (Web of Science och Scopus) 
med hjälp av en rad olika sökord. Termer anpassades för att bredda sökningen noggrant för att kunna 
inkludera litteratur från alla länder, och på så sätt undvika att endast, exempelvis, USA-baserad 
forskning används. I sökningen ingår endast vetenskaplig granskade artiklar som är publicerade under 
de senaste 10 åren då studieändamålet är en ganska ny utveckling och slutsatserna måste vara 
relevanta för nuvarande och framtida stadsplanering. 

Resultat och slutsats: Den första screeningen av titlarna resulterade i en lista över 1653 titlar som 
skulle granskas för att komma fram till den slutliga uppsättningen av de vetenskapliga artiklar som ska 
läsas och syntetiseras. Nästan alla geografiska regioner är representerade, från USA (48) och Kanada 
(16), till olika europeiska länder (23), samt Australien och Nya Zeeland (7). Även Kina, Japan, Indien 
och andra asiatiska länder (26) men inte minst sydamerikanska (6) och afrikanska länder (7) är 
inkluderade. Från läsningen av de första 1000 sammanfattningar kan vi redan göra några intressanta 
preliminära observationer. Begreppet multifunktionalitet verkar vara ganska nytt och även om det 
ibland antyds eller presenteras som en allmän vision av de framtida gatorna, har den inte systematiskt 
studerats. Endast i papper med fokus på ekologi används termen multifunktionalitet för att beskriva 
gröna gator där de tekniska, ekologiska, sociala och ekonomiska funktionerna avsiktligt kombineras. 
Av de första 1000 artiklar bedömdes 590 artiklar vara mest relevant. Av dessa fokuserar 69 på 
framtida trender (t.ex. autonoma fordon, VANET); 277 har fokus på gatudesign; 144 kollar på effekter 
(ekonomi, ekologi, social) baserad på empiriska studier; 29 artiklar hänvisar till relaterade policys (t.ex. 
kompletta gator, säkra vägar till skolor); 28 refererar till eller introducerar relaterade index och 
certifieringssystem (t.ex. Smart Street Walk Score, Pedestrian Safety Index, Liveability Index, Healthy 
Development Index, Miljökvalitetsindex för cykel); resten, 43 artiklar, hänvisar till mer principiella och 
teoretiska papper som diskuterar allmänna idéer. Baserat på de första 1000 artiklar kanvi göra en 
första profilering av forskningsfältet kring multifunktionella gator samt formulera inledande 
frågeställningar: vilka är de vanliga och/eller återkommande frågorna som studeras, vilka är de kluster 
av teman som kommer fram och vilka teman saknas? Nu återstår läsningen av de sista 
sammanfattningarna för att kunna sammanställa den fullständiga översikten. Och efter detta kommer 
vi att dyka djupt inom visa ämnesområde, som design-principer, index och empiriska studier för att 
sammanställa en detaljerad översikt inom dessa fält och stödja de andra delarna i forskningsprojektet. 
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4.4.5 

SMARTA GATOR 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

TRENDER OCH SCENARIER FöR FRAMTIDENS GATOR 

Alexander Ståhle1, Ulf Ranhagen2 
1KTH , 2Chalmers 

Bakgrund: I forskningsprojektet Smarta gator på KTH kommer nya gatutyper att tas fram under en 
treårs-period. En viktig utgångsunkt för projektet är vilka trender och scenarier som kommer att forma 
framtidens städer, transporter och gator. 

Metod: En genomgång av de trendanalyser och scenariostudier nyligen genomförts om framtidens 
städer, transporter och gator visar på följande slutsatser. Dessa slutsatser lägger en viktig grund för 
forskningsprojektet Smarta gator på KTH. 

Resultat och slutsats: Det finns trender och drivkrafter som begränsar möjligheterna i olika 
scenarier; energitillgång, klimat, miljö, ekonomi, samhälle, kultur sätter ramar för utvecklingen. 
Historien visar att samhällen kan i hög grad påverka stadens utformning och utveckling, med stöd i 
teknik och politik. Bilstaden byggdes och förverkligades med starka visioner, god ekonomi och 
lagstiftning. Digitalisering och elektrifiering möjliggör minskat bilberoende, mindre fordonstrafik och 
hälsosammare stadsmiljö, men det kräver offentlig reglering av transportsystemen och gaturummen. 
Utrymme måste ges till nya typer av fordon och delning av fordon och ytor i gaturummet. Transport 
och leverans av varor och gods på en gata kräver angöringsmöjligheter av en mångfald av fordon. 
Urbaniseringen ökar kraven på bättre miljö, livskvalitet, ekonomisk tillväxt, rättvisa, integration och 
inkludering, men det kräver offentlig reglering av transportsystemen och gaturummen. Givet dagens 
infrastruktur och fordonsflotta och resandekultur (Business as usual) så är trafikkaos och 
överbelastning ett högst sannolikt scenario. Politiska beslut, lagstiftning och handböcker på nationell 
och kommunal nivå är nödvändiga för att förändra städernas gatu-infrastruktur. 
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4.5.1 

FASTIGHETSäGARENS ROLL FöR HåLLBARA TRANSPORTER 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

MOBILITY BROKER – EN INNOVATIV MOBILITETSLöSNING FöR BOENDE I EN TäT STAD 

Anne Faxér1, Joa Ivarsson2 
1RISE - ICT Viktoria , 2Förvaltnings AB Framtiden 

Bakgrund: I Sverige bor redan nu 90 % av befolkningen i städer och denna andel förväntas öka 
ytterligare. Detta har lett till större konkurrens om det attraktiva gaturummet och ett ökat behov av 
effektiva transporter. Bilparkeringsytor kan omvandlas till exempelvis fler bostäder och tillskottet ger ett 
bättre underlag för förstärkt kollektivtrafik och delningstjänster. Ett lägre P-tal kan samtidigt innebära 
sämre villkor för privata bilägare och därmed behövs fungerande, kompletterande lösningar för att fullt 
ut tillgodose deras mobilitetbehov. Inom projektet DenCity har konceptet Mobility broker utvecklats. 
Det siktar på att möjliggöra MaaS-tjänst för boende genom att erbjuda skräddarsydda mobilitetspaket i 
samarbete med fastighetsägaren och därmed sänka parkeringstalen i området, och eventuellt ersätta 
åtgärderna i Göteborgs mobilitetsavtal. Rollen Mobility broker ska tillhandahålla mobilitetstjänster för 
boende och ta ansvar gentemot boende, mobilitetsleverantören och fastighetsägaren. I DenCity 
prövas konceptet Mobility broker i en verklig kontext utifrån kommersiella villkor och verkliga 
användare på Mandolingatan och (framtida användare) i Karlatornet i Göteborg. Målet är att etablera 
rollen Mobility broker tillsammans med fastighetsägaren på sikt och identifiera de mobilitetstjänster 
som behövs i de två pilotområdena. 

Metod: Processen för att få till den rollen innefattar en omfattande förståelse av användarnas 
karaktäristik i de olika områdena och ett upphandlingsunderlag för att specifikt definiera och ställa krav 
på Mobility brokers ansvar och uppdrag. Undersökningsmetoder så som användarenkäter och -
intervjuer har använts för att samla in kunskap om potentiella användare. Inom projektramen kommer 
upphandlade Mobility broker, som beställs av Förvaltnings AB Framtiden, med projektpartner att 
utreda olika affärsmodeller och hjälpa boende att förstå MaaS-tjänsten genom att erbjuda en 
testmånad med åtminstone cykelpool och bilpool. I upphandlingen skall anbudsgivare beskriva hur 
testmånad ska utformas och vilka mobilitetstjänster som ska ingå. Mobility broker kommer finnas på 
plats efter att avtalet tecknas till hösten 2019. 

Resultat och slutsats: Aktuella resultat visar att konceptet Mobility broker väcker mycket intresse 
från svenska fastighetsägare och även bland internationella aktörer. Några barriärer för att kunna 
implementera Mobility broker och MaaS-tjänsten har identifierats längs vägen. Trots att Mobility broker 
kan vara en robust lösning för att försörja boende med mobilitetstjänster så att de kan sköta sin vardag 
utan en egenägd bil, är det fortfarande ett nytt begrepp som är relativt obeprövat. Många tolkningar 
finns och därmed är det svårt att få med alla aktörer på tåget. Dessutom är dagens marknad för 
MaaS-tjänster så omogen att det är svårt att upphandla tjänsten i full skala både på grund av brist på 
leverantörer och osäkerhet från beställare gällande hur tjänsten ska utformas i en nära framtid. 
Resultat från användarundersökningen visar dessutom att olika upplägg av MaaS-tjänsten kommer att 
efterfrågas eftersom pilotområdenas betingelser skiljer sig åt. Vi ser DenCity-projektet som det första 
steget för att kunna skala upp en robust Mobility broker som tjänst så att fastighetsägare kan komma 
fram till en mer heltäckande strategi för Mobility broker efter projektets slut. 
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4.5.2 

FASTIGHETSäGARENS ROLL FöR HåLLBARA TRANSPORTER 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

RIKSBYGGENS ROLL I OMSTäLLNINGEN FöR HåLLBARA TRANSPORTER I STADEN 

Therese Berg 
Riksbyggen 

Bakgrund: Urbaniseringen är ett faktum, i Sverige bor redan nu 90 % i städer och denna andel 
förväntas öka ytterligare. Samtidigt som våra städer förtätas och det blir större konkurrens om det 
attraktiva gaturummet ökar ständigt behovet av transport, av såväl människor som gods. En ökad 
marknad för olika typer av mobilitetslösningar för både gods- och persontransport, samt krav på 
fastighetsägarna att erbjuda mobilitetslösningar för sina boende och hyresgäster från kommuner och 
markägare men också från boende, ger oss som fastighetsägare ett nytt typ av ansvar. Ett ansvar som 
också skapar möjlighet för nya affärsmodeller och kan öka värdet på fastigheterna. 

Metod: Under 2018 samt 2019 färdigställde Riksbyggen två nya bostadsrättsföreningar, Brf Blicken i 
Haninge samt Brf Viva i Göteborg, som båda är ett resultat av många års forskning kring hur vi kan 
bygga, bo och leva så hållbart som möjligt. I båda dessa bostadsrättsföreningar har Riksbyggen aktivt 
jobbat med att ta fram smarta lösningar för att underlätta en vardag utan egen bil. I Brf Blicken har 
parkeringstalet satts til 0,5 och här har Riksbyggen tillsammans med bland annat 
Trafikutredningsbyrån, KTH och Vinnova drivit projektet Innovativ parkering. I Brf Viva är 
parkeringstalet 0 och här har det etablerats en rad mobilitetstjänster för de boende i form av bilpool, 
cykelpool och mobilitetsapp. Riksbyggen är också partner i projektet DenCity för att etablera konceptet 
fullservicefastighet med bl.a. paketutlämning, för att minska de boendes behov av bil. 

Resultat och slutsats: De boende har nu bott i båda dessa fastigheter i snart ett år och Riksbyggen 
kan nu förmedla sina lärdomar från dessa två bostadsrättsföreningar och uppmärksamma de 
utmaningar som de ställts och ställs inför. Detta rör bland annat tjänsteutnyttjande bland de boende, 
differentierade krav från olika kommuner och hur dessa är anpassade mot marknaden av 
mobilitetstjänster som ständigt utvecklas. 
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4.5.3 

FASTIGHETSäGARENS ROLL FöR HåLLBARA TRANSPORTER 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

MOBILITET OCH PARKERING – MOBILITETSAVTAL SOM VERKTYG I GöTEBORGS STAD 

Torunn Vikengren, David Backelin 
Göteborgs Stad, trafikkontoret 

Bakgrund: Göteborgs Stad har sedan våren 2018 nya riktlinjer för mobilitet och parkering. Riktlinjerna 
ska bidra till att omsätta stadens mål avseende hållbarhet, effektivt nyttjande av infrastruktur och 
minskad miljöpåverkan genom att minska både användningen av bil samt bilinnehav. Riktlinjerna 
ligger till grund för bedömningar om lämpligt utrymme för parkering av bil och cykel i plan- och 
bygglovsärenden. Denna bedömning sker i flera steg, där det sista omfattar ett åtagande för 
fastighetsägaren att genomföra mobilitetslösningar som möjliggör ett lägre parkeringstal. Detta 
säkerställs i ett mobilitetsavtal mellan fastighetsägaren och staden. 

Metod: Föredraget syftar till att beskriva den modell och det avtal som Göteborgs Stad har utvecklat 
för att säkerställa mobilitetsåtgärder vid nybyggnation. Vidare redogörs för erfarenheterna av modellen 
hittills och hur arbetet fortlöper inom staden tillsammans med fastighetsaktörer i både detaljplaner och 
bygglov. Den nya modellen för parkeringstal baseras på fyra steg 1. Utgångsvärde, 2. 
Lägesbedömning, 3. Projektanpassning, 4. Mobilitetsåtgärder. Åtgärderna består av ett obligatoriskt 
baspaket samt ett paket med ytterligare valbara åtgärder. Fastighetsägaren kan välja den nivå och 
omfattning av mobilitetsåtgärder som passar det specifika projektet. Det finns också möjlighet för 
fastighetsägaren att utforma och föreslå egna åtgärder. Göteborgs Stad är öppen för nya innovativa 
mobilitetslösningar och för tillämpningar av ”mobilitet som tjänst”. För att fastighetsägaren ska få 
tillgodoräkna sig den sänkning av parkeringstalet som erhålls genom mobilitetslösningar, krävs att ett 
mobilitetsavtal tecknas. Syftet med mobilitetsavtalet är att säkerställa att mobilitetsåtgärder genomförs 
och vidmakthålls. 

Resultat och slutsats: Arbetssättet med mobilitetsavtal har fram till sommaren 2019 resulterat i 30 
unika avtal mellan Göteborgs Stad och olika fastighetsägare. Metoden har utvecklats och prövats i 
samverkan med berörda aktörer. Nu arbetar staden vidare med hur processen kan förbättras, till 
exempel genom att delta i utvecklingsprojekt och samla in synpunkter från branschen. Erfarenheterna 
av det nya arbetssättet med mobilitetsavtal är i huvudsak positiva. Avtalen möjliggör en kvalitetssäkrad 
reducering av parkeringstalen genom åtgärder som fastighetsägaren har inflytande över. En viktig 
utmaning i det fortsatta arbetet är att på ett systematiskt sätt ta hand om de nya initiativ som växer 
fram på mobilitetsområdet. Dessa måste vara långsiktigt hållbara och bidra till stadens mål om 
hållbarhet och minskad bilanvändning. Lyckas vi med detta kan nya mobilitetstjänster utgöra ett 
mycket bra komplement till redan etablerade åtgärder, såsom god cykelparkering, information och 
marknadsmässig prissättning av parkering. 
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4.5.4 

FASTIGHETSäGARENS ROLL FöR HåLLBARA TRANSPORTER 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

MOBILITY AS A SERVICE FöR NYA BOSTäDER – HUR SKAPAS BäST FöRUTSäTTNINGAR FöR 
MINSKAT BILINNEHAV? 

Emma Lund, Björn Wendle, Lennart Persson 
Trivector 

Bakgrund: Alltfler kommuner öppnar i sina parkeringspolicies upp för flexibla parkeringstal, och tillåter 
att antalet parkeringsplatser minskar i utbyte mot att fastighetsägaren tillhandahåller någon typ av 
mobilitetstjänst för de boende. Det vanligaste hittills har varit att teckna avtal med en bilpoolsleverantör 
om att placera ut ett antal bilpoolsbilar i anslutning till fastigheten och betala medlemskapet för de 
boende under fem eller tio år efter inflyttning. De senaste åren har vi dock sett en rad nya projekt där 
bilpoolen kompletterats med cykelpool, rabatt på kollektivtrafik etc (paket av flera olika 
mobilitetstjänster), för att motivera en större reduktion av p-talet. Flera kommuner har tillåtit 
experiment med nya fastigheter med p-norm noll, där en del nu är i drift och andra i planeringsstadiet. 
Vilka erfarenheter kan vi dra av utvecklingen så här långt? Har de önskade effekterna uppnåtts? Vad 
är rimliga förväntningar att ha på den här typen av projekt, och hur kan kommunerna bäst bidra till att 
skapa förutsättningar för minskat bilinnehav i städerna? 

Metod: Trivector har genom åren varit involverade i ett stort antal projekt kopplade till fastighetsnära 
mobilitetstjänster, genom konsultuppdrag, forskningsprojekt och genom arbetet med den egna 
mobilitetstjänsten EC2B som nu är i drift i Riksbyggens Brf Viva i Göteborg och snart kommer att 
implementeras i LKFs hyresfastighet Xplorion i Lund. I den här presentationen drar vi slutsatser av 
utvecklingen så här långt med fokus på hur ”mobility as a service” kan implementeras och vara ett 
verktyg i kommunal planering för att uppnå mål om minskat bilinnehav i städerna. 

Resultat och slutsats: För att idén med flexibla parkeringstal ska kunna nå sin fulla potential krävs att 
kommunerna är kloka och realistiska kravställare. Erfarenheterna hittills från t.ex. Brf Viva visar att 
goda förutsättningar att leva bilfritt genom ett kollektivtrafiknära läge, genomtänkt utformning och en 
generöst utformad fordonspool minskar bilinnehavet kraftigt, men det tar också tid för de boende att 
anpassa sig till de nya förutsättningarna och bilinnehavet minskar sannolikt över tid. Även 
parkeringsförutsättningar i omgivningarna spelar stor roll för hur många som trots allt väljer att behålla 
bilen. Att som kommun ställa krav på att bilinnehavet ska ner till noll är inte realistiskt. Kanske finns 
störst potential för projekt i mellanspannet, där parkeringsnormen minskar till i storleksordningen 
hälften mot det normala. En viktig slutsats är också att det är viktigt att kommunen ställer rätt slags 
krav på byggherrarna om motprestationer för att reducera p-normen för att säkerställa att tillräckliga 
medel avsätts och åtgärder verkligen genomförs som planerat. Mobility as a service är fortfarande ett 
nytt område under utveckling, och det är viktigt att både myndigheter (kommuner) och 
tjänsteleverantörer aktivt deltar i det vidare arbetet med att skapa lösningar som gynnar alla parter. 
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4.6.1 

EFFEKTIVA TUNGA TRANSPORTER I URBAN MILJö 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

FOGA-PROJEKTET  – HUR SKAPAR MAN FOSSILFRIA OCH MULTIMODALA 
TRANSPORTKEDJOR? 

Maria Mustonen 
Ecoloop 

Bakgrund: Projektet FOGA (Fossilfria transportkedjor för jord- och bergmassor i urban miljö) har 
vidareutvecklat Stockholms stads lösning för masshantering i Norra Djurgårdsstaden (NDS). Projektet 
har genomförts med finansiering från Naturvårdsverkets program Stadsinnovationer av Ecoloop, LTU, 
Stockholms stad, Volvo och Bellmans Åkeri & Entreprenad. Utgångspunkten har varit NDS samordnad 
masshantering och masslogistikcenter (MLC). Syftet har varit att kartlägga befintliga och utveckla nya 
dellösningar och knyta dem samman till en multimodal, på sikt fossilfri transportkedja. Projektet 
omfattar en demonstration av en tyngre lastbil (HCT City), en förstudie om alternativ för förnybara 
bränslen i transportkedjan och en kunskapssammanställning om kommunala styrmedel för fossilfria 
transportkedjor för jord- och bergmassor. 

Metod: Effektivare lastbilstransporter demonstrerades med en femaxlad lastbil med 39 tons bruttovikt 
enligt finländsk standard. Transporteffektivitet och koldioxidutsläpp mättes, användbarheten 
utvärderades och mätning av vägslitage genomfördes på en testbana med en optisk mätning. En 
handlingsplan för övergång till fossilfria bränslen togs fram utifrån en rimlighetsbedömning där ett antal 
faktorer som kostnader, ledtider och tillgång till bränslen vägdes samman. Styrmedel som fungerar 
kartlades genom litteraturstudier och intervjuer. 

Resultat och slutsats: Resultaten från demonstrationen med HCT City -lastbilen är lovande. 
Lösningen är tekniskt mogen, har bra användbarhet och besitter rätt använd en stor potential att öka 
transporteffektiviteten och minska utsläppen i urbana transporter. Vägslitagemätningen visade att en 
längre testperiod med årstidsvariationer behövs för att kunna utvärdera slitaget i verklig miljö. Hinder 
för förverkligande är regelverket där bärighetsklass 4 inte tillämpas i urbana miljöer. En handlingsplan 
för omställning till fossilfria transportkedjor i NDS masslogistiksystem togs fram- Den rekommenderar 
en stegvis övergång till förnybara bränslen. Val av förnybara drivmedel är en komplex fråga eftersom 
flera tekniska, logistiska, tillgångsrelaterade och hållbarhetsmässiga dilemman behöver lösas. Detta 
gäller både för lastbilar och för fartyg. Det pågår flera parallella utvecklingslinjer för att ersätta de 
petroleumbaserade bränslena, och troligtvis kommer flera olika drivmedel användas för olika ändamål 
i framtiden. Flera lösningar som håller på att utvecklas har inte nått teknisk mognad i dagsläget. Därför 
rekommenderas att den planerade sjötransportlösningen först implementeras med befintliga fartyg för 
att få till en fungerande logistiklösning. Upphandlingen av sjölogistikleverantören ska utformas så att 
minskning av koldioxidutsläpp ger leverantören bonus. På det sättet uppmuntras bränslebyte till 
förnybara alternativ som kan användas utan ombyggnation av fartyg, och då är HVO som ett 
lättillgängligt alternativ för det första steget. I andra steg när sjölogistiksystemet har testats och 
fungerar kan en ny upphandling med mer miljöanpassat fartyg genomföras. Kommunala styrmedel för 
minskad klimatpåverkan från masstransporter kartlades och goda exempel från tre kommuner, 
Stockholm, Helsingfors och Tyresö togs upp. Stockholms stad tillämpar i NDS ett dynamiskt 
inköpssystem för transporter av schaktmassor, och det möjliggör ökad återanvändning och minskade 
transporter. Helsingfors stad har utvecklat ett aktivt och systematiskt arbetssätt för masshantering som 
omfattar hela samhällsbyggnads- och planeringsprocessen. Man har minskat transporterna, utsläppen 
och kostnaderna och 10-faldigat återanvändningen av schaktmassor. Tyresö kommun har tagit fram 
en strategi för lokal masshantering som är kopplad till kommunal planering och tillämpad strategisk 
partnering för att drifta den lokala masshanteringsytan. Utöver minskningen av transporter och utsläpp 
har detta resulterat i markanta kostnadsbesparingar för kommunen. 
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EFFEKTIVA TUNGA TRANSPORTER I URBAN MILJö 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

TRANSPORT AV BERG FRåN TUNNELBANEBYGGET VID BLASIEHOLMEN 

Sandra Frosth 
Ecoloop 

Bakgrund: Byggandet i städer genererar stora mängder massor, som till exempel jordmassor och 
berg. Dessa massor kräver i de flesta fall transport ut ur staden, för att sedan hanteras eller 
deponeras. I Stockholms innerstad råder för transporter BK2-klassning med undantag för de stora 
genomfartslederna. Det tillsammans med stadens regler begränsar lastvikten till 10-11 ton, samt 
fordonslängden till 12 meter. Under 2019 börjar arbetet med utvecklingen av tunnelbanenätet i 
Stockholm, där stora mängder berg kommer att lastas ut runt om i regionen. Bland annat kommer man 
att använda en arbetstunnel som är kvar från tidigare tunnelbaneutbyggnad, denna ligger på 
Blasieholmen i Stockholm. Här kommer cirka 4200 ton berg att lastas ut i veckan under 2,5 års tid. 
Med andra ord kommer cirka 400 lastbilar i veckan att transportera bort berg från Blasieholmen under 
perioden, under förutsättningen att transporterna kommer att bestå av BK2-fordon med en maxlängd 
av 12 meter. Platsen på Blasieholmen innehåller en kaj vilken FUT, Förvaltning för utbyggd 
tunnelbana, och Stockholms stad funnit intressant att utreda för utlastning av berget från 
tunneldrivningen till sjötransporter. Ecoloop fick därför i uppdrag att hitta den samhällsekonomiskt 
bästa metoden för att transportera bergmaterial från Blasieholmen samt utforma ett beslutsunderlag 
som belyser för- och nackdelar med vägtransport respektive sjötransport med hänsyn till kostnad, 
miljöeffekter, störningar och risker. 

Metod: Ett systemanalytiskt angreppsätt har använts, avgränsningen är transportkedjan från 
sprängning av bergmaterial till dess ankomst hos täkt eller slutkund. Möjliga transportkedjor har 
utvärderats och jämförts i en scenarioanalys. I studien har kostnader, potentiella projektrisker samt 
samhällsekonomisk belastning som uppstår i transportkedjans olika moment utvärderats. Scenarierna 
har ställts upp med ett noll-scenario som representerar det troliga nuläget, lastbilstransport från 
Blasieholmen. Arbetet har också utgått från tidigare underlag framtagna i FUT:s regi, kompletterat 
med intervjuer. Dessa underlag och intervjuer används för att utreda möjliga metoder för hantering av 
berg och lastningsmöjligheter till sjötransport, för utredning av möjliga fartygs- eller pråmtyper samt 
möjliga mottagare av bergmaterial. 

Resultat och slutsats: På Blasieholmen är det svårt att ordna plats för upplag, krossar och 
sorteringsverk vilket påverkar hanteringen på platsen och vilken utrustning som kan användas. 
Samtidigt är det ett tätbebyggt område med känsliga närliggande verksamheter och betydande 
trafikträngsel. ÅF har utrett bullernivåer för lastning av berg från hjullastare på kaj ner i lastutrymmet, 
beräkningarna visar att denna typ av lastning teoretiskt kan klara riktvärdena. Bedömningen är att 
berget behövs för byggande i Stockholm eller Mälardalen, och därför har relativt korta avstånd för 
sjötransport studerats baserat på hamnar och kajplatser i Mälaren. Vad gäller kostnadsbild samt 
energi- och klimateffekter är logistikkedjans upplägg avseende bland annat antal omlastningar central. 
Även utbudet av sjötransporter vid ett specifikt tillfälle påverkar kostnader och utsläpp. 
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4.6.3 

EFFEKTIVA TUNGA TRANSPORTER I URBAN MILJö 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

EN STRUKTUR FöR ATT MäTA PåVERKAN AV BYGGTRAFIK I STADSMILJö 

Anna Fredriksson1, Vangelis Angelakis2, David Gundlegård2, Ahmet Sezer2 
1Linköping University, , 2Linköping University 

Bakgrund: Byggtransporter utgör 20% av den godstrafik som sker på våra vägar (Sveriges 
Byggindustri, 2010). Om byggtransporterna inte hanteras rätt skapar detta störningar i form av (CIVIC, 
2018): Ökad trängsel, CO2- och NOx-emissioner, buller och vibrationer som effekt. Ökade risker för 
olyckor när tunga transporter måste samsas med cyklister och gångtrafikanter på liten yta. Omarbeten 
och renovering av infrastruktur pga. att byggtransporterna använder vägar med för låg bärighet eller 
parkerar på gräsytor och cykelbanor. Det Vinnova finansierade projektet Störningsfri stad har målet att 
öka hållbarheten, tillgängligheten och mobiliteten för alla människor som lever och arbetar i staden 
under byggtid samt öka effektiviteten i byggprojekt genom att minska påverkan av och antalet 
byggtransporter i staden. Syftet med projektet är att utveckla ett planeringssystem för att visualisera 
trafikpåverkan av genomförandeplaner och trafikanordningsplaner i stadsplaneringen. Där två 
delresultat är: 1) En metodik för att uppskatta byggtrafikflöden 2) Modeller för att estimera 
byggtrafikpåverkan i staden baserade på olika data källor Syftet med denna presentation är att 
presentera den metodik vi har tagit fram för att uppskatta byggtrafikflöden innehållande en struktur för 
hur man kan identifiera databehov och datakällor för byggtrafik och de störningar de genererar för 
olika aktörer. Det finns ett behov av göra detta eftersom traditionella simulerings- och analystekniker 
kan inte modellera den inneboende komplexiteten i system inom områden såsom stadsbyggnad p.g.a. 
låg datakvalitet. ”Internet of Things” har har öppnat upp nya möjligheter att samla in information om 
komplexa och beroende system såsom byggarbetsplatser i städer på ett automatiserat sätt, vilket gör 
att tiden är mogen för att skapa en bättre bild av hur byggprojekt påverkar medborgarna. 

Metod: För att samla in information har intervjuer och workshop med olika intressenter i 
bygglogistikfrågan genomförts såsom trafikplanerare, stadsplanerare, beställare, entreprenörer och 
tekniska verken. Vidare har vi med hjälp av konceptuell modellering utvecklat metodiken genom att 
strukturera datakällorna och databehovet i geografisk relation till byggarbetsplatsen och de vägar som 
byggtrafiken tar. 

Resultat och slutsats: Metodiken bygger på att varje byggprojekt kan delas in i tre zoner. Zon 1 är 
själva byggarbetsplatsen och den trafik som sker i form av att material ska lossas, lassas och förflyttas 
på arbetsplatsen. Zon 2 är området i närheten av byggarbetsplatsen, dvs ett par hundra meter runt 
omkring staketet, som innefattar t.ex. kvarboende hyresgäster eller inflyttande hyresgäster i området. 
Zon 3 är övriga staden som transporterna behöver passera för att komma fram till byggarbetsplatsen, 
vilket påverkar tredje man, dvs kommunens invånare. För varje zon har det identifierats vilken typ av 
data som behöver samlas in för att kunna uppskatta byggtrafikpåverkan, vilken typ av sensorer som 
behövs för att samla in denna data och vilka av dessa sensorer som finns idag respektive behöver 
utvecklas/installeras. T.ex. kan vi visa att det idag saknas incitament hos byggbolagen att följa upp 
mängden transporter och transportvägar. Vidare finns möjliga datakällor i trafikljus, parkeringshus och 
hotspots och byggtrafikpåverkan kan mätas t.ex. slang eller radarmätningar i Zon 2 och 3. Före och 
efter påverkan på t.ex. NOx och buller i Zon 1 och Zon 2 bör också göras. 
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EFFEKTIVA TUNGA TRANSPORTER I URBAN MILJö 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

BESLUTSFATTANDE FöR EN STöRNINGSFRI STAD 

Linnea Eriksson1, Anna Fredriksson2, Jonas Löwgren2, Arianit Kurti3, Nina Lemon3 
1VTI , 2Linköping University, , 3RISE 

Bakgrund: Många gånger tenderar vi att förhålla oss till byggprojekt som en tidsbegränsad störning. 
Detta är inte sant, eftersom städer ständigt utvecklas. Att detta sker med ett minimum av störningar är 
dock av stor vikt för stadens attraktivitet. Målet med det Vinnova-finansierade projektet Störningsfri 
stad är att öka hållbarheten, tillgängligheten och mobiliteten för alla människor som lever och arbetar i 
staden under byggtid samt öka effektiviteten i byggprojekt genom att minska påverkan av och antalet 
byggtransporter i staden. För att nå detta krävs att kommunernas förmåga att trafikplanera för 
kombinationen av ordinarie trafikbelastning och byggtrafik stärks, samt att kunskap utvecklas om nya 
typer av åtgärder, scenarier och beteendeförändringar för att hantera de konfliktsituationer som 
uppstår. Syftet här är att presentera vårt inledande arbete kring koordinerad och integrerad planering 
av urbana byggprojekt. 

Metod: Baserat på en framtidsworkshop och ett antal gruppintervjuer presenterar vi en detaljering av 
de hinder som finns för att hantera byggtrafiken i dagens arbetssätt inom kommunerna, samt en vision 
av hur ett framtida planeringsverktyg bör designas för att stötta de olika aktörerna i arbetet med att 
skapa överblick av och samsyn kring kommande byggprojekts trafikpåverkan. I framtidsworkshopen 
deltog totalt åtta personer med olika positioner inom stadsplanering och trafikplanering i tre 
kommuner, samt fastighetsägare/beställare. Gruppintervjuerna har inkluderat trafikplanerare från tre 
kommuner. 

Resultat och slutsats: Det stora problemet inom kommunernas bygglogistik-planering idag är att det 
finns ett antal hinder. De finansiella, policy-relaterade och organisatoriska hindren för förändring 
gällande bygglogistik-planering är de många aktörerna, de långa tidsramarna och att bygglogistik är 
en ny fråga (Langley, 2016). Det finns också en oklarhet kring vilken aktör både utom och inom 
kommunen som äger frågan och vad man har rätt att fatta beslut om. Vidare finns målkonflikter mellan 
olika aktörer, vilka är t.ex. att staden vill minimera antalet transporter medan byggherrarna vill ha ett 
snabbt byggförlopp och så få störningar som möjligt och entreprenörerna vill ha fungerande 
materialförsörjning med fritt bestämmande över transporterna. Resultaten i projektet visar att dessa 
svårigheter gör att kommunerna, framförallt de som håller på med långsiktig och kortsiktig 
trafikplanering, efterfrågar verktyg för koordinerad planering som kombinerar information om 
planerade byggen med trafikprognoser. Detta för att kunna hantera de trafikstörningar och 
sekundäreffekter av trafikstörningar som uppkommer i samband med att ett eller flera byggprojekt 
håller på samtidigt. Förutom att vara ett verktyg för trafikplanerarna i deras vardagliga arbete visar 
resultaten i projektet att ett verktyg för koordinerad planering som tar fram olika scenarier kunna skapa 
god grund för gemensamt samarbete och diskussion mellan de olika aktörer som är involverade i olika 
aspekter i byggplaneringen. Gemensam förståelse för de olika störningar och problematiker som olika 
aktörer ser skapar förutsättningar för att kunna lösa de problematiker som uppkommer i planeringen 
och är någonting som många tycker saknas idag. 
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SOCIAL HåLLBARHET OCH JäMSTäLLDHET I TRAFIK OCH TRANSPORT 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

HUR JäMSTäLLD äR TRANSPORTPOLITIKEN? RESULTAT FRåN EN ENKäTUNDERSöKNING 
OM JäMSTäLLDHET I POLITISKA NäMNDER. 

Malin Henriksson, Lena Levin, Jonas Ihlström, Per Henriksson 
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

Bakgrund: Beslut som fattas inom transportpolitiken påverkar mäns och kvinnors möjlighet att resa i 
vardagen påtagligt. Det kan handla om huruvida linjesträckningar i kollektivtrafiken möjliggör smidiga 
arbetsresor till såväl kvinno- som mansdominerade arbetsplatser eller gång- och cykelvägar som 
upplevs trygga hela dygnet. Tidigare forskning visar dessutom att kvinnor generellt ser mer positivt på 
förslag som gynnar hållbara transporter. De reser dessutom mer hållbart, vilket pekar på att män 
borde resa mer som kvinnor gör. Det finns flera orsaker till att transportplanering och politik präglats av 
manliga normer. Att kvinnor inte varit representerade i nämnder är en orsak. Att området i sig 
betraktats som tekniskt orienterat och sedan länge präglats av en ingenjörskultur som premierat mäns 
perspektiv är en annan orsak. Personer som utbildat sig för länge sedan kan sakna kunskaper om att 
arbeta med att ta in resenärers olika förutsättningar i planeringen. På så sätt kan både kön och ålder 
spela roll för vilka normer, kunskapsideal och föreställningar om män och kvinnor som sätter prägel på 
transportområdet. I den här presentationen frågar vi oss om dels hur läget ser ut på kommuner och 
regioner idag. Hur ser kön- och ålderrepresentationen ut i politiska nämnder som fattar beslut om 
trafik- och stadsplanering? Finns det samband mellan representation och nämnder och planeringens 
möjligheter att väcka frågor om jämställdhet och jämlikhet? 

Metod: I presentationen redovisas resultat från en nyligen avslutad enkätundersökning. Enkäten 
skickades under våren 2019 ut till samtliga kommuner och regioner i landet. Frågorna rörde 
representation i nämnder, liksom uppskattning av hur frågor om jämställdhet och jämlikhet tillgodoses 
inom planeringen. Även vilken typ av frågor som behandlas ställdes frågor om, liksom vilka instrument 
och metoder som används som stöd i eventuellt jämställdhetsarbete. 50 kommuner svarade på 
enkäten. Analysen av materialet pågår under hösten. Enkätundersökningen är en del av EU-projektet 
TInnGO (Transport Innovation Gender Observatory) som syftar till att påskynda jämställdhetsarbetet 
inom transportsektorn i Europa. 

Resultat och slutsats: Resultaten visar att kvinnor utgör en tredjedel av ledamöterna i de politiska 
nämnderna. En jämställd representation innebär att fördelningen av kvinnor och män faller inom 
spannet 40-60 %. Utifrån denna definition är endast 16 av de deltagande kommunerna jämställda, det 
vill säga 30 % av kommunerna. Åldersfördelningen bland ledamöterna. Endast 5 % av dem är mellan 
18 och 30 år medan majoriteten är mellan 51 och 70 år. Det pekar på att politikerna som tar beslut om 
trafik och stadsbyggnad i många fall är äldre och det kan innebära en otidsenlig syn på trafik- och 
transportplanering. Frågan är om detta påverkar jämställdhetsarbetet inom transportsektorn och i 
sådana fall på vilka sätt. Eftersom det av både demokratiska och innehållsmässiga skäl är viktigt med 
mångfald inom politiken drar vi slutsatsen att det är av stor vikt att fortsätta arbeta med jämställdhet 
och uppmuntra yngre personer att engagera sig politiskt. 
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SOCIAL HåLLBARHET OCH JäMSTäLLDHET I TRAFIK OCH TRANSPORT 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

SOCIAL HåLLBARHET OCH DELAKTIGHET VID UTBYGGNAD AV TVäRBANAN KISTAGRENEN 

Stéphane Blandeau, Nicole Byskén 
Trafikförvaltningen, Region Stockholm 

Bakgrund: Trafikförvaltningen i Region Stockholm ansvarar för att Stockholms läns invånare och 
besökare kan resa tryggt, tillgängligt och hållbart med kollektivtrafiken i länet. Program Tvärbanan 
Kistagrenen är en del av trafikförvaltningen och ansvarar för utbyggnaden av Tvärbanan mellan Norra 
Ulvsunda och Helenelund. Kistagrenen kommer att vara 8 km lång, ha 10 nya hållplatser och passera 
tre kommuner: Stockholms stad, Sundbybergs stad och Sollentuna kommun. Tvärbanan byggs ut i 
etapper och planeras att trafikstarta på sträckan Norra Ulvsunda till Bromma flygplats år 2020. 
Sträckorna Norra Ulvsunda-Ursvik och Norra Ulvsunda-Helenelund planeras vara i trafik år 2022 
respektive 2023. I samband med utbyggnaden av tvärbanan förväntas programmet ta hänsyn till 
hållbarhetsfrågor generellt men även social hållbarhet specifikt. Programmet har därmed identifierat 
ett antal aktiviteter och leveranser för att främja detta och valt att fokusera på ett antal områden: 
- delaktighet och förankring hos resenärer samt närboende, 
- motverkan av korruption, 
- sociala krav på upphandlad entreprenad, 
- integrationsfrämjande aktiviteter. Förutom att programmet kommer att bygga flera kilometer 
cementbroar, har Kistagrenen en unik möjlighet att bygga broar även mellan människor och öka den 
sociala sammanhållningen mellan de geografiska områden som tvärbanan passerar. 

Metod: Program Tvärbanan Kistagrenen såg tidigt ett behov av att kartlägga och bättre förstå de 
sociala förhållandena längs den planerade linjesträckningen för att kunna säkerställa rätt val av 
åtgärder för social hållbarhet i utbyggnaden. Programmet, med finansieringsstöd från Delegationen 
mot Segregation (Delmos), genomförde därmed under 2018 en socioekonomisk kartläggning. 
Kartläggningen gjordes både kvantitativ och kvalitativ och grundar sig på två huvudsakliga källor: 
statistik från områdesdatabasen (ODB), samt intervjuer med invånare i områden längs den kommande 
sträckan. Intervjufrågorna innefattade följande teman: livsmiljö, trygghet, delaktighet, social 
sammanhållning, tillgänglighet samt resvanor. Insamlad statistik har sedan bearbetats i GIS-verktyget 
QGIS. 

Resultat och slutsats: Resultatet från kartläggningen gav en klar bild om de nuvarande 
socioekonomiska förhållanden utifrån de valda kriterier som användes. Medan studien tydligt visar de 
klyftor som råder längs den kommande sträckan synliggjordes också vilka åtgärder för social 
hållbarhet som förväntas ge störst integrationsfrämjande effekter. Genom kartläggningen och 
intervjuer blev Tvärbanan Kistagrenens roll tydligare vad gäller sammanhållning, delaktighet, trygghet 
samt tillgång till service och viktiga målpunkter. Ambitionen är att Kistagrenen ska kunna underlätta 
vardagslivet genom kortare restid för personer som idag har långt till arbete och/eller skola. I 
förlängningen innebär Kistagrenen bättre förutsättningar för ökad social interaktion bland boende de i 
områden som tvärbanan passerar. Program Tvärbanan Kistagrenens arbete med social hållbarhet är 
dessutom ett stort kunskapsbidrag gällande arbetsmetod och riktlinjer inom social hållbarhet för 
trafikförvaltningens framtida utbyggnadsprojekt. Sett till den metod som användes för kartläggningen 
fungerade datainsamlingen väl. En viktig slutsats från kartläggningen är att kunskapen om 
socioekonomiska förutsättningar för områden ger störst nytta i ett tidigt skede av projektets livscykel 
eftersom möjligheterna att påverka den slutliga lösningen då är störst. Programmet har genom sin 
erfarenhet tagit fram rekommendationer för hur tillämpning och användning av en sådan kartläggning i 
ett tidigt skede skulle kunna göra ett ännu större bidrag till social hållbarhet. 

  



  159 

4.7.3 

SOCIAL HåLLBARHET OCH JäMSTäLLDHET I TRAFIK OCH TRANSPORT 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

SOCIALT HåLLBAR AVVäGNING MELLAN NATIONELLA, REGIONALA OCH LOKALA 
INTRESSEN I KONFLIKT 

Sofie Rådestad1, Ylva Preutz Papantoni1, Lisa Rehnström2 
1Tyréns AB , 2Trafikverket 

Bakgrund: Infrastrukturförändring på E4/E20 i norra Botkyrka kommun, Stockholms län, utreds i syfte 
att belysa påverkan, effekter och konsekvenser för boende i områden längs motorvägen. På uppdrag 
av Trafikverket har Tyréns utrett sociala konsekvenser av åtgärdsförslag i Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 
E4/E20 Hallunda-Vårby backe, med särskilt fokus på idrottsområdet Brunna och verksamhetsområdet 
Eriksberg (Södra Porten) i södra Stockholm. Utredningen har skett i tät samverkan med Botkyrka 
kommun under ett års tid. De centrala frågeställningarna i processen har varit ’hur kan nationella, 
regionala och lokala perspektiv samordnas?’. Förändrade funktionskrav och kraftigt ökade trafikflöden 
genererar barriäreffekter, buller och luftföroreningar, vilket orsakar negativa effekter lokalt i 
tätbefolkade och tätbebyggda områden för både människors hälsa och miljö. Parallellt med denna 
förändring planeras nya bostäder och verksamheter i nära anslutning till E4/E20. 

Metod: Ett kvalitativt angreppsätt har karaktäriserat SKA-processen med fokus på intervjuer med 
privatpersoner som bor och verkar i stadsdelarna Alby, Fittja och Hallunda-Norsborg, 
förskolepedagoger verksamma på förskolor i norra Botkyrka, områdesstrateger och 
civilsamhällesrepresentanter samt Botkyrka kommuns Näringslivschef. I studien har även 
socioekonomisk GIS-analys genomförts, kompletterat med tidigare genomförda medborgardialoger 
från Trafikverket respektive Botkyrka kommun. Val av metod syftar till att öka förståelsen för hur 
boende och verksamma i norra Botkyrka samt i närheten av E4/E20 kan gynnas av en väl avvägd 
hantering av nationella, regionala och lokala intressen. 

Resultat och slutsats: er i SKA-rapporten belyser hur åtgärdsförslag i ett ÅVS-skede kan bedömas 
utifrån möjligheter att främja positiva sociala värden. Vi berättar hur resultat och slutsats syftar till att 
skapa positiv förändring för människor med fokus på kvalitéer så som folkhälsa och förbättrad 
tillgänglighet. Att utifrån perspektiven infrastrukturförändring i tätbefolkade och tätbebyggda områden 
samt barriäreffekter utreda en socialt hållbar hantering av trafikfrågor är vad Tyréns önskar belysa i 
samband med Transportforum 2020. Under föredraget kommer bakgrunden till SKA-studien att 
presenteras, med fokus på samverkan mellan nationella, regionala och lokala aktörer. Vi berättar om 
betydelsen av medveten planering, sociala värden som orsakar intressekonflikt och för en diskussion 
kring hur socialt liv i den lokala fysiska miljön kan förbättras när nationella och regionala intressen 
riskerar att stå i konflikt med lokala perspektiv. 
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4.7.4 

SOCIAL HåLLBARHET OCH JäMSTäLLDHET I TRAFIK OCH TRANSPORT 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

NOLL ENSAMHET 

Lina Zakrisson 
Ensamhetsrevolutionen 

Bakgrund: Vi människor förflyttar oss och reser en stor del av våra liv omgivna av varandra. Många 
gånger utan att se varandra. Ibland möts vi i ett virrvarr av trängsel med tusentals människor nära inpå 
och ändå känner sig så många ensamma. Att var ofrivilligt ensam, visar forskare, har lika negativ 
effekt på vår hälsa motsvarade att röka 15 cigaretter om dagen eller att vara drabbat av fetma. Enligt 
undersökningen Expath Insider 2018 som studerar livet för utlandsflyttande vuxna hamnar Sverige 
näst sist, av hela 68 länder, på frågan hur enkelt det är finna vänner. Kollektivtrafiken är en naturlig 
och frekvent mötesplats för en bred skara människor. Här möts åldrar, inkomster och olika bakgrunder 
varje dag. Hur kan vi bättre ta tillvara på dessa platser som består av inbyggd väntetid, dödtid och en 
himla massa potentiella nya möten? Genom att kombinera kunskap och forskning om fysisk miljö och 
beteendevetenskap kan vi bryta ner mentala barriär och förändra attityder i kollektivtrafiken. 

Metod: De förslag på lösningar för hur vi kan jobba med att minska ensamheten, som en viktig social 
hållbarhetsdimension, har sitt ursprung i metoden E.A.S.E. av John Cacioppo, Ph.D (Extend yourself, 
Action plan, Selection kvalité, Expect the best). 

Resultat och slutsats: Inspirerande lösningar som kommer att presenteras och diskuteras: - Mobilfria 
zoner, mindfulness spot - Hejsan hej hörn på perronger med texter på olika språk - Kampanjen “Le 
mot dina medtrafikanter” - Busschaffören - din bästa vän en regnig morgon - Ögonkontakt - Hörlurar = 
avskärmad från världen Några av de resultat som kommer presenteras: Ett exempel är från våren 
2019 då kampanjen "Be More Us" släppte ett YouTube klipp där komikern Andy Parson illustrerar hur 
vi kan småprata med främlingar i ett köpcentrum. "Be More Us" är en nationell rörelse med syfte att 
inspirera till möten, motverka ensamhet och få människor lite närmre varandra. Filmen “Let's Talk 
more - together we can end loneliness”: Detta är en del i "Campaign to End Loneliness" som varit 
experter på området sedan 2011 och konstaterar att 9 miljoner människor i England lider av 
ensamhet. Be More US konstaterar att människor överraskas av att det var trevligare och enklare att 
prata med främlingar än vad de trodde. Dessutom visar forskning på att vi människor underskattar hur 
omtyckta vi är av andra människor. Det finns alltså goda förutsättningar att få till fler möten om vi tar 
hand om denna fråga, skapar en positiv attityd kring den och gör det lättsamt för människor att 
engagera sig. Kollektivtrafiken är ett ypperligt forum för att få till dessa möten och öva på korta 
konversationer som kan leda till djupare kontakt och en känsla av mindre ensamhet. 
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4.7.5 

SOCIAL HåLLBARHET OCH JäMSTäLLDHET I TRAFIK OCH TRANSPORT 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

SOCIAL NYTTOBEDöMNING FöR INVESTERINGAR I KOLLEKTIVTRAFIK – ATT FöRSTå 
SOCIALT KAPITAL UTIFRåN CASE ”AKALLA-BARKARBY” 

Christian Dymén1, Christina Lindkvist2, Hanna Wennberg1, Malin Mårtensson1, Isabelle Skönström3 
1Trivector Traffic AB , 2Malmö Universitet , 3Stockholms universitet 

Bakgrund: Inom transportsektorn saknas det ett systematiskt angreppsätt för att bedöma hur de 
beslut som fattas på olika nivåer i transportplaneringen påverkar ”hela landet” och ”alla medborgare”, 
dvs. hur nyttor och investeringar fördelar sig på olika områden/grupper. Detta gäller inte minst hur 
investeringar i transportmöjligheter, såsom god kollektivtrafik, bidrar till social hållbarhet. Socialt kapital 
är möjligtvis den svåraste komponenten att mäta och bedöma. Föredraget presenterar resultat från ett 
forskningsprojekt finansierat av K2 om Kollektivtrafik som investering i socialt kapital – förstudie om 
metoder för sociala nyttobedömningar. Målet med projektet är att operationalisera den forskning som 
gjorts av Thomas Wimark från Stockholms universitet om sociala nyttobedömningar för kollektivtrafik 
till en modell anpassad för praktisk transportplanering. 

Metod: Projektet tar avstamp i Putnams teorier om socialt kapital (sammanbindande, överbryggande 
och länkande socialt kapital) och hur socialt kapital påverkas av kollektivtrafikinvesteringar. 
Antaganden om kopplingar mellan socialt kapital och kollektivtrafik har tidigare gjorts inom 
Stockholms- och Sverigeförhandlingen. Antagandena har delvis kritiserats av Karin Winter för att 
sakna vetenskaplig grund. Inom ramen för forskningsprojektet belyses dessa kopplingar genom en 
genomgång av den forskning som finns, en empirisk studie som testar och validerar kopplingarna och 
en expertworkshop. Den empiriska studien består av en uppsats av Isabelle Skönström vid 
Stockholms universitet. I uppsatsen har Skönström genom fältarbete i Akalla och Barkarby undersökt 
relationen mellan kollektivtrafikinvesteringar (en tunnelbaneinvestering i det fallet) och socialt kapital 
utifrån modellens beståndsdelar. 

Resultat och slutsats: Resultat från forskningen visar att det finns samband mellan investeringar i 
kollektivtrafik och socialt kapital och att antaganden om kopplingar som gjorts i Stockholms- och 
Sverigeförhandlingen till viss del har belägg i forskningen. Resultatet omfattar en modell för hur 
påverkan på det sociala kapitalet kan bedömas för kollektivtrafikinvesteringar. 
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4.8.1 

ARBETSRESOR OCH NY MOBILITET 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

STIMULERA FöRäNDRING AV FäRDMEDELSVAL 1: BETEENDEFöRäNDRINGAR HOS 
ANSTäLLD VID BOTKYRKA KOMMUN. 

Jan Andersson, Gunilla Björklund 
VTI 

Bakgrund: Syfte/bakgrund: Syftet med Mistra SAMS är att skapa en förståelse för hur beslutsfattare 
ska arbeta för att stimulera till en önskad beteendeförändring med avseende på färdmedelsval. För att 
förstå beteendeförändringar är före och efter studier ett mycket bra alternativ. Denna presentation 
kommer att fokusera på hur användare/brukare resonerar och tänker om sitt dagliga resande innan 
och efter en intervention. Kommunanställda vid Botkyrka kommun har erbjudits SL kort, en kortare och 
en längre period. Dessutom har en tredjedel av de medverkande inte erhållit någon intervention. 
Avsikten var att ta reda på om denna stimulering av kollektivtrafikanvändning har en effekt på deras 
faktiska resande före, under och efter interventionen. 

Metod: Metod: För att studera förändring av färdmedelsval har en s.k. digital resedagbok (DTD) och 
webbenkäter nyttjats. Webbenkäterna är egentligen en rad utvecklade instrument för att mäta 
aspekter som har visat sig vara relaterade till färdmedelsval tex. tillgänglighet, nöjdhet, attityder, 
förändringsbenägenhet och även hälsa. Givetvis har en mängd bakgrundsdata som t.ex. 
socioekonomiska förutsättningar etc. också insamlats. Både DTD och webbenkäter har samlats in före 
och efter genomförd intervention. Data samlades in under 2019 och innehåller både geografiska data, 
reslängd och typ av färdmedel som nyttjats för respektive delsträcka, samt vilka typer av aktiviteter 
som föranledde resan. Deltagarna i de olika studierna har laddat ner en app på sina mobiltelefoner 
och skötte all hantering själva. DTD genererade automatiska förslag på vilka resor som gjorts, som 
deltagaren gavs möjlighet att ”rätta”. 7 dagar innan och efter interventions har registrerats hos varje 
medverkande. 

Resultat och slutsats: Resultat: Datainsamlingen slutförs under september månad och kommer att 
redovisa vilka i) faktiska förändringar i färdmedelsval som de tre grupperna uppvisar. Dessutom 
kommer vi att presentera vilka faktorer som kan förklara varför vi får de resultat som vi fått från de 
digitala resedagböckerna. Slutligen kommer vi iii) även att presentera hur medverkandes tänkande har 
förändrats med avseende på färdmedelsval. Slutsatser: Den viktigaste slutsatsen kommer att vara att 
beskriva hur beslutsfattare ska göra om de vill stimulera till ett mer hållbart färdmedelsval. Vidare 
kommer slutsatser om den ambitiösa studiedesignen att presenteras. 
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4.8.2 

ARBETSRESOR OCH NY MOBILITET 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

LöSNINGAR FöR FRAMTIDENS ARBETSPLATSPARKERING 

Cecilia Hult1, Anders Roth1, Mats-Ola Larsson1, Pelle Envall2 
1IVL Svenska Miljöinstitutet , 2Trafikutredningsbyrån 

Bakgrund: Parkering är ett kraftfullt verktyg för att påverka människors val av färdmedel. Nya 
lösningar för bostadsparkering har på senare år inkluderat flexibla parkeringstal med 
områdesanpassade p-tal och möjlighet till sänkning i utbyte mot bilpool eller mobilitetstjänster. För 
arbetsplatsparkering har prissättningen av parkeringsplatser varit den mest studerade frågan. 
Alternativa lösningar har undersökts i mindre utsträckning. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans 
med Trafikutredningsbyrån (TUB) bedrivit ett forskningsprojekt om arbetsplatsparkering, där olika 
aspekter av parkering och mobilitet för kontorsarbetsplatser i täta, attraktiva städer har studerats. 
Utöver forskargruppen ingick 8 privata och offentliga aktörer i projektet som har bedrivits med 
finansiering av Vinnova. Två fallstudieområden i Göteborg har utgjort projektets studieobjekt: 
teknikutvecklingsområdet Lindholmen samt Chalmers Campus Johanneberg. Fallstudieområdena är 
representativa för en utveckling som är aktuell för flera svenska städer där centrala kontorsområden 
förtätas med fler arbetsplatser. Fallstudieområdena består av centralt benägna kunskapskluster, med 
en hög andel utbildad och specialiserad arbetskraft där anställda både arbetar i närheten och pendlar 
längre sträckor. För att kunna fortsätta utvecklas som kunskapskluster behöver tillgängligheten lösas 
på andra sätt än det traditionella viset med nybyggd parkering i markplan, parkeringshus eller garage. 

Metod: Genom bland annat fokusgrupper, intervjuer, beläggningsmätningar av parkering, 
resvaneundersökningar och litteraturstudier har projektet undersökt problem och lösningar som finns 
kopplade till dagens och framtidens parkerings- och mobilitetsläge. Kvantitativa data över resande, 
parkeringstillgång (antal parkeringar), parkeringsefterfrågan (parkeringsbeläggning), kollektivtrafik, 
cykel, m.m. har kombinerats med kvalitativa metoder för att kartlägga utmaningar och möjligheter med 
nya lösningar för mobilitet på arbetsplatser. 

Resultat och slutsats: Föredraget sammanfattar resultaten från projektet, vilka presenteras i 
projektets slutrapport under hösten 2019. Resultaten diskuterar faktorer som samverkar gällande 
tillgång och efterfrågan på arbetsplatsparkering och mobilitetstjänster. Vidare presenteras olika typer 
av styrmedel med potential att styra mot mer hållbar mobilitet på arbetsplatsen. Exempel på styrmedel 
som ingått i studien är flexibla parkeringstal, gröna transportplaner, kontantlösen (cash-out), och 
parking benefit districts (PBD). 

  



164 

4.8.3 

ARBETSRESOR OCH NY MOBILITET 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

MM-KONCEPT FöR HåLLBAR ARBETSPENDLING 

Nina Hvitlock 
Trivector Traffic 

Bakgrund: Trivector Traffic har under våren 2019 genomfört ett pilotprojekt på uppdrag av Umeå 
kommun. Syftat har varit att utveckla koncept för nya arbetssätt med fokus på grupper som är svårare 
att nå ut till och som jämförelsevis använder bilen mer, det vill säga män och boende utanför tätorten. 
Målet med pilotprojektet var att genom ett antal aktiviteter uppmuntra fler att resa hållbart till och från 
arbetet. 

Metod: Uppdraget har genomförts i nära samarbete med Umeå kommun och arbetet har innefattat 
utveckling och test av koncept för genomförande av fyra mobility management-aktiviteter. Konceptet 
innefattar urval av företag och orter, kontaktskapande samt relationsbyggande med företags-
/ortrepresentanter, fokusgruppsmöten med representanter och potentiella deltagare i aktiviteter på 
företag/i orter, urval av MM-aktiviteter, planering, rekrytering och genomförande av aktiviteter samt 
uppföljning. Under våren genomfördes fyra aktiviteter i två orter och på två mansdominerade företag – 
prova på elcykel, testresenär kollektivtrafik, en steg- och aktivitetstävling samt en 
samåkningskampanj. 

Resultat och slutsats: Framgången för de olika aktiviteterna byggde till stor del på internt och lokalt 
engagemang. Aktiviteterna prova på elcykel och testresenär var lyckade i samtliga fyra fall och alla 
medverkande ansåg att det var ett bra initiativ från kommunen. Aktivitetstävlingen blev mycket lyckad i 
en av orterna till följd av god sammanhållning och lokalt engagemang. Samåkningskampanjen fick inte 
önskad spridning och mätbar effekt. En jingel och film togs fram för att uppmärksamma satsningen 
samt uppmuntra till deltagande i samåkningsgrupper i appen Skjutsgruppen. Ingen samåkning 
registrerades i appen, men det går inte att utesluta att kampanjen hade betydelse för att uppmuntra till 
samåkning i privat regi. För bättre genomslag och framgång med samåkningskampanjen hade längre 
tid behövts och fler kommunikationsinsatser. Kampanjen hade kanske med fördel också kunnat 
kombineras med andra lösningar som exempelvis en lifthållplats. Sammantaget var resultatet för 
projektet positivt där en viktig del av resultatet var att identifiera framgångsfaktorer samt lärdomar för 
vidare arbete med att underlätta och främja hållbar arbetspendling. Under aktivitetsperioden minskade 
resta mil med bil till arbete med 54 - 61 % för de som provade elcykel och buss eller tåg, motsvarade 
en minskning med 1,3 ton koldioxid per aktivitetsvecka (71 deltagare). Därutöver tillkom effekten av 
tävlingen med 389 bilresor som ersattes med aktiva transporter. Åtgärdspaletten bestående av fyra 
aktiviteter bedöms som en framgångsfaktor men innebar också att det krävdes ganska stora 
personella insatser för att driva alla aktiviteterna parallellt inom den korta projekttiden. Den korta 
genomförandetiden medförde också utmaningar när det kom till kommunikationsinsatser och 
rekrytering. En viktig aspekt att beakta är tajmingen för aktiviteterna samt vikten av regelbundna 
kommunikationsinsatser. Intern/lokal förankring är av största betydelse och att integrera aktiviteterna i 
befintliga strukturer, arbetsgrupper och föreningsliv. En viktig del av projektresultatet är 
konceptutformningen som beskrivs som processer för de olika aktiviteterna med tillhörande 
checklistor. 
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4.8.4 

ARBETSRESOR OCH NY MOBILITET 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

STIMULERA FöRäNDRING AV FäRDMEDELSVAL 2: BETEENDEFöRäNDRINGAR SOM EN 
EFFEKT AV ELBILSTJäNST 

Jan Andersson, Gunilla Björklund 
VTI 

Bakgrund: Syfte/bakgrund: Syftet med Mistra SAMS är att skapa en förståelse för hur beslutsfattare 
ska arbeta för att stimulera till en önskad beteendeförändring med avseende på färdmedelsval. För att 
förstå beteendeförändringar är före och efter studier ett mycket bra alternativ. Denna presentation 
kommer att fokusera på hur användare/brukare resonerar och tänker om sitt dagliga resande innan 
och efter en intervention. I ett samarbete med en elbilstjänstföretag har vi fått medverkande att delta 
innan de påbörjar sitt medlemskap/utnyttjande av elbiltjänsten. Dessutom har vi skapat en 
kontrollgrupp av individer från samma område i Stockholm där elbilsabonnenterna bor. Avsikten var att 
ta reda på om denna elbilstjänst har en effekt på deras faktiska resande före, under och efter 
interventionen. 

Metod: Metod: För att studera förändring av färdmedelsval har en s.k. digital resedagbok (DTD) och 
webbenkäter nyttjats. Webbenkäterna är egentligen en rad utvecklade instrument för att mäta 
aspekter som har visat sig vara relaterade till färdmedelsval tex. tillgänglighet, nöjdhet, attityder, 
förändringsbenägenhet och även hälsa. Givetvis har en mängd bakgrundsdata som t.ex. 
socioekonomiska förutsättningar etc. också insamlats. Både DTD och webbenkäter har samlats in före 
och efter genomförd intervention. Data samlades in under 2019 och innehåller både geografiska data, 
reslängd och typ av färdmedel som nyttjats för respektive delsträcka, samt vilka typer av aktiviteter 
som föranledde resan. Deltagarna i de olika studierna har laddat ner en app på sina mobiltelefoner 
och skötte all hantering själva. DTD genererade automatiska förslag på vilka resor som gjorts, som 
deltagaren gavs möjlighet att ”rätta”. 7 dagar innan och efter interventions har registrerats hos varje 
medverkande. 

Resultat och slutsats: Resultat: Datainsamlingen slutförs under september månad och kommer att 
redovisa vilka i) faktiska förändringar i färdmedelsval som de två grupperna uppvisar (elbilsabonnenter 
och kontrollgrupp). Dessutom kommer vi att presentera vilka faktorer som kan förklara varför vi får de 
resultat som vi fått från de digitala resedagböckerna. Slutligen kommer vi iii) även att presentera hur 
medverkandes tänkande har förändrats med avseende på färdmedelsval. Slutsatser: Den viktigaste 
slutsatsen kommer att vara att beskriva hur beslutsfattare ska göra om de vill stimulera till ett mer 
hållbart färdmedelsval. Vidare kommer slutsatser om den ambitiösa studiedesignen att presenteras. 
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4.9.1 

BETYDELSE AV LäGE OCH TILLGäNGLIGHET I STADEN 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

URBAN CENTRALITET SOM EN SJäLVFöRSTäRKANDE PROCESS – NYA 
BERäKNINGSMETODER FöR STADSOMVANDLING 

Alexander Hellervik1, Leonard Nilsson2 
1Trafikverket / Chalmers tekniska högskola , 2Chalmers tekniska högskola 

Bakgrund: Dagens transportsystem och bebyggelsestruktur har vuxit fram successivt och ömsesidigt. 
Utökad transportinfrastruktur har i många fall lett till förbättrad tillgänglighet som i sin tur skapat 
möjlighet för ny bebyggelsestruktur och nya resvanor. Vid långsiktig planering av städer och 
transportsystem behöver dessa samband beaktas, vilket innebär att det finns ett behov av 
beräkningsmodeller som kan integrera analyser av tillgänglighet, markanvändning och urban 
omvandling. Ett stort problem i praktiska tillämpningar är dock att dagens tillgänglighetsmått är 
beroende av att man kan definiera, identifiera och kvantifiera målpunkter. För att komma runt denna 
begränsning föreslår vi istället användningen av centralitetsmått baserade på nätverksteori. 

Metod: Vi har tagit fram ett nytt nätverksbaserat mått som med restidsinformation som huvudsaklig 
indata kan användas för att beräkna en potentiell geografisk fördelning av urban aktivitet. Måttet som 
vi kallar ”preferentiell centralitet” är utvecklat baserat på en syntes av teorier om spatial interaktion och 
nätverksteori. Detta centralitetsmått kan användas för att integrera begreppen aktivitet, 
målpunktsattraktivitet och tillgänglighet. Metodiken utgår från samma logik som ligger bakom Googles 
PageRank-algoritm som används för att rangordna sökresultat på webben. PageRank sorterar 
viktigheteten hos dokument på internet utan att någon analys genomförs av dokumentens innehåll. 
Istället baserar sig algoritmen på de beslut som människor har tagit när de har länkat webbsidor till 
andra webbsidor och på så vis skapat ett informationsnätverk. I vårt fall är nätverket givet av 
transportinfrastrukturen och viktigheten kan relateras till platsers tillgänglighet. Denna nya 
beräkningsmetod öppnar upp för en bred palett av möjliga modelltillämpningar inom både 
transportplanering och markanvändningsplanering. Metoden gör det möjligt kringgå ett antal 
svårforcerade problem som normalt uppstår vid modellering av integrerade system samtidigt som 
behovet minskar av att ha tillgång till stora mängder socioekonomiska indata. 

Resultat och slutsats: Vi har genomfört empirisk validering av centralitetsmåttet för ett antal svenska 
regioner och städer. Detta genom att utgå från fastighetspriser (enligt taxering) som en indikator för 
urban täthet och ekonomisk aktivitet. Genom att använda spatial regression har vi påvisat att 
beräknade centralitetsvärden uppvisar en tydlig korrelation med taxeringsvärden hos de 
underliggande fastigheterna. Vid en jämförelse med andra typer av tillgänglighetsmått (baserade på 
samma indata) ser vi genomgående bättre empirisk överensstämmelse med vår metod. Resultaten 
stödjer vår hypotes att ”preferentiell centralitet” har empiriskt stöd att användas som en praktiskt 
användbar beräkningsmetod, till exempel vid utvärdering av geografiska effekter av 
infrastrukturinvesteringar. 
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BETYDELSE AV LäGE OCH TILLGäNGLIGHET I STADEN 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

MER TRANSPORTEFFEKTIVT SAMHäLLE GENOM BäTTRE FöRSTåELSE AV HUR 
STADSBYGGANDE PåVERKAR TRAFIKALSTRING 

Lovisa Indebetou1, Emeli Adell2, Tobias Nordström3 
1Trivector Traffic AB , 2Trivector Traffic , 3Spasescape AB 

Bakgrund: Att förstå stadsbyggandets betydelse för trafikalstring, färdmedelsfördelning och bilinnehav 
är nödvändigt för att fatta rationella beslut utifrån mål om en mer energieffektiv samhällsplanering. I 
dagsläget finns enbart modeller för hur trafiknätets utformning (trafikprognoser) och 
markanvändningen (trafikalstringsverktyget) påverkar färdmedelsval trafikmängder m m. Detta trots att 
det finns god teoretisk kunskap om att stadsplaneringen via faktorer som centralitet, täthet, 
funktionsblandning, korsningstäthet och utformningen av kvarteren m m har stor påverkan på detta. 
Projektet syftar till att identifiera en uppsättning planindikatorer som tillsammans kan förklarar antalet 
resor och reslängd med olika färdmedel. Med hjälp av planindikatorerna och de förklaringsformler som 
tas fram kan trafik- och stadsplanerare i deltagande kommuner sedan själva skatta vilken trafik som 
nya planer i alstrar i tidiga skeden. Projektet syftar också till att undersöka och öka kunskapen om 
olika gruppers resande påverkas av stadsbyggandet. 

Metod: Stadsbyggnadsvariabler och sociodemografiska data sammanställs i GIS för de deltagande 
kommunerna, Gävle, Göteborg och Umeå. Kommunerna har tidigare genomfört 
resvaneundersökningar oberoende av projektet (både med traditionella metoder och med mobilapp) 
och i projektet används den sedan tidigare befintliga resvanedatan. Inom ramen för projektet har 
också kompletterande resvanedata (mobilapp) och parkeringsinventeringar genomförts där det funnits 
behov och varit möjligt. En statistisk sambandsanalys genomförs mellan stadsbyggnadsvariabler, 
sociodemografi och resvanedata/bilinnehav. Resultatet används för att bygga upp förklaringsmodeller 
och testas sedan på ett stadsutvecklingsområde i var och en av kommunerna. 

Resultat och slutsats: Datainsamlingen har skett under våren och sommaren 2019 och 
sambandsanalysen görs under hösten 2019. Resultat från sambandsanalysen kan presenteras till 
Transportforum (jan 2020). 
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2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

EFFEKTER AV TRANSPORTINFRASTRUKTURENS BARRIäRER På OLIKA 
SAMHäLLSGRUPPER 

Job Van Eldijk 
Ramboll 

Bakgrund: Motorvägar och järnvägar ökar den regionala och nationella tillgängligheten men kan 
samtidigt minska den lokala tillgängligheten genom att skapa barriärer i gång- och cykelnät. Dessa 
barriärer påverkar i synnerhet personer som har mindre tillgång till bil för vardagstransporter såsom 
kvinnor, barn, personer med funktionshinder, äldre och invandrare, vilket minskar deras tillgång till 
arbetsplatser, utbildning, rekreation och annan samhällsservice. I denna studie analyseras hur 
barriärer påverkar olika samhällsgrupper. 

Metod: Baserat på en litteraturstudie kring tillgänglighet och resbeteende har en klusteranalys av 
resvaneundersökningen av Göteborg genomförts. I analysen har ett antal transportprofiler identifierats 
där ålder, kön och inkomst definierar prioritering bland resmål och genomsnittlig reslängd. I ett tidigare 
skede av detta forskningsprojekt har fyra generella tillgänglighetsindikatorer utvecklats. Baserat på de 
identifierade transportprofilerna har ingångsvärden angående prioriterad målpunktskategori och 
genomsnittlig restid i de fyra tillgänglighetsindikatorerna definierats för varje samhällsgrupp. Dessa 
indikatorer har sedan tillämpats i en fallstudie i Göteborg, där förändringar av barriäreffekter har mätts 
av att placera Lundbyleden och Hamnbanan i tunnel. 

Resultat och slutsats: Analyserna i fallstudien visar hur förändringarna i tillgänglighet påverkar olika 
samhällsgrupper på olika sätt och i olika utsträckning. Det som påverkar dessa skillnader mest är 
vilken kategori av destinationer som är mest relevant för respektive samhällsgrupp. Fallstudien visar 
hur de föreslagna transportprofilerna kan användas för att specificera de fyra 
tillgänglighetsindikatorerna för att bl.a. mäta uppfyllelse av sociala hållbarhetsmål i 
transportinfrastrukturprojekt. En sådan kvantitativ utredningsmetod kan öka jämlikheten mellan olika 
parter och intressenter i planeringsprocessen. Vidare kan en tydligare konsekvensbedömning bidra till 
att åtgärder för att minska barriäreffekter prioriteras. 
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GåNGAVSTåNDETS BETYDELSE FöR BOSTADSPRISER – ICKEPARAMETRISK 
UPPSKATTNING AV BETALNINGSVILJAN FöR NäRHET 

Axel Heyman 
White arkitekter 

Bakgrund: Att läge påverkar bostadspriser är allmänt vedertaget och väl underbyggt, likaså anses 
avstånd till platser och målpunkter ha betydelse för bostadspriserna. Studier har vidare visat på att 
närheten mätt som gångavstånd spelar stor roll för betalningsviljan. Det i sin tur har ansetts peka mot 
att en kompaktare stad, där fler har nära till mycket inom gångavstånd, inte bara bör prioriteras av 
hållbarhetsskäl utan också har marknadsmässig grund. En svaghet i de studier som visar på 
betalningsvilja för nära gångavstånd är att de antingen använder förutbestämda funktioner 
(parametrisk regression) för avståndsavtagande (distance decay) eller att de delar in avståndet i 
avståndsintervaller och estimerar dessa som dummyvariabler. Båda sätten är problematiska ur ett 
planeringsperspektiv eftersom de inte informerar på vilket avstånd som betalningsviljan avtar eller 
tilltar. Just för gångtrafik är avstånden extra känsliga och större precision för att informera planeringen 
skulle vara önskvärd. 

Metod: Den här studien använder ickeparametrisk regression för att estimera betalningsvilja för 
gångavstånd till nyckelmålpunkter för att på så vis visa det högst icke-linjära sambandet mellan 
bostadspriser och bostädernas närhet. Med hjälp av generalized additive modelling (GAM) plottas 
variationen hos kvadratmeterpriset på ägarlägenheter i Oslo mot gångavståndet mätt genom 
gatunätet. Kurvorna visar hur marginalpriset varierar över gångavståndet hos de signifikanta 
variablerna. 

Resultat och slutsats: Resultaten visar först och främst på att sambandet mellan gångavstånd och 
bostadspriser eller betalningsvilja är högst ickelinjärt. Vidare kan man konstatera att sambandet skiljer 
sig åt mellan variablerna, alltså vilka målpunkter. Till exempel skiljer sig sambandet mellan 
betalningsviljan för gångavstånd till små, mellanstora och stora parker. Resultaten från den här 
studien ger planerare större möjlighet att inte bara se om nära är bra utan också hur nära som är bra, 
och om närmare är bättre eller om det finns ett lagom avstånd som man borde förhålla sig till. En del 
av kurvorna visar upp en stor likhet med sambanden med hur långt människor är villiga att gå till 
respektive målpunkt. 
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PRAKTIK TRUMFAR POLICY? HUR UTFORSKANDE AV OSäKRA FRAMTIDER BEGRäNSAS I 
LåNGSIKTIG INFRASTRUKTURPLANERING 

Jacob Witzell 
VTI 

Bakgrund: Den nationella planeringsprocessen för infrastruktur har under senare år mött kritik, bl.a. 
från statliga myndigheter, regioner och kommuner, för att inte i tillräcklig utsträckning styra mot de 
transportpolitiska målen och det klimatpolitiska ramverket. Aktuella bedömningar gör gällande att 
klimatomställningen inom transportsektorn behöver intensifieras betydligt för att röra sig i riktning mot 
de uppställda målen. I planarbetet för perioden 2018-2029 kom delar av regeringens 
planeringsdirektiv, som rörde analyser av möjliga alternativa prognoser och utvecklingsriktningar, att 
lämnas obesvarade på grund av begränsningar i tillgängliga resurser, bristande kunskap samt 
begränsningar i etablerade arbetssätt. Det reser väsentliga frågor om vilken inverkan dagens praktik 
och planeringsverktyg har på möjligheten att besvara politiska uppdrag att analysera och redovisa 
alternativa utvecklingsriktningar för transportsystemet. 

Metod: Den nyligen avslutade studien har följt en kvalitativ metod i besvarandet av den övergripande 
frågan: hur inverkar etablerade arbetssätt och metoder på utforskandet av alternativa inriktningar för 
transportsystemets långsiktiga utveckling? Denna fråga har analyserats utifrån två kompletterande 
empiriska material. För det första, en innehållsanalys av ställningstaganden och beskrivningar som rör 
bedömning av alternativa utvecklingsriktningar. Analysen har inkluderat de centrala dokumenten i den 
nationella infrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 (inriktningsunderlaget, förslag till nationell 
plan) samt de politiska direktiv och den transportpolitiska propositionen som instruerat Trafikverket i 
genomförandet av planeringsprocessen. Denna innehållsanalys har följt en diskursiv metod 
(Richardson 2001) med syfte att identifiera hur arbetssätt, metoder och relaterade kunskapsperspektiv 
inverkat på besvarandet av regeringens planeringsdirektiv. För det andra har djupintervjuer 
genomförts med fyra tjänstemän med centrala roller i den nationella infrastrukturplaneringen. 
Intervjuerna har dels fyllt en validerande och triangulerande funktion i relation till innehållsanalysen, 
men framförallt fördjupat och kompletterat resultaten genom de professionella perspektiv som 
framkommit. 

Resultat och slutsats: Forskningsprojektet har resulterat i väsentlig ny kunskap om hur dagens 
planeringsprocesser och metoder inverkar på möjligheten att analysera alternativa 
utvecklingsinriktningar, och i förlängningen förmågan att besvara politiska direktiv och svara upp mot 
förändringar i transportpolicy. En central övergripande slutsats är att dagens praktik begränsar 
hanteringen av osäkerhet och möjliga alternativa framtider i transportplaneringen. Det medför i sin tur 
betydande demokratiska konsekvenser, när allmänhet, transportplanerare och beslutsfattare inte har 
tillgång till breda analyser och beslutsunderlag kring möjliga utvecklingsriktningar. Det medför också 
konsekvenser för regioner och städer som planerar för en hållbar omställning av transportsystemet, 
genom att den nationella planeringen kan utgöra en begränsning i regional och kommunal planering. 
Utifrån resultaten förs en diskussion om möjliga utvecklingsriktningar för transportplaneringen, med 
utgångspunkt i det internationella forskningsläget inom området. Resultaten bidrar till den pågående 
diskussionen kring infrastrukturplaneringens roll och betydelse i transportsektorns måluppfyllelse. I ett 
vidare perspektiv utgör resultaten en viktig grundförutsättning för fortsatt forskning, samt möjliggör ett 
breddat och fördjupat samtal mellan forskare, praktiker och beslutfattare om 
infrastrukturplaneringsprocessens funktionssätt, begränsningar och utvecklingsmöjligheter i relation till 
transportsektorns syfte och mål. 
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KLIMATRAPPORTEN SOM FöRSVANN – MAKTRELATIONER SOM FORMAR NATIONELL 
TRANSPORTPLANERING 

Linnea Eriksson1, Karolina Isaksson1, Jacob Witzell1, Christina Lindkvist2 
1VTI , 2Malmö högskola, K2 

Bakgrund: Även om klimatet länge funnits med som en prioriterad miljöfråga på nationell nivå i 
Sverige har det under lika lång tid varit svårt att integrera den i planering och beslut. Den nationella 
transportplaneringen är ett tydligt exempel på det, eftersom Trafikverket fått återkommande kritik att 
klimat och andra miljöfrågor inte tas i tillräckligt beaktande vid planeringen. Därför blir ofta resultatet att 
den infrastruktur som byggs blir mer av samma sak som innan vi blev medvetna om de fundamentala 
utmaningar som klimatförändringar innebär. Vad det är som gör att klimatfrågor inte eller i begränsad 
omfattning integreras i nationell transportplanering har det dock funnits en begränsad kunskap kring. I 
vår forskning tar vi oss an detta som en fråga om makt. I studien som presenteras här har den första 
planeringsfasen i den nationella transportplaneringens föregående omgång, den så kallade 
inriktningsplaneringen, studerats och framförallt är det en klimatrapport som försvann som står i fokus. 

Metod: Resultaten baseras på intervjuer med centralt placerade tjänstepersoner och politiker som alla 
på olika sätt har insikt och erfarenhet i denna process. Policydokument, rapporter och andra former av 
relaterade dokument har också studerats kvalitativt. För att analysera materialet har en maktanalys 
som utgår från governmentality-ramverket utvecklat av Dean (2009) använts. 

Resultat och slutsats: Till inriktningsplaneringen hör olika delprojekt som drivs av olika delar av 
Trafikverket. Uppgiften för dessa är att ta fram underlag för den presumtiva utvecklingen av 
transportsystemet de kommande 10-30 åren från olika perspektiv, exempelvis från underhåll, 
investeringar osv. I den senaste omgången ingick också från början en klimatanalys som ett 
delprojekt. Denna analys togs under den avslutande delen bort som delprojekt och den rapport som 
producerades ingick varken i det underlag som Trafikverket levererade till regeringen eller 
offentliggjordes vid sidan av. Detta skedde först senare, när remisstiden för inriktningsunderlaget löpt 
ut och nyheten om en icke-offentliggjord klimatrapport nådde medierna. Vår studie och analys av 
skeendena kring den förvunna klimatrapporten synliggör maktrelationer och spänningar mellan den 
rådande planeringsregimen, som innebär den praktik som Trafikverket under flertalet 
planeringsomgångar följt, och en alternativ planeringspraktik, klimatrapportprocessen, som innebar att 
den rådande regimen utmanades. Detta ledde dock varken till någon omformning eller ersättning av 
den rådande planeringspraktiken. Anledningarna till det förklaras bl. a av att klimatanalysen baserades 
på en helt annan metod än den gängse och att det gav en helt annan rekommendation för vad 
planeringen ska baseras på. Av särskild vikt var att denna rekommendation inte var kvantifierad på det 
sätt som hade varit önskvärt enligt den rådande regimen, och att ingen samhällsekonomisk analys 
hade gjorts av de åtgärder som föreslogs. Detta sammantaget gjorde att klimatrapporten definierades 
som orealistisk och kvaliteten ifrågasattes internt inom Trafikverket. Därmed blev den också omöjlig att 
inkludera i ett underlag till regeringen. Studien av klimatrapporten ger sammantaget en rik illustration 
av maktrelationer som formar förutsättningarna för den långsiktiga infrastrukturplaneringen på nationell 
nivå, och visar något av de svårigheter och det motstånd som aktualiseras av försök att inkludera nya 
och alternativa planeringspraktiker i den rådande strukturen. 
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KOMMUNERS MöJLIGHETER ATT STYRA MOT ”SMART” MOBILITET 

Malin Henriksson, Karolina Isaksson, Anna Wallsten 
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

Bakgrund: ”Smart” mobilitet framställs som en av de mer lovande lösningarna för att uppnå hållbarare 
transportsystem. Det är ett paraplybegrepp som används för att beskriva ett spektrum av 
digitaliseringstrender, såsom delade mobilitetslösningar som möjliggörs genom plattformsteknik, 
automatiserade fordon samt digitalt understödda alternativ som syftar till minskat resande (Lyons 
2016; Marsden & Reardon (eds) 2018). Begreppet för tankarna till att transportsystemet kommer bli 
”smartare” men det återstår att se vad det i praktiken innebär, hur det blir smartare och för vem. De 
pågående ”smarta” lösningarna kan å ena sidan bidra till mer hållbara städer och regioner (Fagnant & 
Kockelman, 2015) samt ökad tillgänglighet (Trafikanalys, 2016). Å andra sidan finns det en risk att 
”smart” mobilitet generar ett flertal negativa konsekvenser, exempelvis att kollektivtrafiken utarmas 
med segregerade samhällen som följd (Pangbourne, Stead, Mladenovic, & Milakis, 2018). Trängseln i 
städerna kan vidare öka om digitala lösningar resulterar i ökad bilanvändning (Trafikanalys, 2019). För 
att riskerna ska minimeras och möjligheterna uppnås har ett flertal studier betonat att offentliga aktörer 
bör ta en aktiv roll i att driva omställningen mot en mer digital transportsektor (Docherty, 2018; 
Docherty, Marsden, & Anable, 2018; Lyons, 2018; Pangbourne et al., 2018). Om de inte nyttjar denna 
möjlighet finns en risk att deras framtida styrningsförmåga försvagas (Reardon & Marsden, 2018). Den 
här studien bygger vidare på resonemangen som betonar vikten av offentlig styrning i omställningen 
mot ”smart” mobilitet. I vår forskning har vi undersökt hur kommunala tjänstemän reflekterar över 
kommuners roll, förmåga och ansvar att agera i denna övergångsprocess. 

Metod: Studien baseras på kvalitativt material från två olika kommuner: Stockholm och Botkyrka. Mer 
specifikt består materialet av policy- och planeringsdokument, semistrukturerade intervjuer och 
workshops med kommunala tjänstemän. För att analysera materialet har vi använt tre förhållningssätt 
som offentliga aktörer skulle kunna ta i omställningen: ”möjliggöra” (enablement), ”leda” (leadership) 
samt ”låt gå” (laissez-faire) (Pangbourne et al., 2018). Med detta ramverk som grund har vi analyserat 
kommuners möjligheter att styra omställningen mot ”smart” mobilitet. Genom studien belyser vi de 
spänningar som uppstår när offentliga aktörer i praktiken ska arbeta med omställningsprocesser. 

Resultat och slutsats: Studien visar att de kommunala tjänstemännen arbetar inom ett brokigt 
landskap. Mandatet för att styra omställningen av transportsystem fördelas mellan ett flertal aktörer 
som politiker, myndigheter på andra administrativa nivåer, privata företag och medborgare. De 
kommunala tjänstemännen ger uttryck för att rådande regler och lagar, samt det poliska spelet i sig 
begränsar deras handlingsutrymme att aktivt leda omställningen. Istället är de primärt hänvisade till 
rollerna ”möjliggöra” eller ”låt gå”. Det finns dock undantag då kommunerna har kunnat anta en mer 
ledande roll. Det rör sig bland annat om att de kan ställa krav vid upphandling av tjänster och 
produkter samt att de inom ramen för pilot- eller demonstrationsprojekt tillåts tänja på sin uppgift och 
bedriva mer experimentella aktiviteter. Sammantaget ger studien insyn i hur kommunala tjänstemän 
resonerar om vilka roller, mandat och uppgifter som kommuner har relation till omställningen mot ett 
mer digitalt transportsystem. Resultaten ger viktiga lärdomar om offentliga aktörers handlingsutrymme 
och möjligheter att agera för att uppnå mål om långsiktig hållbarhet. 
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BIDRAR PILOTPROJEKT TILL OMSTäLLNINGEN AV TRANSPORTSEKTORN?   

Malin Henriksson, Anna Wallsten 
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

Bakgrund: Delad mobilitet diskuteras idag som en lösning på ett ohållbart transportsystem där 
privatbilismen fortsätter att premieras. Ett vanligt antagande är att om flera människor delar på samma 
fordon kan deras bilanvändning minska. Det är dock fortfarande oklart om bilister är intresserade av 
nya mobilitetstjänster och hur erbjudanden kan göras mer attraktiva för olika typer av bilister. Det är 
heller inte säkert att fordonsdelning faktiskt leder till färre bilresor. De senaste åren har många olika 
delningskoncept prövats i så kallade ”pilot” eller ”demonstrations-projekt”. Här användas ofta offentliga 
medel för att pröva och utforma nya hållbara tjänster. Dessa initiativ bygger på en föreställning om att 
omställning sker genom innovation, samt att det är statens uppgift att genom ekonomiska medel 
möjliggöra nya innovationer. 

Metod: I den föreslagna presentationen presenteras och diskuteras resultat från det nyligen avslutade 
forskningsprojektet ”GoMate: Diversifierad elfordonspool för den förtätade staden”. I projektet togs ett 
koncept för fordonspool fram och testades. Invånarna i ett bostadsområde i Jönköping fick tillgång till 
el-cyklar och el-bilar under en period. Syftet med denna presentationen är att redovisa hur processen 
att ta fram fordonspoolen gick till. Vi diskuterar vad ett lyckat pilotprojekt egentligen är. Är ett 
framgångsrikt utfall en mobilitetstjänst som användarna har kunnat pröva och utvärdera, eller en tjänst 
som kan introduceras på en marknad? Vilken potential har en sådan tjänst att bidra till radikal 
omställning? Analysen bygger på intervjuer med nyckelpersoner i pilotprojektet, och utgörs av så väl 
offentliga som privata aktörer. Dokument så som slutrapport som tagits fram i processen analyseras 
också. Vi belyser olika medverkande aktörers drivkrafter samt vilka svårigheter som uppstod i 
processen. 

Resultat och slutsats: Slutsatserna pekar på att tolkningen av vad ett lyckat pilotprojekt är varierar 
mellan olika aktörer. Statliga subventioner möjliggör mycket riktigt framtagande av alternativ till 
privatbilismen som system. Att sätta upp en tjänst som fungerar är dock inte samma sak som att 
utforma och etablera en affärsmodell. Studien visar att de krav på lönsamhet som ofta ställs på nya 
mobilitetstjänster blir svåra att leva upp till i praktiken. Det behövs nya typer av affärsmodeller, bortom 
de marknadsdrivna, för att en radikal omställning av persontransporter ska bli möjlig. 
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SUSTAINABLE MOBILITY CHOICES AND FLEXIBLE PARKING NORMS 
(TRANSPORTDEKLARATION OCH FLEXIBLA P-TAL) 

Todor Stojanovski 
KTH Royal Institute of Technology 

Bakgrund: Many Swedish municipalities have ambitious sustainable mobility goals to dramatically cut 
on carbon emissions and oil dependency. Lowering parking requirements is considered as effective 
tool to decrease automobile travel and achieve sustainable mobility. However there is a lack of 
analytical tools on the tradeoffs between parking requirements and built environment and accessibility 
factors that support sustainable mobility. This paper proposes an analytical tool for flexible parking 
norms in a context of integration of sustainable transportation modes with cities. The rationale is that 
parking requirements can be adjusted if there are available sustainable mobility choices, namely 
walking, cycling and public transportation. The analytical tool assesses a set of built environment and 
accessibility factors to visually inform about estimated modal shares and integration with walking, 
cycling and public transportation as sustainable mobility choices. Based on the modal share estimates 
for the private automobile it proposes flexible parking norms. The analytical tool aims to inform 
municipality officials and developers, architects, urban designers and planners about integration with 
walking, cycling and public transportation and possibilities of lowering parking requirements to meet 
sustainable mobility goals. Many new developments in Sweden are located on hills or waterfronts that 
are not always walkable, bikeable and easily supplied with frequent transit services. The benefits of an 
attractive location can dissipate if the mobility is not sustainable. 

Metod: Transportation professionals use land uses or density of development (usually as number of 
jobs and residents) to predict trip generation rates. The mobility choices model (translated as 
transportdeklaration in Swedish) builds upon theory of environmental perception and sustainable 
indicators to further develop the trip generation models based on land uses.The built environment 
factors (built density, building heights, building orientation, street widths, design of sidewalks, bike 
lanes, bus stops, access to different locations, etc.) can be grouped at different scales and weighed to 
show integration with walking, cycling, public transportation and private car. Based on the integration 
for the transportation modes (0–100%) as precondition to travel, the modal choices model calculates 
modal shares proportionally. Better preconditions to travel with particular transportation modes means 
better integration with the buildings and that would arguably result in higher modal shares for that 
transportation mode. Parking depends on the activity and the accessibility. Activity denotes number of 
units such as dwellings, residents, floor space, etc. in the building/lot/zone. Accessibility comes from 
the mobility choices. Higher modal shares of sustainable mobility, lower parking norms (P-tal). To 
calculate maximum parking norms the paper proposes a formula that includes activity and parking 
modifier based on the predicted share of private automobile. 

Resultat och slutsats: This paper presents an analytical tool that visualizes integration with different 
transportation modes, estimation of modal shares and parking maxinorms based on sustainable 
mobility indicators that are commonly used by urban planners and designers. The visual information 
as heat maps aims to inform urban planning and design practitioners, municipal officials and 
developers about sustainable mobility choices. There are discussions about flexible parking norms in 
Sweden, but there are no practical tools that can be used in the debate. 
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CO-DESIGNING FUTURE SMART MOBILITY SERVICES – A HUMAN APPROACH (AHA) 

Susanne Duval1, Suzanne Andersson2 
1Helsingborgs stad , 2Göteborgs stad 

Bakgrund: Självkörande fordon och digitala mobilitetstjänster kommer att ändra sättet vi transporterar 
oss på i framtiden. Men är det människan och staden som ska anpassa sig till den nya mobiliteten, 
eller kan tekniken och utbudet utformas för oss? Projektet grundar sig i viljan att gemensamt finna 
metoder för utveckling av moderna fordon, smarta mobilitetstjänster och hållbar stadsplanering. 
Baserat på en kombination av experimentell testmetodik av självkörandeteknologi, design av 
intelligenta tjänster, strategisk stadsplanering samt etnografisk forskning arbetar Högskolan i 
Halmstad, Göteborgs stad, Helsingborgs stad och Volvo Cars i detta Drive Swedenprojekt som 
finansieras av Vinnova. Projektets mål är att finna sätt att samarbeta för att lösa samhällsutmaningar 
ur ett människocentrerat perspektiv. Ambitionen är att forskningsresultaten blir skalbara och kan 
överföras till andra städers utveckling. 

Metod: Att samla olika typer av aktörer, såsom teknikutvecklare, designers, stadsplanerare, 
medborgare och etnografiska forskare leder till tvärdisciplinära resonemang, vilket är en förutsättning 
för en medskapande utvecklingsprocess. Projektets stomme har utgjorts av fyra workshoppar. Den 
första utgick från tidigare etnografiska studier av hur människor pendlar, och hur de uppfattar och 
faktiskt använder bil och andra transportmedel. Workshoppen utmynnade i idéer om framtida tjänster 
för pendling och pendlare där samtliga deltagande parter är viktiga i den fortsatta utvecklingen. 
Idéerna från den första workshoppen tog vi med oss in i de två stadsworkshopparna, där en hölls i 
Helsingborg och en i Göteborg. Vid dessa tillfällen var fortfarande alla parter väl representerade, men 
med visst fokus på lokala tjänstemän från respektive stad och lokaltrafik (Skånetrafiken respektive 
Västtrafik). Utifrån en gemensam kunskapsbas om självkörande fordon och kombinerad mobilitet och 
en inventering av städernas trafik- och utvecklingsutmaningar följde ett arbetspass som ledde fram till 
en rad strategiska planeringsprinciper för framtidens hållbara stad. Den sista workshoppen hölls i 
Volvo Cars Human Cenctric Lab i Torslanda. Här utvecklade vi koncept för framtida stad, två typer av 
framtida fordon och framtida service. Detta gjordes i fyra olika scener - Scen 1) Urban environment 
and infrastructure, Scen 2) Rural Car, Scen 3) City Car och Scen 4) Service design. De olika 
scenteamen interagerade under workshoppens gång genom att ställa krav på varandra, vilket gav 
upphov till en speciell dynamik. 

Resultat och slutsats: Projektet har resulterat i en gemensam förståelse för den komplexitet som 
mänskligt beteende, stadsplanering och teknikutveckling innebär, speciellt då helheten ska hanteras. 
Initialt har vi lagt tid på att förstå varandras språk och terminologi, för att inte tala förbi varandra, utan 
faktiskt föra samman våra frågor till en gemensam agenda. De strategiska stadsutvecklingsprinciper 
som formulerats hoppas vi nu kunna prova och utvärdera i olika planeringsskeden. Att sätta 
människan i centrum, som medskapare, och inte bara se henne som en ”användare” känns ur ett 
stadsplaneringsperspektiv som ytterst väsentligt för framgång. Etnografiska studier går på djupet och 
utgör ett väldigt fint komplement till t ex resvaneundersökningar. Projektet kommer att avslutas under 
hösten 2019, och slutgiltiga resultat presenteras vid Trafikforum 2020. Samtidigt formuleras ett nytt 
projekt där principer, metoder och produkter kan studeras vidare i living labs i fullskala, fortsatt med 
människan i centrum. 

  



176 

4.11.3 

MOBILITETSTJäNSTER OCH PARKERING 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

FRåN PARKERINGSHUS TILL SERVICEHUBB 

Philip Näslund, Lucas Röhlinger 
Umeå kommun 

Bakgrund: Umeå är en av fyra testbäddar för delningsekonomi inom det nationella programmet 
Sharing Cities Sweden. Projektet syftar till att utveckla, testa och utvärdera delningsekonomins 
påverkan på städer och hur de kan stödja arbetet med att nå Agenda 2030. Projektet genomförs i 
samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi. Som en del av Umeås testbädd genomförs 
delprojektet Servicehubbar. I en allt tätare stad behövs nya lösningar som samlar flera funktioner för 
boenden. Både för att öka servicegraden där fler funktioner finns samlade i samma struktur samt öka 
tillgången till hållbara mobilitetslösningar. Delprojektet ska utreda hur bostadsnära servicehubb kan 
utformas och etableras i Umeå. En servicehubb kan inkludera flera delningstjänster kring mobilitet och 
service exempelvis bilpool, cykelpool, postbox, matleveranser, reparationer, avfallshantering mm. 
Servicehubben ska även testa att kombinera ny teknik för exempelvis förnyelsebar energiproduktion 
och lagring av energi. Fokus för samverkan kring servicehubbmodellen är bl.a. effektivt mark- och 
lokalutnyttjande, minskad energianvändning och transporter, ökat medvetenhet och kunskap om t.ex. 
fossilfria transportmedel, avfallshantering och delningstjänster. 

Metod: I centrala Umeå ligger parkeringshuset Nanna som ägs och drivs av det kommunala 
parkeringsbolaget UPAB. Den är placerad intill en av Norrlands största knutpunkter för kollektivtrafik, 
Vasaplan och runtomkring finns service såsom affärer och restauranger. Parkeringshuset är en av 
projektets fysiska testplatser där nya delningstjänster testas och utvecklas tillsammans med 
tjänsteföretag och användare. I parkeringshuset finns sedan tidigare en bilpool och nu tar vi nästa steg 
i utvecklingen. Tillsammans med den digitala transformationsbyrån Hello Future genomförs under 
augusti/september 2019 en tjänstedesign av parkeringshuset där både fastighetsägaren och 
driftpersonal samt användare ger sin bild av vad en servicehubb ska erbjuda på platsen och hur den 
kan gestaltas. Utifrån det kommer tjänster läggas till tillsammans med samarbetspartners, det kan 
handla om leveransskåp för mat/varor, cykeldelningstjänster, utökad bilpool etc. Utöver det planeras 
även tester av Vehicle 2 Grid (V2G) teknik för att dela energi mer effektivt samt test av energilagring i 
batterier som kan inhysas i fastigheten. På detta sätt kommer vi omvandla ett befintligt parkeringshus 
till en servicehubb där vi kan testa lösningar, få användar-feedback, ekonomiska möjligheter mm. 
Dessa erfarenheter kommer tas vidare till kommande investeringar i Servicehubbar som planeras i 
nya stadsdelar som Tomtebo strand och Norra ön i Umeå. 

Resultat och slutsats: Vi kommer presentera de senaste resultaten från vårt arbete med att utveckla 
konceptet med Servicehubbar i Umeå. Projektet Sharing City Umeå gav våren 2019 uppdraget till 
Trivector att ta fram en kunskapssammanställning om Servicehubbar och genomfört workshops med 
byggherrar, kommunens tjänstemän och kommunala bolag för att höja kunskapen inför kommande 
satsningar. Nu kommer projektet presentera metoder för hur befintliga strukturer, som ett 
parkeringsgarage kan utvecklas till att möta de kommande behovet på delningstjänster och delad 
mobilitet. Vi kommer presentera den tjänstedesignstudie som genomförs augusti/september 2019. 
Den kommer ge underlaget som visar användarnas behov och krav på en Servicehubb och som vi 
kommer utgå från då vi formar kommande testverksamhet under hösten 2019. Vi har flera 
energprojekt som löper parallelt i parkeringshuset. V2G-laddning och batterilagring av energi 
(förhoppningsvis genomfört av uttjänta buss/lastbilsbatterier) utvecklas på platsen som en del av 
projektet. 
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KOMBINERADE MOBILITETSTJäNSTER På LANDSBYGD OCH I MINDRE TäTORTER 

Jessica Berg1, Per-Erik Holmberg2 
1Statens väg- och transportforskningsinstitut , 2RISE ICT Viktoria 

Bakgrund: Det har länge varit en utmaning av att tillgodose landsbygder och minsre tätorter med 
regelbunden kollektivtrafik. Utmaningen ligger ofta i att kunna erbjuda en service som passar olika 
grupper samtidigt som det ska vara ekonomiskt rimligt. Mobilitet som tjänst (MaaS) kan ha potential att 
fungera som alternativ till traditionell kollektivtrafik och erbjuda ökad tillgänglighet, minskat behov av 
att resa med egen bil och minskat antal bilar som reser in till städerna. Men satsningar på MaaS görs 
främst i storstäder där de också förväntas ha störst genomslagskraft. Landsbygder och mindre tätorter 
står fortfarande utan denna typ av service med undantag för ideellt organiserade 
samåkningslösningar. Kunskapen om hur MaaS kan tillfredsställa behovet av mobilitet hos boende på 
landsbygd är därför bristfällig. Det finns få projekt som har testat MaaS utanför städerna i verklig 
vardag. Dessutom är det osäkert vad olika tjänster kostar för olika aktörer, inklusive resenärer. Syftet 
med projektet KomILand var att ta fram kunskap om kombinerade mobilitetstjänster i landsbygder och 
i mindre tätorter med avseende på plats, användare, affärsmodeller och finansiering. Följande frågor 
har besvarats i studien: 
1. Vilka geografiska områden i Sverige är lämpliga för att genomföra demonstrationsprojekt med 
kombinerade mobilitetslösningar? 
2. Vilka mobilitetstjänster skulle motsvara det transportbehov som finns hos personer som bor på 
landsbygd och i mindre tätorter? 
3. Hur kan tjänsterna kombineras i en affärsmodell? 
4. Vad är rimliga kostnader för olika tjänster för användarna och hur stor del kan täckas av 
användarintäkter? 

Metod: Flera delstudier har genomförts: Identifiering av geografiskt lämpliga områden; behovsanalys, 
identifiering av tjänstedesign och affärsmodeller samt mobilisering av lokalt och regionalt 
engagemang. Tjänster och affärsmodeller har tagits fram med hjälp av Osterwalder Business Model 
Canvas. Ett antal kriterier har tagits fram för vilka egenskaper en landsbygd eller mindre ort bör ha för 
att en kombination av flera mobilitetstjänster ska ha möjlighet att kunna fungera. Tjänstepaketen har 
validerats teoretiskt i den fiktiva bygden Småtorp. 

Resultat och slutsats: Resultat: En digital plattform för bokning och betalning behöver vara en X2X-
modell där leverantören respektive kunden kan vara både privatperson eller företag (jfr. P2P, B2C, 
B2B). Resultatet visar ett antal tjänster och affärsmodeller som har potential att passa olika typer av 
resenärer på landsbygd och i mindre tätorter, såväl boende som företagare och turister: • linjelagd 
kollektivtrafik och närtrafik • grannåkning (samåkning enligt en förutbestämd prislista) • grannbilen (hyr 
privatbilar, försäkringar ingår) • specialbilen (hyr ett transportfordon på kvällar och helger) • kärran (hyr 
släpkärra av privatperson eller företag) • el- och lastcykelpoolen (kan drivas av handlaren, macken, 
äldreboendet etc.) • hemkört (leverans av mat och postförsändelser) • bortkört (få återvinningen 
hämtad) • handlarrundan (bli upphämtad för att handla i närbutiken vissa dagar) • 
företagsabonnemanget (för lokala näringsidkare) En viktig slutsats är att det kommer att behövas 
finansiellt stöd och personella resurser från offentliga aktörer för att starta upp mobilitetstjänster och 
även driva dem på lång sikt. Studiens konkreta förslag på olika tjänster och affärsmodeller är relevanta 
för såväl offentliga aktörer som kollektivtrafikutförare och andra tjänsteföretag. Presenterar gör Jessica 
Berg, VTI 
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DEN KOLDIOXIDSNåLA PLATSEN – HELHETSGREPP FöR VåR LIVSTILS KLIMATPåVERKAN 

Caroline Mattsson1, Anna Gemzell2 
1Trivector Traffic AB , 2Umeå kommun 

Bakgrund: Umeå har med projektet Den koldioxidsnåla platsen sedan 2017 tagit ett helhetsgrepp för 
att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Syftet med projektet har varit att utveckla metoder 
för offentlig sektor för att göra det enklare för platsens invånare att göra hållbara val i vardagen och 
minska sin klimatpåverkan från resor, boende och inköp. Det har gjorts genom att: testa nya sätt att 
arbeta med klimatfrågor i kommunen ta reda på umeåbornas klimatpåverkan och visualisera den ta 
del av andras kunskap och dela egna erfarenheter. Projektets testbäddar har innefattat aktiviteter 
inom konsumtion och delande, bostad och energi samt mobilitet. Projektet har även erbjudit en bredd 
av mötesplatser för att öka kunskaper och öka medvetenheten kring konsumtionens klimatpåverkan 
och vad vi kan göra för att minska den, samt bidragit till nya typer av beslutsunderlag. I den här 
presentationen redogörs för hur projektet arbetat inom området mobilitet. 

Metod: Inom testbädd mobilitet har ett tiotal aktiviteter genomförts med syftet att öka medvetenheten 
om resors klimatpåverkan och påverkan i samhället. Aktiviteterna, en blandning av kampanjer, 
tävlingar, ellådcykelpool, dialog med allmänheten, mm. har riktats mot invånarna. Huvudmålgrupp för 
projektet är dock offentlig sektor, där syftet är att genom att prova sig fram skapa en verktygslåda med 
aktiviteter som kan genomföras efter projektet har avslutats. Genom kunskapshöjande verkstäder har 
innovativa lösningar prövats i linje med aktuell forskning och nya metoder på områden såsom 
beteendeförändring, genusvetenskap, nudging, gamification, tjänstedesign, resvaneundersökningar. 
Dessa verkstäder har involverat universitet, näringsliv, myndigheter, föreningar. Baserat på insikter om 
skillnader i resande mellan olika grupper baserat på data från tidigare resvaneundersökning har 
målgrupper identifierats för kampanjer riktade mot exempelvis landsbygden och mot mansdominerade 
arbetsplatser. En jämförelse mellan den digitala RVU-appen TRavelVU och den traditionella RVU:n 
ledde till nya insikter inom planering för vintercykling. Under hela projekttiden har lärande varit en 
ledstjärna, vilket har lett till att erfarenheter från tidigare aktiviteter har utvecklat tillvägagångssätt och 
metoder. 

Resultat och slutsats: Det främsta resultatet med Den koldioxidsnåla platsen är den verktygslåda 
som kommunen nu har tillgång till. I den ingår ett 10-tal ”koncept” inom mobilitet för att främja hållbara 
transporter. Lärdomar och erfarenheter även från mindre lyckade insatser har analyserats och 
beskrivits. Detta gör det möjligt att replikera, förändra och anpassa aktiviteterna till lokala förhållanden, 
vilket borgar för en fortsättning inom ordinarie verksamhet och förenklar uppskalning. Projektet har 
dessutom fått ett stort genomslag bland invånare, i media och i branschen. Flera kommuner i Sverige 
har inspirerats av aktiviteter från Umeå och genomför dem, t.ex. Bilfri testgrupp. Andra lärdomar: 
Samarbeten mellan offentlig sektor, näringsliv, universitet och föreningar ger större genomslag. Vi lär 
oss tillsammans. Att förändra beteenden och förflytta normer är svårt och tar tid, därför behövs ett 
utvecklat målgruppstänk och analys av vad målgruppen efterfrågar och behöver. Människor motiveras 
av att möta andra i samma situation. Det gäller både invånare som vill testa ett nytt färdmedel och 
tjänstepersoner som ska genomföra en ny aktivitet. Våga testa gränser för att skapa snackisar och nå 
igenom mediebruset. Det väcker tankar och skapar debatt i samhället. 
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KVINNOR OCH MäN I TRAFIKEN - äR MäN MER SKYDDADE äN KVINNOR? 
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DAGENS LAGSTIFTNING FöR UTVäRDERING AV KROCKSKYDD – ENDAST MäN 

Astrid Linder 
Swedish National Road and Transport Research Institute, VTI 

Bakgrund: Frågan som denna studie behandlar är hur den vuxna delen av befolkningen är 
representerade i de prov som utförs på personbilar som finns i Sverige för att utvärdera skyddet av 
den åkande i en kollision. 

Metod: Studien är en genomgång av regelverket som beskriver de prov som utförs på personbilar för 
att utvärdera skyddet av den åkande i en kollision, ECE R16, R94, R95, R135 och R137. 

Resultat och slutsats: Resultat En modell av en genomsnittlig man representerar den vuxna 
befolkningen i de prov som utförs på personbilar som finns i Sverige för att utvärdera skyddet av den 
åkande i en kollision. Slutsats För att representera hela den vuxna befolkningen i de prov som utförs 
på personbilar som för att utvärdera skyddet av den åkande i en kollision behövs modeller av både 
män och kvinnor. Referenser ECE R16: www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html, 6 december 
2018. ECE R94: www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html, 6 december 2018. ECE R95: 
www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html, 6 december 2018. ECE R135: 
https://www.unece.org/?id=39147, 6 december 2018. ECE R137: https://www.unece.org/?id=39147, 6 
december 2018. 
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ÄR MäN MER SKYDDADE äN KVINNOR I TRAFIKEN - VAD VISAR OLYCKSDATA? 

Anders Kullgren 
Folksam 

Bakgrund: Av de som skadas i trafiken varje år och som rapporterar in en personskada till Folksam 
så utgör nackskador ca 45%, av skadorna följt av bröstrygg och ländrygg med ca 8% vardera. Totalt 
står alltså skador på ryggraden för cirka 60% av alla rapporterade skador. Av alla rapporterade skador 
får ca 11% en medicinsk invaliditet av något slag och 1-2% får en invaliditet på minst 10%. 

Metod: Trafikolycksdata från Folksam har använts för att kartlägga rapporterade initiala skador från 
trafikolyckor samt uppföljning av medicinsk invaliditet. Andel rapporterade trafikskador samt skador 
som lett till medicinsk invaliditet har jämförts för olika kroppsdelar och mellan kön. 

Resultat och slutsats: er Men det skiljer mycket i vilken grad de olika skadorna leder till långvariga 
besvär med medicinsk invaliditet som följd. Och det skiljer också i omfattning hur män och kvinnor 
drabbas och hur personer i olika åldrar drabbas. När det gäller skador som leder till invaliditet så står 
nackskadorna för drygt 50% av alla skador. Totalt leder 16,5% av alla rapporterade nackskador till 
medicinsk invaliditet på minst 1% och 2,5% leder till en invaliditet på minst 10%. Men här drabbas 
kvinnor mer än män. För kvinnor är risken att skadan leder till en medicinsk invaliditet cirka 50% högre 
än för män. Det är även en högre risk för kvinnor att få en medicinsk invaliditet till följ av en skada på 
bröstryggen, medan det för skador på ländryggen är en högre risk för män. När det gäller hur väl 
bilens skyddssystem kan mildra eller undvika personskador så skiljer det också mellan kvinnor och 
män. När det gäller just whiplashskador så uppvisar olika biltillverkares skydd mot whiplashskador 
olika skyddseffekt. Och det varierar i skyddseffekt för kvinnor och män. Vissa skyddar kvinnor och 
män lika bra, medan andra har klart lägre skyddseffekt för kvinnor. Skillnaden i skaderisker bör 
beaktas vid utveckling av bilars skyddssystem och vid prioritering av åtgärder för att minska 
personskador vid trafikolyckor. 
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KVINNOR OCH MäN I TRAFIKEN - äR MäN MER SKYDDADE äN KVINNOR? 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

OLIKA KROPPSBYGGNADER – VARIERANDE RISKER I EN OLYCKA 

Mats Svensson1, Anna Carlsson2 
1Chalmers , 2Chalmers Industriteknik 

Bakgrund: Forskningen visar att kvinnor har ungefär 50% högre risk än män att skadas som åkande i 
en jämförbar bilkollision. Om man tittar speciellt på whiplashskdan, den enskilt vanligaste 
invalidiserande skadan för åkande i personbil, så finner man att kvinnor har i storleksordningen 100% 
till 200% högre risk än män. 

Metod: Vi har sammanställt data om skillnaderna mellan män och kvinnor vad gäller kroppsmått, 
kroppsvikt, kroppens viktfördelning och muskelstyrka. Vi har även tittat på data som visar på skillnader 
i sittställning i personbil. Vi har även tittat på hur personbilars skyddssystem är utformade och hur de 
testas i lagkravsprov och i konsumentprovning. 

Resultat och slutsats: När vi jämför data för genomsnittliga kvinnor och män så vet nog alla att 
kvinnor i genomsnitt är kortare och lättare och de har i genomsnitt lägre muskelstyrka. Tittar man lite 
mer i detalj så ser man också att viktfördelningen varierar avsevärt. Män har till exempel betydligt 
bredare djupare bröstkorg och bredare axelparti, men höftens bredd däremot, är snarlik mellan 
genomsnittsstora män och kvinnor. Detta innebär att vid en kollision så kommer kraftverkan mellan 
kroppen och bilens inre skyddssystem såsom säkerhetsbälten, luftkuddar ryggstöd och huvudstöd, att 
variera avsevärt, både vad gäller total kraft och kraftens fördelning. Bilens skyddssystem är 
anpassade så att de ska ha en väl avvägd eftergivlighet och kraftfördelning mot kroppen och vid en 
kollision. Bilens och skyddssystemens skyddsförmåga testas i officiella krockprov för att säkerställa att 
påfrestningarna i krockdockorna ligger under fastställda gränsvärden. I stort sett all officiell provning 
genomförs med krockdockor som motsvarar en genomsnittlig man. Häri ligger en stor risk och en 
möjlig delförklaring till varför kvinnor har större skaderisk. Det finns ingen garanti för att biltillverkare tar 
hänsyn till kvinnors egenskaper när de utvecklar krocksäkerheten och även biltillverkare med 
ambitionen saknar tillgång till krockdockor som möjliggör en likvärdig utvärdering av kvinnors säkerhet. 
Ett exempel är skydd mot whiplashskador vid påkörning bakifrån. Om bilstolens ryggstöd och 
whiplashskydd provas ut för att ge ett väl avvägt skydd för en man så är risken uppenbar att skyddet 
för en kvinna blir feldimensionerat, både geometriskt och vad gäller eftergivlighet. Många bilmodeller 
uppvisar också avsevärt sämre skyddsprestanda för kvinnor. Det finns dock lysande undantag som 
visar att biltillverkare med en hög ambitionsnivå kan erbjuda förbättringar för kvinnor som ligger helt i 
nivå med förbättringen för män. Vår slutsats är att vi måste få tillgång till nya utvärderingsverktyg, 
krockdockor och matematiska simuleringsmodeller för att kunna säkerställa likvärdig säkerhet för både 
kvinnor och män. Denna problematik gäller i stor utsträckning även kvinnor och män med kroppsmått 
som avviker från genomsnittsindividen. 
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VäGEN FRAMåT FöR öKAD JäMSTäLLDHET: VILKA VERKTYG FöR JäMSTäLLD 
TRAFIKSäKERHET äR UNDER UTVECKLING? 

Mats Svensson1, Anders Kullgren2, Astrid Linder3 
1Chalmers , 2Folksam , 3VTI 

Bakgrund: Forskningen visar att kvinnor har ungefär 50% högre risk än män att skadas som åkande i 
en jämförbar bilkollision. EU-projektet VIRTUAL tar inledande steg för att skapa utvärderingsverktyg 
och metoder som ska möjliggöra mer robust och allsidig utvärdering av krockskyddet för kvinnor och 
män med ambitionen att erbjuda likvärdigt skydd för båda könen inklusive personer i alla åldrar och 
med varierande kroppskonstitutioner. 

Metod: Denna presentation görs gemensamt av alla tre författare för att visa på hur vi ser framkomliga 
vägar för att möjliggöra en en jämställd utveckling och utvärdering av framtidens säkerhetssystem. EU 
projektet VIRTUAL har som mål att visa på exempel på hur matematisk krocksimulering kan 
kombineras med ny fysisk krockprovning för att skapa en kedja av metoder som möjliggör så kallad 
virtuell provning, det vill säga krockprovning i datormiljö. Visionen är att framtida 
krocksäkerhetsutvärdering ska täcka in ett mycket stort antal kollisionstyper samt säkerställa att alla 
kategorier av trafikanter får bästa möjliga skydd i alla tänkbara situationer. 

Resultat och slutsats: Analyser av olycksstatistik visar att säkerheten i verkliga kollisioner inte alltid 
är fullgod och att olika kategorier (kön, ålder, kroppsstorlek) har olika risk. Vi ser också att ny teknik 
kommer att möjliggöra större variation i sittställningar i fordon med ökad grad av automatiserad 
körning vilket skapar nya utmaningar. Ny sensorteknik och informationsteknik kommer samtidigt att 
erbjuda möjligheter till individ-anpassat och situations-anpassat skydd. För att få ut den fulla 
potentialen av de nya tekniska landvinningarna krävs nya avancerade metoder och verktyg för virtuell 
krockprovning. Det innefattar bland annat datormodeller av människan som kan anpassas så att de 
kan representera varje trafikantkategori (kvinna/man, ung/äldre, lång/kort, tung/lätt, med mera). Denna 
presentation är avsedd att ge en kort inblick i det pågående arbetet i EU-projektet VIRTUAL: Open 
Access Virtual Testing Protocols for Enhanced Road User Safety. Project ID: 768960-2, 
https://projectvirtual.eu 
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GENUSGLASöGON OCH RäTTVISESNöRE På TRAFIKSäKERHETEN 

Hanna Wennberg, Jonna Milton, Lovisa Indebetou 
Trivector Traffic AB 

Bakgrund: Trafiksäkerhetsarbetet har kommit långt i Sverige, även om det finns stora utmaningar 
kvar vad gäller oskyddade trafikanter. Det finns också indikationer på att trafiksäkerheten är ojämnt 
fördelad där vissa grupper av oskyddade trafikanter har en betydligt sämre trafiksäkerhetssituation än 
andra. Hittills har främst åldersskillnader vad gäller trafiksäkerhet studerats, men även kvinnor och 
män har olika trafiksäkerhetssituation och upplever även risker olika då de vistas i trafiken. Stora 
skillnader i olycksinblandning kopplat till kön konstaterades bland annat i en studie av 
försäkringsbolaget If från 2011. If:s utredning visar att i 77 % av kollisionsolyckorna där fotgängare 
varit påkörda var föraren en man, men samtidigt utgörs ca 60 % av de påkörda fotgängarna av 
kvinnor. Det ger signaler om en ”maktförskjutning” mellan män och kvinnor i trafiken, där kvinnor oftare 
blir påkörda medan män oftare är den som kör på. Det ser också ut att finnas en ojämn fördelning av 
vilka grupper som adresseras av trafiksäkerhetsåtgärder. Det finns indikationer på att områden som 
”hörs mindre”, vilket ofta är socioekonomiskt svaga områden med en hög andel utlandsfödda 
medborgare, också tilldelas färre åtgärder. Samtidigt vet vi väldigt lite om denna (för)fördelning. Det 
finns alltså ett behov av att applicera genusperspektiv och rättvisesnöre på trafiksäkerhetsarbetet. I ett 
forskningsprojekt finansierat av Skyltfonden är syftet att analysera hur trafiksäkerhetssituationen för 
olika grupper ser ut ur ett genusperspektiv med fokus på trafiksäkerheten för gående och cyklister 
utifrån kön. Syftet är också att analysera hur investeringar i trafiksäkerhetsåtgärder fördelar sig mellan 
olika områden i kommuner. Målet är att belysa trafiksäkerhetsarbetet utifrån ett genus- och 
rättviseperspektiv och att formulera råd för hur trafiksäkerheten kan bli bättre fördelad. 

Metod: En litteraturgenomgång har gjorts för att sammanställa kunskapsläget vad gället 
trafiksäkerhetssituationen för olika grupper utifrån ålder, kön, etnicitet och socioekonomi. För att 
djupare studera könsskillnader i trafiksäkerhetssituationen gjordes en olycksanalys. Olycksdata bestod 
av information från 467 olyckor mellan fotgängare och personbil, respektive 1071 olyckor mellan 
cyklist och personbil, där ägaren av bilen haft sin trafikförsäkring i If (If classic/IMF/Volvia) vid 
olyckstillfället. Olycksdata har även hämtats från STRADA för singelolyckor med fotgängare respektive 
cyklister under samma period. Olycksdata för kvinnor respektive män i olika åldersgrupper har ställts i 
relation till uppgifter om exponering från RVU Sverige för att analysera risk. I en annan del av projektet 
har två kommuner utgjort case: Göteborgs stad respektive Lunds kommun. Genom uppgifter om 
genomförda trafiksäkerhetsåtgärder och data om socioekonomi och dagbefolkning har analys gjorts av 
hur investeringar i trafiksäkerhetsåtgärder fördelar sig mellan olika områden och grupper i kommunen. 
Inom ramen för ett examensarbete av Jesper Larsson gjordes under våren 2019 även en studie i 
Huddinge kommun om hur kommuninvånarnas synpunkter på trafiksäkerhet, olyckor med oskyddade 
trafikanter och kommunens åtgärder sammanfaller. 

Resultat och slutsats: När detta abstract sammanställdes var litteraturgenomgången avslutad, men 
olycksanalys och fördelningsanalys i kommunerna pågick fortfarande. Resultat från analyserna 
kommer att sammanställas till en expertworkshop som planeras i okt/nov 2019. Slutrapporten från 
projektet finns färdig i december 2019. 
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”BILEN äR MINA BEN” – BETYDELSEN AV SäKER OCH SJäLVSTäNDIG MOBILITET 

Helena Selander 
VTI 

Bakgrund: Polio var förr en mycket vanlig sjukdom men är tack vare framgångsrik vaccination är den 
inte längre endemisk i Sverige. Däremot existerar sjukdomen fortfarande i vissa länger, och i och med 
immigration och adoption har vi i Sverige många personer i arbetsför ålder som har haft polio. 
Polioinfektionen kan ha inneburit kvarstående förlamning, muskelsvaghet och smärta från muskler och 
leder. Vilket innebär att många personer har en nedsatt gångförmåga och behöver använda 
förflyttningshjälpmedel. Detta innebär många gånger förflyttningssvårigheter ute i samhället, med 
begräsningar med att exempelvis kunna promenera, cykla eller att använda kollektivtrafiken. Förutom 
traditionella hjälpmedel kan en anpassad bil många gånger vara lösningen för att underlätta längre 
förflyttningar eller resor. Att underlätta förflyttningar i samhället för att kunna vara delaktig i samhället 
är av största vikt för att möjliggöra arbete och dagliga sysslor vilket bidrar till integrering. Syftet med 
studien var att undersöka hur förflyttningssvårigheter påverkar arbete och fritid för personer med sena 
effekter av polio, samt vilka risker de upplever utomhus och vid användning av kollektivtrafik. 

Metod: Totalt intervjuades 14 personer (7 kvinnor, 7 män) i åldrarna 23-57 år. Alla deltagarna var 
födda utanför norden och hade förflyttningssvårigheter pga. polio. Frågorna fokuserade på vilka hinder 
de upplevde utomhus vid förflyttning med eller utan hjälpmedel, hur väl lokaltrafiken eller längre resor 
fungerade, samt bilens betydelse. Intervjuerna genomfördes individuellt och analyserades genom en 
kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat och slutsats: Deltagarna hade alla erfarenheter av hinder i och omkring trafikmiljön som 
påverkade deras förflyttningsförmåga och vardag men de upplevde även kulturella och sociala 
problem som påverkade deras förflyttningsförmåga utomhus. Bilen var många gånger det bästa och 
mest accepterade ”hjälpmedlet” för att kunna känna sig ”normala”, vilket bidrog till ökad självkänsla 
och att kunna vara delaktiga i samhället. Polio har varit utrotad i Sverige sedan en längre tid men 
många människor lever fortfarande med sena effekter av polio som inneburit nya svagheter i drabbade 
muskler, trötthet i muskler och värk från muskler och leder. Samhället behöver bli uppmärksamma på 
att även många yngre utlandsfödda individer kommer behöva hjälp för att klara av förflyttningar och att 
ta del av samhället på bästa sätt. Att ha en möjlighet till att säkert kunna förflytta sig ute i samhället 
borde vara en självklarhet. För deltagarna i denna studie fungerade sällan kollektivtrafiken utifrån 
deras behov och förmåga. Bilen kan för personer med nedsatt förflyttningsförmåga vara lösningen för 
självständig och säker mobilitet men även för att öka möjligheterna till arbete och integration. 
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NORM-VäRDEN SOM HJäLP ATT TOLKA TESTRESULTAT VID TRAFIKMEDICINSKA 
BEDöMNINGAR. 

Kersti Samuelsson1, Helena Selander2, Ewa Wressle1 
1Region Östergötland , 2VTI 

Bakgrund: Vid flera kliniker och vårdnivåer inom hälso -och sjukvård, utreds och behandlas patienter 
med störningar av sensomotoriska, visuospatiala och andra kognitiva funktioner efter hjärnskada eller 
demenssjukdom. I medicinska föreskrifterna för körkortsinnehav (VVFS 1998:89) skriver man i första 
kapitlets 4§ följande: ”Varje sjukdom, skada eller annat medicinskt förhållande, som kan antas påverka 
förmågan att framföra fordon som avses i 1 kap 1§ körkortslagen (SFS 1998:488) eller fordon i 
linjetrafik eller taxitrafik enligt 3 kap 1 § yrkestrafiklagen (SFS 1998:490) skall prövas från 
trafiksäkerhetssynpunkt…” Om en person av medicinska skäl bedöms olämplig som bilförare, är 
läkare således enligt Körkortslagen skyldig att underrätta körkortsmyndigheter, eller på annat sätt 
förvissa sig om att patienten inte fortsätter att köra bil. Med hänsyn till den lagstadgade 
anmälningsskyldigheten utgör trafikmedicinsk bedömning en del i sjukvårdens myndighetsutövning 
och omfattas således av huvudmannens ansvar. Alla läkare har samma ansvar men kunskapen och 
redskapen för att göra denna bedömning är oftast bristfällig. Vad som ska utgöra underlag vid en 
trafikmedicinsk bedömning är inte standardiserat och varierar därför stort mellan olika sjukvårdande 
enheter och vårdnivåer. Vid några få sjukvårdsområden i Sverige finns specialistkunskap inom 
kompetensområdet men de flesta läkare i landet är hänvisade till att på egen hand eller med hjälp av 
underlag från ex v arbetsterapeuter, fatta beslut om fortsatt bilkörning eller inte. Hos arbetsterapeuter 
varierar tillgången till såväl redskap, erfarenhet eller utbildning vilket gör att bedömningarna blir av 
varierad kvalitet och tillförlitlighet. Det är dessutom relativt få bedömningsmetoder som är speciellt 
utvecklade för trafikmedicin och som dessutom är tillgängliga för arbetsterapeuter. När det gäller 
tolkningen av resultat så är det dessutom så att det saknas norm-data för en Skandinavisk befolkning, 
vilket gör bedömningen av resultaten från testerna än mer osäker. Useful Field of View (UFOV ), Trail 
Making Test (TMT) och Nordic Stroke Driver Screening Assessment (NorSDSA) är de metoder som är 
vanligast förekommande för trafikmedicinska bedömningar genomförda av arbesterapeuter i Sverige. 
För att öka tryggheten vid framtida bedömningar, har norm-värden för de vanligast förekommande 
bedömningsmetoderna nu tagits fram för en svensk befolkning. 

Metod: Deltagare var vuxna personer (> 18 år) bosatta i fyra olika delar av Sverige och utan känd 
skada/sjukdom som kan ha påverkat kognitiv funktion. Beräkningar av norm-värden har gjorts utifrån 
testresultat på sammanlagt 410 deltagare varav 149 män och 261 kvinnor. Medelålder var 52 år SD 
17 år. Följande vanliga bedömningsmetoder användes i studien; UFOV, TMT-A, TMT-B samt 
NorSDSA. Normvärden beräknades för fyra åldersgrupper. En analys av interkorrelationer mellan olika 
test och även med ålder genomfördes. 

Resultat och slutsats: Ålder hade en signifikant korrelation med testresultat utom för UFOV deltest 1, 
detta resultat stärker betydelsen av att ha tillgång till åldersrelaterade normvärden vid tolkningar av 
resultat för olika tester. Resultaten visar att vissa av testerna är mer känsliga för ålder än andra. En 
diskussion om hur normvärden ska användas vid riskbedömningar inom vården saknas dock och bör 
initieras. Longitudinella studier för att kunna följa effekter av trafikmedicinska utredningar är ett 
synnerligen angeläget forskningsområdet. 

  



  187 

5.2.3 

TRAFIKMEDICIN 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

BETYDELSEN AV BLINDA FäLT - HUR PåVERKAR STROKE MED SYNFäLTSDEFEKTER 
KöRFöRMåGA I EN BILSIMULATOR? 

Tomas Bro 
Region Jönköpings län 

Bakgrund: Stroke är en av Sveriges vanligaste folksjukdom med ca 25 000 fall per år. Dödligheten är 
omkring 25% inom en månad, de överlevande får ofta någon typ av funktionsnedsättning. 
Kvarvarande blinda områden i synfältet är vanligt och innebär körförbud i Sverige och många andra 
länder. Underlaget för denna lagstiftning vilar dock på en relativt svag vetenskaplig grund. Vissa 
studier har visat att förare med synfältsdefekter är mer osäkra förare, andra studier har inte kunnat 
visa sådana samband. Syftet med den aktuella studien var att se hur synfältsdefekter från stroke 
påverkar körförmågan i en simulerad miljö och om någon typ av synfältsdefekt hade större betydelse 
för körförmåga. 

Metod: Totalt 132 patienter som fått körkortet återkallat på grund av med synfältsdefekter efter stroke 
fick genomgick ett test av körbeteende i en bilsimulator. Körscenariot tog omkring 1 timme och 
innehåll både landsväg, motorväg och stadskörning. Fotgängare, bussar och bilar dök upp från 
sidorna, ibland från två håll samtidigt. Ett 30 tal kritiska händelser krävde en aktiv respons i 
körbeteende från föraren. Utifrån referensvärden från en åldersmatchad kontrollgrupp på 83 personer 
utan synfältsdefekter avgjorde två oberoende trafikinspektörer om testet var godkänt eller ej. Därefter 
jämfördes synfältsdefekternas utbredning med testresultatet för att se om synfältet kunde förutsäga 
vem som var en säker förare. 

Resultat och slutsats: Två tredjedelar av strokegruppen fick ett godkänt testresultat. Strokegruppen 
hade fler kollisioner än kontrollgruppen. Yngre individerna i strokegruppen klarade testet i betydligt 
större utsträckning än äldre. Inga större skillnader kunde påvisas mellan olika typer av 
synfältsdefekters lokalisation och utbredning för att genomföra ett godkänt test. Studien bekräftar att 
synfältets utbredning endast är en av flera faktorer som påverkar körförmåga. 
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FöRäNDRINGAR I VäLFäRD FöR INDIVIDER MED INDRAGET KöRKORT På GRUND AV 
SYNFäLTSBORTFALL - EN JäMFöRANDE ENKäTSTUDIE. 

Jonna Nyberg 
VTI 

Bakgrund: Välfärd kan beskrivas som individens möjligheter att forma sitt eget liv (Osmani 2016; 
SOU 2001). Tillgång till transporter är av stor betydelse för individers välfärd, då det innebär 
tillgänglighet till olika önskvärda aktiviteter. Studier visar på samband mellan egen tillgång till 
biltransport och välfärd; en konsekvens av en bilburen samhällsbyggnad (Jones 2011). Det saknas 
kunskap om transportrelaterade välfärdskonsekvenser för personer som förlorat sitt körkort utifrån de 
medicinska kraven för körkort. I en föregående delstudie inom ramen av en doktorsavhandling, och 
där fjorton individer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall intervjuades, framkom 
det dock att återkallat körkort kan leda till negativa välfärdskonsekvenser av olika slag. Men det finns 
behov av ytterligare forskning som dels kan styrka resultaten i intervjustudien, dels visa på skillnader i 
välfärd mellan forskningsgrupp och kontrollgrupp samt omfattningen av dessa skillnader. 
Sammantaget kan sådan kunskap vara en viktig komponent att beakta i utformning av regelverk, 
åtgärder och resursfördelning, kopplat till hinder och möjligheter för personer med 
funktionsnedsättning att använda transportsystemet. Studien avser personer med synfältsbortfall, men 
resultaten torde även kunna gälla för andra funktionsnedsättningar hos personer som på grund av sin 
funktionsnedsättning riskerar att förlora sitt körkort. Referenser Jones, P. (2011). Conceptualising Car 
‘Dependence’. In Karen Lucas, Evelyn Blumenberg & Rachel Weinberger (ed.) Auto Motives, 39–61. 
Osmani, S.R. (2016). The Capability Approach and Human Development: Some Reflections. UNDP 
Human Development Report. UNDP. SOU 2001:79. Välfärdsbokslut för 1990-talet: Slutbetänkande för 
Kommittén Välfärdsbokslut. Stockholm: Fritzes. 

Metod: I en jämförande (webb)enkätstudie har två grupper ingått: 1) Undersökningsgrupp med 
individer som har fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall; 2) Kontrollgrupp med individer 
som har körkort. Webbenkäten har, förutom bakgrundsfrågor, innefattat frågor om tillgänglighet och 
deltagande i olika aktiviteter i vardagen relaterat till transportmöjligheter, samt frågor om välbefinnande 
och om hur nöjd man är med olika saker i livet (frågorna om välbefinnande och nöjdhet är hämtade 
från SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden). Totalt har 523 personer svarat på enkäterna. Av 
dessa ingick 316 personer i undersökningsgruppen, medan 207 ingick i kontrollgruppen. 

Resultat och slutsats: Preliminära resultat visar att det finns skillnader mellan grupperna, och där 
gruppen med återkallat körkort uppvisar en sämre subjektiv välfärd än de deltagare som har körkort. 
Slutliga resultat kommer att färdigställas under hösten 2019. 
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5.2.5 

TRAFIKMEDICIN 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

KAN öGONRöRELSETRäNING HJäLPA INDIVIDER MED SYNFäLTSBORTFALL ATT KöRA 
SäKRARE? 

Jan Andersson 
VTI 

Bakgrund: Syfte: Litteraturen antyder att visuella sjukdomar är negativt relaterade till körförmågan. 
De faktorer som är förknippade med säker körning diskuteras mycket i internationella studier (se 
Anstey, Wood, Lord och Walker, 2004, för en översyn) och perceptuella förmågor föreslås vara 
relaterade till olycksinvolvering (McKnight och McKnight, 1999). Den aktuella studien kommer redovisa 
hur deltagarnas ögonrörelseträningsutveckling ser ut. Dessutom presenteras hur individer med 
synfältsbortfall (Glaukom, Diabetes och Stroke) presterar i simulator såväl som på en inhägnad bana. 
Det finns hypoteser om att ögonrörelsestrategier kan hjälpa individer med synfältsbortfall att 
kompensera för synfältsbortfall. 

Metod: Metod: Nitton deltagare med konstaterade synfältsbortfall deltog i ögonrörelseträning under 4 
veckor, dels i lab men också självständigt i respektive hem. Dessutom genomförde de ett körprov på 
inhägnad bana i Kalmar. Alla deltagare avslutade hela studien med att köra ett väl beprövat scenario i 
simulator III i Linköping som tog cirka 50 minuter och inkluderade 37 händelser av särskilt intresse. 
Alla deltagare genomförde dessutom flera uppmärksamhet och kognitiva krävande uppgifter som ett 
komplement till de andra momenten. Deltagarnas körprestationer klassade som godkänd eller 
underkänd på förarproven (både simulator och inhägnad bana) av åtminstone 2 oberoende och/eller 
trafiksäkerhetsforskare. Deltagarnas prestationer i simulatorn jämfördes med en referensgrupp på 83 
individer utan visuella nedsättningar. 

Resultat och slutsats: Resultat: Data har ännu inte analyserats. De kommer att presenteras på 
konferensen. Resultaten kommer också att diskuteras mot bakgrund av tidigare resultat från nationella 
(Andersson & Peters, in press) såväl som internationella studier (Bowers, 2016). 
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5.3.1 

OSKYDDADE TRAFIKANTER 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

OLYCKOR OCH SKADOR HOS ROLLATORANVäNDARE I TRAFIKMILJöN 

Anna Carlsson1, Jörgen Lundälv2 
1Chalmers Industriteknik , 2Umeå universitet, inst för kirurgisk och perioperativ vetenskap 

Bakgrund: Rollatorn uppfanns 1978 i Västerås av Aina Wifalk. Idag är Sverige det rullator-tätaste 
landet i världen och det förskrivs ca 60 000 rullatorer per år. SCB beräknade 2007 att 240 000 
personer använde rollator, bland dem ingick var tredje person över 80 år. 2014 fanns 499 000 
personer i åldern 80+ i Sverige, år 2030 beräknas antalet ha ökat till 826 000 och 2060 så många som 
1 210 000. Om kvoten rollatoranvändare kvarstår kan vi alltså år 2060 räkna med 720 000 
rollatoranvändare, bara i åldersgruppen 80+. Användare av rollatorer tillhör gruppen oskyddade 
trafikanter, men är sällan uppmärksammade i trafiksäkerhetskontexten. Syftet med studien är därför 
att analysera olycks- och skadedata, som inrapporterats till den nationella databasen STRADA, där 
användare av rollatorer varit involverade. Resultatet av studien ger värdefull kunskap om risker och 
hinder som användare av rollator utsätts för i olika typer av trafikmiljöer. Syftet är också att studien ska 
kunna bidra till att förbättra rörligheten för denna grupp på lång sikt. 

Metod: Studien baseras på olycks- och skadedata från totalt 2 020 rapporterade olyckor med rollator. 
Inledningsvis undersöktes om antalet rollatorolyckor ökar, minskar eller är konstant över tid. Därefter 
registrerades varje olycka som antingen ”singel” (N=1 668) eller ”kollision” (N=352). 

Resultat och slutsats: Studien visade på en nästan fördubbling av antalet rollatorrelaterade olyckor i 
Sverige under perioden 2007–2016. Vidare var ca tre gånger fler kvinnor än män involverade i olyckor 
med rollator. I en majoritet av singelolyckorna slog användaren i marken. Många av singelolyckorna 
orsakades av nivåskillnader/kanter, ojämnt underlag eller snubbling. Bilar, lastbilar eller bussar var 
inblandade i 79% av kollisionerna. Dessa inträffade ofta vid parkeringsplatser, korsningar eller 
vägsträcka; i många av fallen blev rollatoranvändaren påbackad. 
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5.3.2 

OSKYDDADE TRAFIKANTER 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

ANALYS AV OLYCKOR MELLAN CYKLISTER OCH MOTORFORDON På VäGAR UTANFöR 
TäTORT 

Maria Ohlin1, Helena Stigson2, Magnus Larsson1, Astrid Linder1 
1Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) , 2Folksam 

Bakgrund: Projektet syftar till att öka säkerheten för cyklister på vägar utanför tätort som delas med 
bilar och andra motorfordon. Cykelolyckor med dödlig utgång utanför tättbebyggt område har tidigare 
studerats. Det finns dock behov av att kartlägga olyckor utanför tätort som leder till allvarliga skador, 
då olyckor som leder till allvarliga skador är långt fler och kan skilja sig från dödsolyckor. I projektet 
görs därför en kartläggning av olyckor mellan cykel och motorfordon som sker utanför tätort samt en 
litteraturstudie med fokus på säkerhetshöjande åtgärder på dessa typer av vägar. Även en 
potentialanalys av identifierade åtgärder görs för att förstå vilka åtgärder som är mest relevanta. 

Metod: Ett urval gjordes av icke dödliga olyckor mellan cykel och motorfordon utanför tätort som 
rapporterats till den nationella databasen Strada (matchade polis och sjukvård) åren 2009-2018. 
Koordinater från Strada användes för att inhämta kompletterande uppgifter om vägens utformning (tex 
vägbredd, hastighet och ÅDT) från nationella vägdatabasen, NVDB. Generellt inkluderades olyckor på 
vägar med hastighetsgräns 70 km/h och uppåt. Dock gjordes bedömningar i fall-till-fall för olyckor som 
skett på vägar med lägre hastighet, där hänsyn togs till vägens karaktär, med hjälp av NVDB samt 
Street View i Google Maps. Dessa steg resulterade i ett urval om 275 olyckor. För att klassificera 
olyckorna och på så sätt skapa en bild av konfliktsituationen, användes samma olyckstyper som 
tidigare använts för att göra samma analys av omkomna cyklister på statligt vägnät. Resultaten från 
kartläggningen av olyckor i Strada ligger till grund för en analys av vilka åtgärder som kan vara 
relevanta, tex hur olyckor fördelar sig mellan vägsträcka och korsningar som kräver olika typer av 
åtgärder samt att en workshop och litteraturgenomgång kommer genomföras. Vidare görs en analys 
av potentialen för identifierade åtgärder att addressera de kartlagda olyckorna. 

Resultat och slutsats: Hittills har en kartläggning av olyckorna genomförts. Resultatet visade att 84% 
av olyckorna skedde på det statliga vägnätet och att majoriteten (64%) skedde på en väg med 
hastighetsgräns 70 km/h. 53% av vägarna hade en vägbredd mindre än 6,6 m. Den vanligaste 
olyckstypen var att cyklisten blir påkörd bakifrån (31% av olyckorna), och ungefär hälften av dessa 
skedde i samband med omkörning. Vidare stod korsande olyckor, dvs olyckor där cykel och 
motorfordon korsar varandras färdriktning tex i en fyrvägskorsning, för 22% av olyckorna. I 
dödsolyckor var det vanligare att cyklisten blev påkörd bakifrån i samband med en vänstersväng 
(27%) samt att en högre andel var korsande olyckor (37%). Slutsatsen från kartläggningen av olyckor 
visar att det är viktigt att identifiera relevanta åtgärder som adresserar olyckor där cyklisten blir påkörd 
bakifrån, och framförallt under omkörning. Vidare behövs säkerheten i korsningar förbättras. 
Merparten av olyckor sker på smala vägar och därför är det viktigt att åtgärderna är anpassade för att 
fungera på smalare vägar. 
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5.3.3 

OSKYDDADE TRAFIKANTER 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

TRAFIKSäKERHET KRING SKOLOR – DRöNARTEKNOLOGI FöR VISUALISERING OCH 
FöRFINING AV TRAFIKSäKERHETSANALYSER 

Pär Sköld 
COWI AB 

Bakgrund: Barn, föräldrar och skolpersonal – alla oroar sig för trafiksäkerheten och tryggheten runt 
Sveriges skolor. Vi är fast i ett Moment 22 då barn upplever otrygghet i trafikmiljön runt sina skolor, 
något som gör att fler föräldrar kör sina barn till skolan, vilket generar mer trafik, vilket i sin tur skapar 
mer otrygghet för barnen…. Studier visar att allt fler föräldrar skjutsar sina barn med bil och att 
föräldrarnas attityder till trafikreglerna har försämrats. En majoritet av rektorerna anser att 
trafiksäkerheten är ett problem och lika många är oroliga för att en allvarlig trafikincident ska inträffa. 
Är det verkligen så illa eller är det mest ett tyckande? Med hjälp av drönarteknologi har COWI vid ett 
flertal skolor undersökt hur det verkligen ser ut. Metoden att filma med hjälp av drönare och nyttja 
denna infomation i fördjupade analyser ger ett objektivt, kostnadseffektivt beslutsunderlag för de ofta 
komplexa situationer som sker utanför skolor. 

Metod: Genom att filma med hjälp av drönare kan vi skapa en överblick över hela området och 
inhämta data på ett objektivt sätt för vidare analys. Speciellt under morgonens lämning vid skolor 
händer det mycket på en och samma gång. Stressade föräldrar, bilar som lämnar, barn kommer med 
skolskjuts, cyklar eller går till skolan. På ett flertal ställen kan det uppstå konflikter samtidig. 
Traditionellt har platsbesök nyttjats för att se och uppleva trafiken på plats. Risken finns dock att 
observatörerna missar situationer, har svårt att få en överblick över hela trafiksituationen, har svårt att 
uppskatta hastigheter, med mera. Även det faktum att observatörer, ofta i gula varselvästar, finns på 
plats kan påverka trafiken och trafikanter genom lägre hastigheter och ett mer "regelrätt" beteende än 
normalt. Med hjälp av drönare som videofilmar under den kritiska tiden, vanligtvis 45 minuter till en 
timma, då trafiken är som intensivast fås ett objektivt underlag som kan analysera vidare. Det finns 
ingen risk att situationer missas och genom att området filmas från ovan fås en överblickbarhet som 
inte är möjlig vid traditionella platsbesök. 

Resultat och slutsats: Utifrån filmningen kan exempelvis på ortofoto trafikflöden och rörelsemönster 
för olika fordonsslag och trafikantgrupper enkelt visualiseras. Utifrån detta underlag kan konfliktpunkter 
enkelt identifieras. Fotgängare nyttjar kanske inte befintliga passager och övergångställen utan korsar 
gator på andra platser. Underlaget kan ge hjälp vid lokalisering av nya passager, osv. Hastigheten för 
fordon kan visualiseras och nyttjas i fortsatta analyser och som underlag till förslag på lämplig 
placering av hastighetsdämpande åtgärder, med mera. Underlaget som fås efter en flygning, analys 
och visualisering är både ett värdefullt faktaunderlag för trafikplanerare, landskapsarkitekter, mm i sitt 
fortsatta arbetet och ett pedagogiskt underlag att nyttja i dialog med skolor, politiker och föräldrar. 
Metoden är kostnadseffektiv, då en drönar kan ersätta ett flertal observatörer på marken. Den ger 
även ett mer opåverkat resultat då trafikanterna inte uppmärksammar insamlandet av information. 
Detta dock utan att den personliga integriteten hotas. Presentationen innehåller både beskrivning av 
metoden som sådan samt ett flertal exemplen från verkliga analyser genomförda vid skolor. 
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5.3.4 

OSKYDDADE TRAFIKANTER 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

BRT-LIKNANDE SYSTEMS PåVERKAN På OSKYDDADE TRAFIKANTERS TRAFIKSäKERHET 

Jakob Sarvik, Frida Odbacke 
ÅF AB 

Bakgrund: Detta är resultatet av en forskningsstudie som finansierades av Skyltfonden och slutfördes 
i februari 2019. I takt med att fler kommuner i Sverige börjar utreda möjligheter för att implementera 
BRT-liknande system är det viktigt att inte enbart fokusera på framkomligheten för kollektivtrafiken, 
utan även hur ett BRT-liknande system påverkar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Denna 
fråga är ämnet för studien, som berör följande frågeställningar: - Vilken typ av olycksbild finns för 
oskyddade trafikanters trafiksäkerhet kopplat till kollektivtrafik? - Hur tas trafiksäkerhet med i 
planeringen av BRT-liknande system i Sverige? - Finns det en konflikt mellan kollektivtrafikens 
framkomlighet och oskyddade trafikanters trafiksäkerhet? Lätt att förstå och använda, kort restid, hög 
turtäthet och regularitet, pålitlighet och komfort - detta är faktorer som identifieras av resenärer som 
viktiga för att välja kollektivtrafiken. För att tillgodose detta har några svenska kommuner infört, och 
flertalet planerar för, BRT-liknande system (Bus Rapid Transit). BRT är ett kollektivtrafiksystem som är 
baserat på bussar med hög kvalitet och prioritet. I Sverige finns sedan några år tillbaka en riktlinje 
(BRT Guidelines) för hur BRT kan implementeras i en svensk kontext. Riktlinjerna fokuserar endast på 
att säkerställa framkomlighet och kapacitet för buss utan att ta hänsyn till trafiksäkerhet som en 
aspekt. 

Metod: Studien har genomförts som en litteraturstudie, tillsammans med fyra fallstudier där intervjuer 
och analys av olycksstatistik har genomförts. Intervjuer har skett med representanter från tre svenska 
kommuner (Göteborg, Jönköping och Malmö) som har planerat och implementerat BRT-liknande 
lösningar, samt en kommun (Örebro) som är i planeringsskedet. Dessutom har ytterligare en intervju 
med en trafiksäkerhetsexpert genomförts i syfte att komplettera litteraturdelen av studien. 

Resultat och slutsats: Studien visar att risken för trafiksäkerhetskonflikter för oskyddade trafikanter 
är störst nära hållplatser. Närmare häften av olyckorna som identifierades i STRADA-analysen hade 
inträffat inom 50 meter från en hållplats. De vanligaste olyckstyperna var singelolyckor hos fotgängare 
(till, från eller på hållplats) samt kollisioner mellan fotgängare och kollektivtrafikfordon. Olycksanalysen 
visar att trafikanters rörelser till och från hållplatser behöver beaktas när trafiksäkerhet behandlas vid 
planering av kollektivtrafik. Kommuner arbetar generellt med trafiksäkerhet först i senare skeden av 
kollektivtrafikplanering, i samband med projektering eller detaljutformning, och ofta reaktivt efter 
uppföljningar eller utvärderingar. Trafiksäkerhet nämns sällan i strategiska dokument eller för 
kollektivtrafik och inte heller i riktlinjer för BRT-liknande system. En anledning kan vara att 
målsättningar om bussens framkomlighet riskerar att stå i konflikt med målsättningar om oskyddade 
trafikanters trafiksäkerhet. I fallstudien identifierades att det ofta uppstår tillfällen för de kommunala 
planerarna då det krävs en avvägning mellan just det ena eller andra, framkomlighet eller säkerhet. 
Trafiksäkerheten uttrycks prioriteras högst av samtliga, men i vissa fall blir det tydligt att 
kollektivtrafikens framkomlighet väger tyngst. En av de vanligaste avvägningarna mellan 
kollektivtrafikens framkomlighet och oskyddade trafikanters trafiksäkerhet handlar om att bygga eller 
inte bygga fysiska farthinder. Ett sätt att hastighetssäkra kollektivtrafiken utan att behöva bygga 
fysiska farthinder är att implementera geofencing. Tekniken kan bli ett användbart hjälpmedel för att 
öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter kring kollektivtrafiken i städerna, men det krävs en stark 
och tydlig vilja för att tekniken ska implementeras. 
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5.3.5 

OSKYDDADE TRAFIKANTER 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

INTERAKTION MELLAN CYKLISTER, MOTORFORDON OCH INFRASTRUKTUR: EN 
SIMULATORSTUDIE OM CYKLISTERS BETEENDE VID KORSNINGAR 

Birgitta Thorslund, Anders Lindström 
VTI 

Bakgrund: Allvarliga olyckor med cyklister och motorfordon inblandade är vanligt förekommande vid 
korsningar. I många fall handlar det om högersvängande fordon som inte ser cyklisten. Endast få 
strukturerade undersökningar finns, där interaktionen mellan de två studerats. Det finns således ett 
behov av att undersöka hur infrastruktur och fordonsegenskaper påverkar cyklistens beslutsfattande 
och beteende. 

Metod: En simulatorstudie har genomförts där variablerna fordonstyp, cykelfältsmarkering och 
utrymme bredvid fordonet varierades systematiskt i ett scenario där cyklisten närmade sig ett fordon 
väntandes vid en korsning med rött ljus. Samtliga 33 deltagare cyklade genom åtta korsningar 
representerande kombinationer av de tre variablerna. Cyklisternas rörelsemönster, stopposition och 
hastighet analyserades tillsammans med enkätdata och semantiskt kategoriserade verbala svar på 
frågor om strategier gällande stopposition. 

Resultat och slutsats: er Resultaten visar att samtliga tre faktorer (fordonstyp, cykelfältsmarkering 
och utrymme bredvid fordonet) signifikant påverkar cyklistens beteende (lateral och longitudinell 
position), hastighetsval och verbalt uttryckta medvetna strategier. 
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5.4.1 

3E MINISTERKONFERENSEN DEL 1 - EXPERTGRUPPENS REKOMMENDATIONER FöR ATT Nå 
MåL 2030 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

DE 9 REKOMMENDATIONERNA. 

Claes Tingvall 
ÅF 

Bakgrund: Inför den tredje ministerkonferensen kring trafiksäkerhet, som hålls i Sverige i februari 
2020, tillsattes en internationell expertgrupp vars uppgift var att ta fram dels förslag till nytt världsmål 
för antalet omkomna 2030 (mål 3.6 inom Agenda 2030), komma med rekommendationer som kan 
komplettera de nuvarande rekommendationerna inom "Decade of Action”. 

Metod: Expertgruppen har genom koncensus tagit fram 9 rekommendationer som kopplar ihop 
redskap och mål i Agenda 2030 med trafiksäkerhet 

Resultat och slutsats: De 9 rekommendationerna täcker en mycket stor del av 
vägtransportsystemets hållbarhet, där trafiksäkerhet blir en integrerad del av offentliga och privata 
aktörers hela verksamhet och värdekedjor. 
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5.4.2 

3E MINISTERKONFERENSEN DEL 1 - EXPERTGRUPPENS REKOMMENDATIONER FöR ATT Nå 
MåL 2030 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

MODAL SHIFT – FöRUTSäTTNINGAR FöR öVERFLYTTNING TILL AKTIV MOBILITET OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK 

Maria Krafft 
Trafikverket 

Bakgrund: Inför den tredje ministerkonferensen kring trafiksäkerhet, som hålls i Sverige i februari 
2020, tillsattes en internationell expertgrupp vars uppgift var att ta fram dels förslag till nytt världsmål 
för antalet omkomna 2030 (mål 3.6 inom Agenda 2030), dels komma med rekommendationer som kan 
komplettera de nuvarande rekommendationerna inom "Decade of Action". En av rekommendationerna 
handlar om att länder och städer ska planera för en förflyttning mot mer hållbara transportsätt som 
kollektivtrafik, gång och cykel. En av förutsättningarna är bland annat att dessa transportsätt också 
ska vara trafiksäkra och trygga och bidra till bättre hälsa. Det innebär att det bl a behövs kriterier för 
buller, luftkvalitet, tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. Rekommendationen innebär att det inte 
ska ske en avvägning mellan olika hälso- och hållbarhetsmål utan transporter måste ske inom givna 
hållbarhetsramar. 

Metod: Baserat på kända effektsamband av krockvåld för vad människan tål, presenteras exempel på 
rimliga krav för att länder och städer ska göra en hållbar förflyttning till förmån för oskyddade 
trafikanter och kollektivtrafik. 

Resultat och slutsats: I denna presentation visas vilka trafiksäkerhetkrav som kan vara aktuella. 
Vidare diskuteras hur flera hållbarhetsmål ska kunna hanteras samtidigt för att möjliggöra en hållbar 
förflyttning till förmån för oskyddade trafikanter och kollektivtrafik. 
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5.4.3 

3E MINISTERKONFERENSEN DEL 1 - EXPERTGRUPPENS REKOMMENDATIONER FöR ATT Nå 
MåL 2030 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

OFFENTLIGA UPPHANDLINGAR – HUR HåLLBARA TJäNSTER OCH PRODUKTER KAN 
INKLUDERA TRAFIKSäKERHET 

Christina Stave 
VTI 

Bakgrund: Kollektivtrafiken utgör basen för ett hållbart resande och ett exempel på forskningsprojekt 
från bussbranschen kommer att beskrivas. Genom nya avtal skall operatörerna visa att de levererat 
rätt ”produkt” och ev. avvikelser. Syftet är att studera faktorer som påverkar säkert och lagligt 
beteende i trafiken och hur dessa skulle kunna främjas. Genom att analysera ett förändringsarbete, 
studera samband mellan påverkande faktorer samt att mäta ett antal nyckeltal, hoppas vi på resultat 
där säkerhetskulturen går från tvång till tillgång. Ambitionen är att koppla hastighetsefterlevnad och 
andra nyckeltal till kultur, beteende och hållbarhet, så att man kan lära av ett förändringsarbete. 

Metod: Med utgångspunkt i upphandling inom bussbranschen och hur det kopplar till hållbarhet och 
säkerhet, redogöra för ett exempel på en forskningsstudie. Att lyfta fram ett antal viktiga områden där 
problem men även tillgångar bör beaktas för att nå förändring. 

Resultat och slutsats: Viktiga faktorer att beakta vid ett förändringsarbete Att förändra genom 
medskapande, ökat engagemang av både operatörer och förare Att påverka ledarskap och rutiner för 
att göra policys och mål till vardaglig tillämpning Att tillvarata förarens kunnande så att branschen kan 
bibehålla och utveckla kompetensen och att arbetsmiljö och villkor främjar hälsa och hållbarhet. Att 
finna lämpliga variabler och teknik för mätmetoder genom självkontroll och feedback på eget beteende 
Att klarlägga och visa på samband mellan hållbarhet, säkerhetskultur och effektivitet, så att man kan 
se det lönsamma i att investera i förändringen Att utröna vilka belöningar eller drivkrafter som kan 
påverka positivt Att dokumentera och lära av incidenter, säkerhet är ett ständigt pågående arbete. 
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5.4.4 

3E MINISTERKONFERENSEN DEL 1 - EXPERTGRUPPENS REKOMMENDATIONER FöR ATT Nå 
MåL 2030 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

HåLLBARA TRANSPORTER FRåN RåVARA TILL KUND - VäRDEKEDJOR OCH RAPPORTERING 
FöR STORA FöRETAG 

Sara Bergendorff, Maria Håkansson 
ÅF Infrastructure AB 

Bakgrund: Flera av de rekommendationer som lämnats av den internationella expertgruppen inför 
den tredje ministerkonferensen om trafiksäkerhet bygger på att näringslivet och de multinationella 
företagen aktivt bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Sådana bidrag bygger på att företagens 
värde drar nytta av att man är öppen och aktiv med sitt hållbarhetsarbete, och att det innefattar hela 
värdekedjan från råvara till kunders användning av produkter och tjänster. 

Metod: Trafiksäkerhet som dimension kan förekomma på flera ställen i en sådan värdekedja, och är 
ofta integrerad med andra hållbarhetsmål. Man måste utveckla metoder för att identifiera och mäta 
denna dimension 

Resultat och slutsats: I denna presentation visas hur en värdekedja är uppbyggd och var 
trafiksäkerhet kan vara aktuell. Vidare diskuteras vad en hållbarhetsredovisning som innefattar 
trafiksäkerhet skulle kunna innehålla, och vad som skulle behöva mätas 
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5.5.1 

3E MINISTERKONFERENSEN DEL 2 - AKTöRERS TILLäMPNINGAR 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

PRESENTATIONER OCH RUNDABORDSSAMTAL MED NåGRA UTVALDA AKTöRER 

Maria Krafft 
Trafikverket 

Bakgrund: De 9 rekommendationerna som tagits fram av den internationella expertgruppen inför 
ministerkonferensen om trafiksäkerhet i februari 2020 riktar sig till ett antal aktörer förutom länder. I 
första hand är det städer, multinationella företag och organisationer som rekommenderas att 
genomföra ett antal handlingar som påverkar såväl trafiksäkerhet som andra hållbarhetsmål inom 
Agenda 2030. De handlingar som nämns är ex vis multinationella företag ska göra hela sina 
värdekedjor hållbara vad avser logistik och transporter men även deras innehav eller användning av 
fordon. De rekommenderas också att inkludera trafiksäkerhet i sin hållbarhetsredovisning. Städer ska 
använda offentlig upphandling för att upphandla tjänster och varor som är hållbara. 

Metod: Varje aktör presenterar kort sina värdekedjor och hur de kan vara relevanta för trafiksäkerhet, 
och var man just nu kan koncentrera sig. Det kan gälla allt från underleverantörer, logistikkedjor (även 
globala), produkter och tjänster och hur kunder och medborgare påverkas och hur miljöer påverkas. 
Upphandling och hållbarhetsredovisning tas också upp som avgörande verktyg. Moderatorn leder 
utfrågning och diskussion med aktörerna. 

Resultat och slutsats: Det väsentliga resultatet är insikten om hur nya verktyg och synsätt i Agenda 
2030 på ett avgörande och grundläggande sätt påverkar ett stort antal aktörer ur olika delar av vårt 
samhälle. Och att detta kan komma att påverka framtidens trafiksäkerhet på nya sätt. Ett ytterligare 
resultat är insikten om att såväl politik som myndighetsarbete kommer att förändras i och med en ny 
agenda. 
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5.5.2 

3E MINISTERKONFERENSEN DEL 2 - AKTöRERS TILLäMPNINGAR 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

GLOBALA KONFERENSEN 19-20 FEBRUARI – KORT PRESENTATION AV PROGRAMMET 

Anders Lie 
Regeringskansliet 

Bakgrund: Ett viktigt mål med den tredje ministerkonferensen är att få såväl den politiska nivån som 
multinationella aktörer att både redovisa och diskutera hur trafiksäkerhet kan bli en del globala 2030 
agendan. 

Metod: Genom att bygga upp programmet för konferensen med Agenda 2030 och dess verktyg och 
mål som grund kan trafiksäkerhet lyftas till en ny nivå avseende aktörers engagemang och bidrag till 
färre omkomna globalt 

Resultat och slutsats: Program, mål och förslag till deklaration där idéen om integrering av 
trafiksäkerhet i Agenda 2030 varit grundläggande, presenteras. 
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5.6.1 

NOLLVISIONEN OCH ANDRA HåLLBARHETSMåL - LöSNINGSKONFLIKT OCH MöJLIGHETER 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

LEDER MåLSTYRNINGEN TILL MER HANDLING FöR TRAFIKSäKERHET? 

Hanna Wennberg1, Peter Larsson2, Sofia Gjerstad2, Katarina Evanth1 
1Trivector Traffic AB , 2Trafikverket 

Bakgrund: Nollvisionen infördes 1997 med målet om att ingen person ska dödas eller allvarligt 
skadas i vägtrafiken. 2008 infördes ett system för målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet för att skapa 
långsiktighet och bättre systematik. De viktigaste delarna i målstyrningen är den årliga 
analysrapporten och resultatkonferensen samt Gruppen för Nollvisionen i samverkans (GNS väg) 
ställningstagande med utgångspunkt i analysrapport och resultatkonferens. Dessa delar ska bidra till 
att olika aktörer som påverkar utformningen och användningen av vägtransportsystemet vidtar 
åtgärder inom sina verksamheter som bidrar till etappmålen för trafiksäkerhet 2020. Trivector har 
utvärderat av hur målstyrningsarbetet (främst med avseende på analysrapporten, resultatkonferensen 
och ställningstagandet i GNS väg) påverkat olika aktörer under målperioden 2010-2020. 
Utvärderingen har undersökt aktörernas kännedom om målstyrningen och i vilket utsträckning 
målstyrningen bidragit till ökad kunskap och engagemang för trafiksäkerhet och till genomförandet av 
trafiksäkerhetsåtgärder hos aktörerna. Även påverkan genom de inriktningsdokument som tagits fram 
inom GNS vägs samverkansgrupper har utvärderats. 

Metod: Utvärderingen baseras på genomgång av relevanta underlagsmaterial och på intervjuer och 
enkäter bland aktörer. Under vintern 2018/2019 genomfördes intervjuer med en representant från var 
och en av tio aktörer från GNS väg och från Sveriges bussföretag. Åtta tjänstepersoner från 
Trafikverket intervjuades därutöver. 158 av Sveriges 290 kommuner svarade på en enkät om sin syn 
på trafiksäkerhetsarbetet och 16 företag från buss-, åkeri- och taxibranschen svarade på en enkät 
riktad till transportörer. 

Resultat och slutsats: Utvärderingen visar att det finns en god kännedom om Nollvisionen och 
målstyrningen bland kommunerna och aktörer inom buss-, åkeri- och taxibranschen. Systematiken 
och aktörssamverkan i trafiksäkerhetsarbetet är väsentligt bättre med idag jämfört med den första 
tiden med Nollvisionen innan dagens målstyrningsmodell infördes med årlig analysrapport och 
resultatkonferens samt Gruppen för Nollvisionen i samverkan (GNS väg). Dock behövs ytterligare 
insatser för att gå från analys till mer handling. Trafiksäkerhetsutvecklingen har stagnerat i Sverige och 
utmaningarna är fortfarande stora. Kraftfulla insatser behövs från olika aktörer framöver. 
Verksamhetsstyrning genom ISO 39001 är en viktig väg framåt och det behövs styrmedel och 
ledarskap för att få till ”rätt beslut på rätt nivåer” hos berörda organisationer. Trafiksäkerhetsarbetet 
måste också gå hand i hand med andra samhällsutmaningar och Trafikverket är en aktör lämpad att 
leda arbetet inom ramen för de transportpolitiska målen och det samordningsuppdrag för 
trafiksäkerhet som Trafikverket fått från regeringen. 
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5.6.2 

NOLLVISIONEN OCH ANDRA HåLLBARHETSMåL - LöSNINGSKONFLIKT OCH MöJLIGHETER 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

VISIONEN FöR NOLLVISIONEN - VAD VET VI NU OM FRAMTIDENS TRAFIKSäKERHET? 

Agnes Ericsson, Helena Denvall, Niklas Ruijsenaars 
ÅF 

Bakgrund: Sedan nollvisionens infördes i Sverige har antalet olyckor i trafiken minskats mycket, men 
de senaste åren har trenden vänt och år 2018 var det dödligaste året i trafiken sedan 2009. Denna 
negativa trend aktualiserar ytterligare frågan gällande vilka faktorer som påverkar det ökande antalet 
olyckor i trafiken. Nystart för Nollvisionen fokuserar inte på vilka effekter ny teknik och trender kan 
tänkas ha på trafiksäkerheten i framtiden, Visionen för nollvisionen - Vad vet vi nu om framtidens 
trafiksäkerhet? ämnar därför till att bredda perspektivet något genom att blicka in i framtiden och 
redogöra för hur olika trender i samhället kan komma att påverka trafiksäkerheten. Resultatet är en 
kartläggning av experters tankar om viktiga trender och faktorer som kan tänkas påverka 
trafiksäkerheten i framtiden. Rapporten har finansierats av Trafikverkets Skyltfond och slutfördes i april 
2019. 

Metod: Rapportens empiriska material består av en sammanställning av en omfattande kvalitativ 
intervjustudie där 25 experter från organisationer, kommuner, privat sektor och universitet intervjuats. 
Intervjupersonerna har valts ut i samband med att en omvärldsbevakning utförts. Intervjupersonerna 
har ombetts fundera över följande punkter: - Utifrån var vi står idag, med kunskap om vad vi tror oss 
kunna göra om 10–20 år, vad kommer vara av störst vikt för att rädda människors liv i 
transportsystemet? - Vilka problem och möjligheter finns det? - Vilken roll tror du olika aktörer kommer 
att ha i utvecklingen? Rapporten ska ses som ett komplement till befintligt material med en bredare 
syn på trafiksäkerhetsarbetet. 

Resultat och slutsats: Studien visar att trafiksäkerhet inte längre kommer kunna ses som en 
egenskap som kan hanteras för sig inom trafikplanering, utan måste bli mer integrerat i 
samhällsplaneringen. Framförallt ser de medverkande ett framtidsscenario där ökad cykling och fler 
mindre elfordon bidrar till en ny färdmedelsfördelning i städer, vilket kommer kräva en storskalig 
integrering av cykeltrafik i stadsplaneringen. Olika trafikslag kommer behöva blandas i allt större 
utsträckning med hastighet som den gemensamma nämnaren vilket ställer högre krav på bilister att 
hålla den skyltade hastigheten, och på cyklister att följa trafikreglerna. Att hastighetsefterlevnad är den 
enskilt viktigaste faktorn för att minska både allvarligt skadade och döda i trafiken styrks av resultatet i 
denna intervjustudie. Som orsak nämns avsaknaden av politiskt engagemang att driva frågan, samt 
bristen på efterfrågan hos konsumenter. Som en möjlighet att förbättra hastighetsefterlevnaden anses 
på kort sikt teknik så som geofencing vara en lösning, som också på lång sikt kan bidra till att öka 
acceptansen för hastighetssänkande åtgärder. Inom ämnet hastighet förs också ett resonemang om 
vilken kultur vi har på vägarna, och vem som styr kulturen. Upphandling och ett tydligare 
ställningstagande från stora företag ses som viktiga verktyg för att säkerställa trafiksäkerheten i 
framtiden. Resultatet visar också att det eventuella skiftet till en autonom fordonsflotta skulle kunna 
innebära att majoriteten av alla olyckor mellan oskyddade trafikanter och motorfordon uteblir. Då det 
främst är kommersiella krafter som driver utvecklingen är det därför viktigt att Trafikverket genom 
nollvisionen driver att trafiksäkerhet kommer före framkomlighet och bekvämlighet i utvecklingen av 
nya motorfordon. 
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5.6.3 

NOLLVISIONEN OCH ANDRA HåLLBARHETSMåL - LöSNINGSKONFLIKT OCH MöJLIGHETER 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

TRANSPORTSYSTEMETS PåVERKAN På MäNNISKORS HäLSA OCH LIVSMILJö 

Hans Ten Berg 
Trafikanalys 

Bakgrund: Under 2019 har Trafikanalys arbetat med en tematiska fördjupning med inriktning på hälsa 
och livsmiljö kopplat till arbetet att följa upp de transportpolitiska målen. Arbetet beskriver 
transporternas positiva och negativa hälsopåverkan samt i vilken grad samhället kan påverka 
transportsystemet att bli säkrare och mer hälsofrämjande. Ökad kunskap om transportsystemets 
hälsopåverkan kan ge beslutsfattare, i första hand regeringen, och transportsystemets aktörer bättre 
underlag för att minska negativ hälsopåverkan orsakad av transporter. 

Metod: Studien bygger på litteraturstudier men också DALY-beräkningar och samhällsekonomiska 
beräkningar, samt genomgång av anslag för en mer hälsofrämjande och skadeförebyggande 
transportsektor. 

Resultat och slutsats: En policyanalys visar att transportsektorn omgärdas av en rad mål på nationell 
och mellanstatlig nivå i syfte att minska dess negativa hälsopåverkan. En slutsats är att de 
transportpolitiska målen bör analyseras och förstås utifrån en bredare målstruktur så som mål 
relaterade till hälsa och miljö. Sammanfattningsvis visar rapporten att transportsystemet årligen bidrar 
till direkta dödsfall och flera tusen förtidigt döda. Omräknat i pengar motsvarar det nästan hundra 
miljarder kronor per år. Samtidigt är det tydligt att de metoder och modeller som finns för att beräkna 
och kvantifiera transportsystemets hälsopåverkan, och vad det kostar samhället, är relativt osäkra och 
svåra att jämföra med varandra. Detta ger skäl till fortsatta studier för att skapa mer robusta 
beräkningsmodeller och metoder som också ger mer samstämmiga resultat. Transportsystemet är en 
förutsättning för det moderna samhället och fyller viktiga funktioner för i stort sett alla människors och i 
livets alla skeden. I takt med att transportsektorn blir allt mer omfattande kan den också utgöra ett 
större hot mot människors hälsa och livsmiljö. Att lösa gränsdragningen mellan de möjligheter 
transportsektorn möjliggör och människors hälsa och livsmiljö kräver mer kunskap om 
transportsektorns påverkan på människors hälsa, vad denna påverkan kostar individen och samhället 
men också vad som görs idag och vad som kan göras ytterligare för att minska den negativa 
hälsopåverkan och till vilka kostnader. Under hösten 2019 kommer Trafikanalys ta fram ett fördjupat 
kunskapsunderlag om effektsamband mellan trafikslag och hälsa, vilka som påverkas, vad 
transportsektorn kostar samhället, men också vilka resurser som idag läggs på att förebygga 
transportsektorns kostnader och hur effektiva de är. Med ett sådant kunskapsunderlag kan vi förstå 
mer om hur transportsystemets påverkar hälsan men också jämföra hälsoeffekternas storlek i 
förhållande till hälsoförebyggande insatser. Det gör det möjligt att väga nyttor och 
samhällsekonomiska kostnader mot varandra, vilket är relevant för framtida beslutsfattande rörande 
lagstiftning och samhällsplanering kring dessa frågor. 
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5.6.4 

NOLLVISIONEN OCH ANDRA HåLLBARHETSMåL - LöSNINGSKONFLIKT OCH MöJLIGHETER 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

REGIONALA KONSEKVENSER AV TRAFIKVERKETS PLAN FöR FöRäNDRADE 
HASTIGHETSGRäNSER 

Jonas Westin, Lars Westin 
Umeå universitet 

Bakgrund: Inom Trafikverket pågår en översyn av hastighetsgränserna i det svenska vägnätet. Ett 
syfte med översyn är att stärka ”nollvisionen” och säkerställa att skyltad hastighet bättre stämmer 
överens med faktisk vägstandard. Fram till 2025 kommer enligt Trafikverkets planering cirka 120 mil 
statlig väg få höjd hastighetsgräns och virka 425 mil få sänkt hastighetsgräns. 
De planerade hastighetssänkningarna har på flera platser gett upphov till kritik och farhågor för 
negativa regionalekonomiska effekter i form av längre restider, ökade kostnader och försvårad 
arbetspendling. För att bättre och mer systematiskt kunna beskriva regionala konsekvenser av 
förändrade hastighetsgränser i vägnätet finns därför ett behov av fördjupade analysmetoder. I denna 
presentation redovisas resultat från en genomförd forskningsstudie som syftat till att utveckla metoder 
för att analysera regionala konsekvenser på tillgänglighet och regional utveckling till följd av 
förändrade väghastigheter. Denna studie utgör det tredje steget i ett större projekt där den framtagna 
metodiken tillämpats på hela landet i en nationell analys. Ett resultat från studien är en kartläggning av 
vilka regionala tillgänglighetsförändringar som kan uppkomma om hela Trafikverkets plan för 
förändrade hastighetsgränser i det svenska vägnätet förverkligas. 

Metod: Arbetet i projektet har skett i samarbete mellan Centrum för Regionalvetenskap (CERUM), 
Trafikverket och Tillväxtverket. Eftersom tillgänglighet är ett mångtydigt begrepp med komplexa 
kopplingar till regional utveckling används ett brett angreppssätt där resultat från två olika 
modellsystem, SAMPERS och PIPOS, sammanställs och jämförs. I analysen jämförs tre olika 
scenarier, två utredningsalternativ (UA1) och (UA2) med förändrade hastigheter och ett basscenario 
(JA) utan hastighetsförändringar. Dessa scenarier har tagits fram av Trafikverket baserat på underlag 
från NVDB. 

Resultat och slutsats: Genom att jämföra beräknade effekter av hastighetsjusteringar från olika 
modellsystem skapas en fördjupad bild av hur förändrade hastighetsgränser i vägnätet inverkar på 
tillgänglighet och regional utveckling. Ett syfte med analyserna är att identifiera områden (delar av 
landet i form av regioner, stråk och vägsträckor) där nedsatt hastighet kan få särskilt negativ regional 
inverkan på tillgängligheten och därmed i en förlängning påverka möjligheterna till utveckling av 
samhälle och näringsliv. 
Det långsiktiga syftet med projektet är att skapa en förbättrad konsekvensanalys inför utredningar 
kring förändringar av hastighetsgränser i det svenska vägnätet. En ambition är också att underlaget 
ska vara användbart i kommande åtgärdsplanering inom Trafikverket, där prioriteringar av investering i 
vägnätet avgörs. 
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5.6.5 

NOLLVISIONEN OCH ANDRA HåLLBARHETSMåL - LöSNINGSKONFLIKT OCH MöJLIGHETER 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

BELYSNING OCH SäKERHET 

Mathias Wärnhjelm 
Trafikverket 

Bakgrund: Ägarförhållandena för landets belysningsanläggningar på det statliga vägnätet är idag 
komplicerade. Många av dagens belysningsanläggningar har sitt ursprung i att man från kommunalt 
håll var angelägen om att ordna belysning för sina medborgare. Ett gemensammt arbete mellan SKL 
och Trafikverket har haft syftet att åstadkomma en mer ändamålsenlig belysning längs statliga vägar. 
Arbetet har genomförts som en pilotstudie som har utvecklat en metodik för att pröva hur 
belysningsanläggningen ser ut, vilken del av anläggningen som uppfyller VGUs kriterier på när 
belysning behövs och beskriva var belysning behövs. Idag finns i VGU (Vägar och Gators Utformning) 
kriterier för när belysning är motiverat och det är utifrån dessa Trafikverket bedömer om en statlig väg 
behöver belysas vid nybyggnation och större ombyggnadsåtgärder. VGU behandlar i nuläget inte 
befintlig belysning. Kriterierna i VGU stämmer inte heller alltid överens med kommunernas syn på 
behovet av belysning. Ett gemensamt förhållningssätt mellan kommunerna och Trafikverket gör det 
lättare att nå överenskommelser avseende den kommunala belysningen på statlig väg. En sådan 
process bedöms gagna en helhetssyn på den allmänna vägmiljön med så stor samhällsnytta och 
kostnadseffektivitet som möjligt för hela landet. Målsättningen är att situationen ska bli mer renodlad 
och tydligare än idag. En viktig del av arbetet avser att förtydliga belysningens förhållande till 
trafiksäkerhet. Vad är trafiksäkerhetskonsekvenserna av att bibehålla belysning som inte tillför 
trafiksäkerhet utan istället utgör en trafiksäkerhetsfara då belysningsstolparna ofta är oeftergivliga, 
släckta under dagen och varje år i samband med påkörningar orsakar personskador. 

Metod: Projektet har bedrivits som ett pilotprojekt i 17 kommuner som har testat en metodik som 
också har utvecklats under projektet. En rad delmoment har genomförts inom området, några punkter 
är: 1) Definiera krav på målnivå för belysningen på aktuella sträckor. 2) Definiera vilka sträckor och 
platser som ska ha belysning enligt nya kriterier.3) bedöma omfattning av den anläggningsmassa som 
kan vara aktuell för övertagande, tillsammans med aktuell kommun. 4) Bedöma kostnader för att rusta 
upp befintliga anläggningar till kravnivå. Inom ramen för projektet har också prövats hur olika 
ställningstaganden påverkar trafiksäkerheten längs statlig väg samt hur anläggningen uppfyller krav 
på hållbar utveckling av systemet. 

Resultat och slutsats: Ett resultat i projektet är att 30-50 % av belysningsanläggningen, både den 
statligt ägda och den kommunalt ägda, kan släckas ner utifrån den funktionalitet som efterfrågas i 
VGU och därmed öka trafiksäkerheten längs statlig väg Ett annat resultat är att det finns ett antal 
obelysta ställen i det statliga vägnätet, där oskyddade trafikanter vistas, där en belysningsanläggning 
kan förbättra säkerheten. Ett annat resultat är att belysning, som del av väganläggningen, har flera 
funktioner som ligger utanför de som ligger i Trafikverkets uppdrag. Hit hör attraktivitet och trivsel. 
Kring trygghet finns en omfattande diskussion huruvida belysningen kan öka tryggheten eller tvärtom 
minska genom att synliggöra sårbara trafikanter vid tex busshållplatser på en annars obelyst väg och 
på så sätt utsätta dem för överfallsrisker. En omfattande diskussion pågår kring vilken omfattning 
belysningsanläggningen skall ha och vem som ska finansiera den. Denna diskussion skall relateras till 
de uppdrag olika organisationer har och de mål som är uppsatta. 
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NOLLVISIONEN I NYA BOSTADSOMRåDEN 

Karin Hassner, Tony Andersson 
WSP Sverige AB 

Bakgrund: Kommunernas insatser för att förbättra trafiksäkerheten har haft stor betydelse för 
trafiksäkerhetsutvecklingen i Sverige, det är ovanligt med allvarliga olyckor i tätorterna. Vi står nu inför, 
och i, en kraftig utbyggnad av bostadsbeståndet med nya stadsdelar under planering och utbyggnad. 
Hur beaktas och prioriteras trafiksäkerhet idag vid planering av nya bostadsområden? En ofta hög 
exploateringsgrad medför att det blir svårare att göra förändringar i efterhand. Är de som idag planerar 
nya områden medvetna om vilka faktorer som har bidragit till den höga trafiksäkerheten? Vilka 
överväganden och prioriteringar görs? Finns det målkonflikter? Frågeställningarna i denna studie var 
om dagens nyplanering stöder ett samhälle på väg mot nollvisionen och om det finns behov av mer 
stöd för planerarna. 

Metod: Fokus har varit säkerhet för oskyddade trafikanter, speciellt barn och äldre. En säker 
trafikmiljö för alla är en förutsättning för ett hållbart resande. Studien delades in tre huvuddelar; 1. 
Studie av trafiksäkerheten i utformningen av 17 detaljplaner för nio nya bostadsområden i olika delar 
av landet. Detaljplanerna omfattade oftast flera kvarter eller ingick i större områden. I förekommande 
fall studerades även planprogram/FÖP. Endast handlingar tillgängliga på kommunernas hemsidor 
granskades. För att få en systematisk granskning sammanställdes kriterier för en trafiksäker 
utformning som grund för genomgång, bedömning och sammanställning. Förutom områdenas 
utformning lades särskild vikt vid hur/om trafiksäkerhet togs upp i de olika plandokumenten. 2. 
Intervjuer med planerare som har varit delaktiga i planeringen av de olika områdena. Frågorna har 
dels gällt de aktuella områdena, dels varit mer generella. 3. Nationella och eventuella kommunala 
handböcker och styrdokument har studerats för att se hur användbara de är vid planering av nya 
områden. 

Resultat och slutsats: Resultat Det sammanfattande resultatet av studien är att det är svårt att se om 
och hur trafiksäkerhet har hanterats i planprocesserna. Ansvarsfrågan tycks oklar. Få planhandlingar 
tar upp trafiksäkerhet som ett eget ämne, men den kan beröras – direkt eller indirekt - under andra 
avsnitt, t ex barnkonsekvenser. Bland planerarna tycks det finnas brister i kunskaperna och eventuella 
stödfunktioner verkar komma in först när de övergripande strukturerna är befästa och det är svårare 
att påverka utformningen. Hur säkert bostadsområdena är utformade varierar, det finns de som 
generellt är bättre och de som är sämre. Alla har dock vissa delar som är bra, men brister inom andra 
delar. Det tycks som det kan vara en svårighet att bygga stad med en hög exploateringsgrad som 
samtidigt är trafiksäker. Att man i vissa områden har lyckats bättre tyder dock på att det är möjligt. 
Slutsats Trafiksäkerhet verkar inte vara prioriterat vid utformning av nya bostadsområden. De 
nationella och lokala handböcker och råd som finns för trafiksäkerhet är i huvudsak inriktade på 
åtgärder i befintligt gatunät, inte nyproduktion. Nationella riktlinjer, t ex VGU, kan upplevas som 
svårtillgängliga och är kanske inte heller alltid relevanta för planering av urbana miljöer. Därför lämnas 
i studien förslag på vad som kan göras för att förtydliga ansvaret för trafiksäkerheten i planprocesser 
och för att förbättra trafiksäkerheten vid planering av nya bostadsområden. 
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HASTIGHETSEFTERLEVNAD I TäTORT – VAD SKILJER EN GATA MED GOD EFTERLEVNAD 
FRåN EN MED DåLIG? 

Anna Vadeby1, Anna Anund2 
1Statens väg och transportforskningsinstitut , 2VTI 

Bakgrund: Tidigare mätningar har visat att en generellt dålig efterlevnad på gator med 
hastighetsbegränsning 40 km/tim. Det finns därmed ett behov av att hitta till förhållningssätt som bidrar 
till att öka efterlevnaden på gator med hastighetsgräns 40 km/tim, dels för att få den effekt man önskar 
av en hastighetsgräns- 
sänkning, dels för att bibehålla acceptansen för hastighetsgränserna. 

Metod: Syftet med föreliggande studie är dels att följa upp förändringar av trafikanternas hastighetsval 
och hastighetsefterlevnad på det kommunala huvudvägnätet i tätort med hastighetsgränser 40–70 
km/tim, dels att noggrannare studera hastighetsefterlevnad på gator med 40 km/tim på det kommunala 
vägnätet. Genom att utnyttja dels befintliga, dels nya mätningar studeras hastighetsefterlevnaden vid 
olika fysiska utformningar och miljöer där hastighetsbegränsningen är 40 km/tim. 

Resultat och slutsats: Resultaten visar att för alla fordon och hastighetsgränser var det totalt sett 66 
procent som höll hastighetsgränsen år 2018. Hastighetsefterlevnaden är sämst på gator med 
hastighetsbegränsning 40 km/tim där endast 53 procent av trafiken höll hastighetsgränsen. Resultaten 
för 60 och 70 km/tim ligger dock i princip på den målnivå om 80 procents hastighetsefterlevnad som 
finns för år 2020. För att nå målet år 2020 är det framför allt hastighetsefterlevnaden på gator med låg 
hastighetsbegränsning som behöver förbättras. Resultaten då gator med 40 km/tim studeras mer i 
detalj visar att för variablerna reshastighet och P85 är det endast förekomst av oskyddade trafikanter 
och gångbana som har en signifikant korrelation på nivån 0,05. Såväl P85 som reshastigheten är 
lägre där det finns gångbanor samt en förväntan av oskyddade trafikanter. Studerar man de 
signifikanta korrelationerna mellan bakgrundsvariablerna och andel trafik inom hastighetsgräns är 
högre hastighetsefterlevnad förknippat med områdestyp stenstad jämfört med villaområde och 
ytterområde. Förekomst av oskyddade trafikanter ökar hastighetsefterlevnaden. I en klusteranalys 
studerades hur mätpunkterna grupperades efter reshastighet, andel inom hastighetsgräns och P85. 
De mätplatser som klassificerades med låg reshastighet, låg P85 samt god hastighetsefterlevnad 
studerades separat. Förutom skillnader i reshastighet, P85 och andel trafik inom hastighetsgränsen 
har de mätplatser med god efterlevnad lägre spridning i hastigheterna, det vill säga lägre 
standardavvikelse. En analys av platser med god respektive dålig hastighetsefterlevnad visade att de 
platser med god efterlevnad ofta ligger i stenstad och att man där jobbat med gestaltning i form av 
gatsten och avbrytande färg på t.ex. gångbanor. Gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim i 
ytterområden har generellt sämre efterlevnad. Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns stora 
trafiksäkerhetsvinster att göra om man får en bättre hastighetsefterlevnad på gator med 40 km/tim, 
samtidigt som det är komplext att analysera vilka faktorer som är betydelsefulla för en god 
hastighetsefterlevnad. Resultat från tidigare studier, där man analyserat efterlevnaden på olika 
hastighetsgränser, visar att hastighetsgräns, områdestyp och variabler som speglar förekomst av 
oskyddade trafikanter är av betydelse för hur god efterlevnaden blir. När enbart gator med 
hastighetsbegränsning 40 km/tim studeras är dessa bakgrundsvariabler relativt lika för de flesta 
mätpunkterna och det blir därmed svårt att dra några slutsatser relaterade till dessa variabler. 
Resultaten från studien visar dock att hastighetsefterlevnaden är bättre i de fall det förekommer 
oskyddade trafikanter och där man jobbat med gestaltning med hjälp av stensättningar och 
planteringar. 
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YRKESTRAFIKENS öVERTRäDELSER FORTSäTTER ATT öKA 

Amanda Axelsson 
Folksam 

Bakgrund: I Sverige skulle årligen 80 liv räddas om hastighetsgränserna hölls (Trafikverket). Enligt 
tidigare studier (Kullgren Stigsson 2010, Rosén 2010) innebär en hastighetsökning vid låga 
hastigheter en markant ökning av risken för oskyddade trafikanter att få allvarliga- eller dödliga skador 
vid en påkörningsolycka. Sverige har höga ambitioner för trafiksäkerhetsutvecklingen med noga 
utvalda mål som ska uppnås till 2020. Men antalet omkomna i trafiken ökade markant under 2018 
jämfört med 2017 och ökningen utgjordes till stor del av mötesolyckor med tung trafik. Även målen 
Trafikverket satt upp involverande hastighetsefterlevnad ligger inte i linje med målen och kommer 
högst sannolikt inte nås till nästa år (Trafikverket). Därför har Folksam, för tredje året i rad, gjort 
hastighetsmätningar av yrkestrafiken. Yrkestrafikens hastighetsefterlevnad är viktig för hastigheterna 
på vägarna. Med hjälp av studiens resultat kan Transportleverantörer se över sina rutiner och 
upphandlare kan ställa större krav på deras samarbetspartners. 

Metod: Under april-juni 2019 mättes hastigheten på 5 679 fordon med företagsloggor på olika vägar i 
Stockholm och Uppsala. Fordonen mättes med en laserpistol (ProLaser III), samma sorts verktyg som 
Polisen använder vid hastighetskontroller. Mätningarna genomfördes från en dold undanställd bil. Inga 
mätningar har gjorts vid omkörningar. 

Resultat och slutsats: Totala andelen överträdelser 2019 var 61 procent. Vid överträdelse körde 
fordonen i genomsnitt 8,5km/h för fort. Nitton procent körde mer än 10 km/h för fort. Andelen 
överträdelser har ökat sedan förra året (58 procent). Alla branscher utom Bygg och Bud har ökat 
andelen överträdelser sedan 2018. Högst ökning har Färdtjänst (53 procent 2018 till 67 procent 2019). 
Taxi hade högst andel överträdelser av alla branscher (75 procent) samt högst andel överträdelser 
över 10 km/h (35 procent). Högst andel överträdelser och fortast överträdelsehastighet hade Taxi på 
30-vägar (95 procent överträdelser med en överträdelsehastighet på 10,3 km/h). 
På 40-vägar hade Färdtjänst högst andel överträdelser (96 procent) med en överträdelsehastighet på 
9,8 km/h för fort. Också tung trafik hade hög andel överträdelser (65 procent) med högst andel 
överträdelser på 40- (84 procent) och 30-vägar (80 procent). Branschen med lägst andel överträdelser 
var SL-bussarna (43 procent). Också deras andel överträdelser över 10 km/h var lägst (7 procent). 
Fem bolag (n=1080) hade ISO39001:2012 certifiering. Totalt hade dessa bolag 40 procent 
överträdelser vilket är betydligt lägre än bolag som inte har certifieringen (67 procent). De certifierade 
bolagen hade också en lägre överträdelsehastighet (5,9 km/h) jämfört med de som inte har 
certifieringen (8,2 km/h). Det finns därför goda skäl till att uppmuntra transportleverantörer att 
certifieras enligt ISO39001:2012. Trafikverket har rapporterat att andelen överträdelser på kommunala 
40-vägar var 53 procent, vilket är en stor skillnad från andelen av de mätta fordonen i denna studie 
vilket indikerar att yrkestrafiken kör fortare än privata bilister på vägar med låg hastighetsbegränsning. 
Resultaten visar, för tredje året i rad, att yrkestrafiken fortsatt kör för fort och speciellt på vägar med 
låg hastighetsbegränsning. Vägar har en låg hastighetsgräns då de befinner sig mycket oskyddade 
trafikanter där, exempelvis skolbarn. Det är därför anmärkningsvärt att överträdelserna är så många 
på just dessa vägar, men också att medelhastigheten där är procentuellt högst. 
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TRAFIKSäKERHET I GöTEBORG, HUR GåR VI VIDARE? 

Suzanne Andersson 
Göteborgs stad 

Bakgrund: Trafiknämnden i Göteborgs Stad antog ett trafiksäkerhetsprogram i slutet av 2009. I 
trafiksäkerhetsprogrammet för 2010-2020 finns målen att färre än tre personer omkommer i 
göteborgstrafiken år 2020 och färre än 75 skadas måttligt till allvarligt. När det gäller skadade går 
trenden åt fel håll och vi är långt från målet. Vi kan se att det är cyklisters singelolyckor som ökar och 
när vi lägger till fotgängare som skadas i fallolyckor (ingår inte i vårt trafiksäkerhetsmål) så ser vi stora 
skadegrupper med gemensamma nämnare. Ingen av olyckstyperna adresseras med 
hastighetsdämpande åtgärder, som annars är Göteborgs framgångsrika trafiksäkerhetsåtgärder. 
Sedan 2009 har har nya målsättningar, metoder och trender tillkommit och som påverkar 
trafiksäkerhet och som inte är tagiet hänsyn till i trafiksäkerhetsprogrammet, till exempel Agenda 2030, 
ledningsystemstandarden ISO39001 och automatisering i transportsystemet. 

Metod: Trafikkontoret har, med Trivector som konsult, tagit fram en förstudie med aanlys utifrån Safe 
System Approach med Nollvisionen som utgångspunkt. Metoden utgår från ISO 39001 och SKL.s 
modell för kommunal trafiksäkerhetsrevision. I arbetet med förstudien genomförde trafikkontoret ett 
antal workshopar som kan betraktas som första momentet i trafiksäkerhetsrevisionen. 

Resultat och slutsats: Göteborgs Stad behöver nya metoder och målsättningar för 
trafiksäkerhetsarbetet och dessutom höja och bredda trafiksäkerhetskompetensen Ramar för det 
fortsatta trafiksäkerhetsarbetet: - Staden grundar trafiksäkerhetsarbetet i Nollvisionen. - 
Trafiksäkerhetsarbetet i Göteborg utgår människans förutsättningar och tålighet. Trafiksäkerhet är en 
värdefull leverans i stadens utveckling, användning och anläggning. - Det kommunala 
trafiksäkerhetsarbetet ska bedrivas systematiskt och målstyrt, ISO39001 bör vara vägledande. - 
Göteborg bör komplettera sina mål, analyser och uppföljning med det nya skademåttet medicinsk 
invaliditet. s - Fotgängare i fallolyckor omfattas i trafiksäkerhetsarbetet och -målen. Utifrån 
trafikkontorets nuvarande trafiksäkerhetsarbete föreslås att följande delar beaktas, tas till vara på eller 
utvecklas: - Utifrån Agenda 2030 sätta trafiksäkerheten i ett bredare sammanhang, trafiksäkerhetens 
betydelse för ”liv och hälsa” och samt jämställdhets- och jämlikhetsaspekter. - Utveckla insatser för att 
minska fotgängares fallolyckor och cyklisters singelolyckor. Cyklister i singelolyckor och fotgängare i 
fallolyckor står för 8 av 10 rapporterat måttligt eller allvarligt skadade i Göteborg. Trender och 
omvärldsfaktorer som kräver särskild uppmärksamhet i det fortsatta arbetet är: - Utvecklingen av 
cykeln som fordon går snabbt och nya typer av cyklar kommer ut i trafiken, från eldrivna delade 
sparkcyklar till stora lastcyklar, med eller utan eldrift. Det ställer nya krav på hur gaturummet 
disponeras, utformas och regleras och på drift och underhåll. - Fysiska trafiksäkerhetsåtgärder 
hanteras tillsammans med möjligheter och utmaningar som ges genom automation och digitalisering 
som geofencing. Nätverkande har en roll: - Göteborg kan utveckla sitt goda varumärke inom 
trafiksäkerhet genom att fortsätta nätverkande och samverkan med industri och akademi. - I 
innovation av nya mobilitetslösningar som mikromobilitet, geofencing, automatiserade transporter och 
digitalisering är trafikkontoret en aktiv part. Fortsatt arbete med inriktning för Göteborgs 
trafiksäkerhetsarbete bör utgå från att trafiksäkerhet genomsyrar verksamheten: SKL:s modell för 
kommunal trafiksäkerhetsrevision är en utgångpunkt för arbetet. I revisionen kartläggs styrkor, 
svagheter och förbättringsmöjligheter i kommunens trafiksäkerhetsarbete utifrån sju områden. I fortsatt 
arbete anpassas revisionens upplägg och innehållet kompletteras med aspekter som är relevanta för 
trafikkontorets trafiksäkerhetsarbete, till exempel trender och omvärldsfaktorer. 
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FäRRE OLYCKOR TILL SJöSS MED öKAD INFORMATIONSDELNING - SEA TRAFFIC 
MANAGEMENT 

Ulf Siwe, Per Setterberg 
Swedish Maritime Administration 

Bakgrund: Många elektroniska hjälpmedel har förbättrat säkerheten till sjöss. GPS gör att fartygen vet 
var de befinner sig. AIS (transpornderteknik) gör att fartygen vet vilka andra fartyg som befinner sig 
var. ECDIS (elektronisk navigation) gör att fartygens planerad rutter är på de elektroniska sjökorten i 
navigationssytemen. MEN fartygen delar INTE med sig av sina planerade rutter. De övriga fartygen 
runt omkring känner inte till intentionerna. Sea Traffic Management, STM, möjliggör delning av 
intentionerna, de planerade rutterna. Då skapas en gemensam lägesbild mellan fartygen och denna 
kan även delas med trafikkorrdinerande funktion i land såsom VTS. 

Metod: I projekten MONALISA 2.0 och STM Validation har analyser gjorts av trafikdata, simuleringar 
gjorts och STM-tjänster har även tagits i drift ombord på över 400 fartyg. 

Resultat och slutsats: Resultaten från projekten MONALISA 2.0 och STM Validation visar att tre 
grundläggande tjänster kan minska antalet grundstötningar och kollisioner på öppet hav betydligt. 1) 
Dela rutter mellan fartyg 2) Monitorera planerade rutter och varna vid avvikelser 3) Trafikråd i trånga 
farvatten - se till att eliminera kollisionsrisker innan de inträffar. Intervjuer med bryggpersonal som fått 
tillgång till tjänsterna och som testat dem i simuleringar visar på en nyfikenhet och en tillförsikt att de 
nya funktionerna kommer att öka säkerheten betydligt. 
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FORESEA - SKAPAT FöR öKAD SJöSäKERHET 

Johannes Huffmeier1, Christina Palmén2 
1RISE Research Insitutes of Sweden , 2Föreningen Svensk Sjöfart 

Bakgrund: Svensk Sjöfart har sedan länge arbetat proaktivt med säkerhet genom 
sjösäkerhetssystemet ForeSea. ForeSea är ett informationssystem för rapportering av incidenter där 
rederierna delar kunskap och sjösäkerhetsinformation med varandra i syfte att förebygga olyckor. 
ForeSea är informationssystem för olyckor, near-misses och avvikelser. Systemet är utvecklat för 
sjöfarten och är en vidareutveckling av det svenska informationssystemet INSJÖ som startade i slutet 
av 90-talet. ForeSea är ett informationssystem för olyckor, ”nästanolyckor” och avvikelser vars primära 
syfte är att förebygga sjöolyckor och förbättra sjösäkerheten. Systemet erbjuder fartygen och 
rederierna ett konkret och effektivt verktyg att proaktivt kunna arbeta med sjösäkerhetsfrågor. Genom 
att samla, analysera och dela information från fartygens incidentrapporter i en gemensam 
erfarenhetsbank kan rederier fatta beslut om åtgärder och förbättringar baserade på en bred bas av 
riktiga data från en hel bransch. ForeSea har skapats för att förbättra sjösäkerheten. 
Genom att analysera information i ForeSeas erfarenhetsbank kan sjöfartsnäringen: 
• fatta beslut om åtgärder och förbättringar grundade på fakta. 
• sprida information om farliga förhållanden i form av ”Safety Alerts”. 
• sammanställa vunna erfarenheter i form av ”Lessons Learned”. ForeSea ska underlätta för anslutna 
rederier att uppfylla ISM-kodens krav på intern rapportering. Detta görs genom att det 
rederianpassade informationssystemet IRIS erbjuds till subventionerat pris. 

Metod: Det finns flera anledningar att skapa en erfarenhetsbank där kunskap om vilka risker som 
finns i verksamheten samlas. De viktigaste är: 
• Förnuftsmässiga, "Safety First" 
• Juridiska, "Just do It, It’s the law" 
• Känslomässiga, "Better Safe than Sorry" 
• Ekonomiska, "If you think Safety is Expensive - Try an Accident" Genom att rapportera till ForeSeas 
erfarenhetsbank kan ett rederi delge andra inom sjöfartsnäringen en vunnen erfarenhet och de 
åtgärderna som vidtagits för att öka sjösäkerheten. 

Resultat och slutsats: Erfarenhetsbanken används för att skapa följande: • Listor på raporter 
• Nyckeltal 
• Kvittenser med liknande rapporter 
• Ishikawa-diagram för interaktiv sökning och analys av sökresultat 
• Safety Index, skapat genom Risk Assessment 
• Lista av utvalda rapporter 
• Safety Alerts 
• Lessons Learned • Safety Reports 
• Risk Assessment Genom offentliga medel och bidrag från stiftelser har ForeSea kontinuerligt kunnat 
utvecklas. Analysmetodik och riskbedömningar är områden som ständigt utvecklas och får ett allt 
större utrymme inom nationell och internationell regelutveckling där man utarbetar teoretiska 
riskanalysmodeller som utgör beslutsunderlag i regelutvecklingsprocesserna. T.ex. FSA, Formal 
Safety Assessment, är en metodik fastställ av IMO och används vid i stort sett alla sjösäkerhetsbeslut. 
Svagheten I de de teoretiska modellerna är ofta den del som speglar verkligheten dvs. verkliga 
händelser. Ett av huvudsyftena med ForeSea är att komplettera teoretiska modeller med ForeSeas 
analyser baserade på verkliga händelser. 

  



212 

5.8.3 

SäKERHET SJöFART 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

SJöMäNNENS ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR 

Erika Persson, Malin Ekeström 
Transportstyrelsen 

Bakgrund: Sjömansyrket skiljer sig i många avseenden från andra yrken. Livet till sjöss präglas av 
långa perioder hemifrån och isolering från omvärlden, vilket leder till särskilda problem. Problemen kan 
se olika ut och vara mer eller mindre allvarliga. I den ena änden finns besättningen som inte har 
tillgång till mat och rent vatten, som helt står utan socialt skyddsnät och utsätts för grova kränkningar. 
Från fartyg där de allra sämsta villkoren råder finns berättelser om förhållanden som närmast kan 
liknas vid slaveri. I den andra änden finns problem av mer svåråtkomlig karaktär som kan ha att göra 
med stress, trötthet, kommunikation och bristande ledarskap. Syftet med denna utredning är att 
presentera de problem som Transportstyrelsen har identifierat relaterat till sjömännens arbets- och 
levnadsvillkor. För att uppnå syftet besvaras följande frågeställningar: Vilka problemområden har 
identifierats i hamnstatskontroller relaterat till arbets- och levnadsförhållanden på svenskflaggade 
fartyg och på fartyg med utländsk flagg som anlöper svenska hamnar? Vilka problemområden har 
Transportstyrelsen identifierat relaterat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön till sjöss? 

Metod: Transportstyrelsen har gått igenom resultat från hamnstatskontroller som genomförts av 
utländska fartyg i svenska hamnar respektive svenska fartyg i utländska hamnar under perioden 
2016–2018. Syftet var att kartlägga brister som fartygen uppvisat gentemot bestämmelserna i 
Sjöarbetskonventionen (MLC 2006) som innehåller krav på anständiga arbets- och levnadsvillkor till 
sjöss. Transportstyrelsen har också genomfört en enkätundersökning under 2019 om sjömännens 
upplevelse av den organisatorisk och social arbetsmiljö ombord. Målgruppen för undersökningen var 
sjömän i det svenska registret, som vid tillfället räknades som aktiva. Enligt Transportstyrelsens 
definition är en aktiv sjöman någon som har fått sin behörighet under de senaste tre åren och/eller har 
en mönstringstid under de senaste 1,5 åren. 

Resultat och slutsats: Brister utifrån Sjöarbetskonventionen (MLC, 2006) Majoriteten av bristerna 
som har noterats för både utländska och svenska fartyg har ett göra med brister i säkerhetsåtgärder 
och skydd mot olyckor. Svenska fartyg har i högre utsträckning än utländska fartyg brister i förhållande 
till skyddsanordningar mm, medan en större andel utländska fartyg har brister i förhållande till 
minimiålder, anställningsförhållanden, levnadsförhållanden och mat samt brister i certifikat. Det finns 
indikationer på att det förkommer dolda brister på utländska fartyg som anlöper svenska hamnar. 
Dessa dolda brister handlar bland annat om falska anställningsavtal och justerade vilotidsjournaler. Att 
det inte går att se i tillsynsmaterialet kan förklaras av svårigheten i att upptäcka bristerna. Utan 
ytterligare studier är det svårt att säga hur utbredda dessa problem är. Problem inom den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön ombord Många av de problem som sjömännen upplever 
går att koppla till arbetsbelastning och återhämtning. Generellt upplever kvinnliga sjömän en sämre 
organisatorisk och social arbetsmiljö. Det gäller även intendenturpersonalen ombord, som på 
majoriteten av enkätfrågorna har svarat mer negativt än andra yrkesgrupper. En jämförelse mellan 
Transportstyrelsens enkätundersökning och tidigare undersökningar visar att kränkningar och 
trakasserier är mer vanligt förekommande till sjöss än på arbetsmarkanden som helhet. 
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5.8.4 

SäKERHET SJöFART 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

FJäRRMANöVRERADE DRöNARE FöR KARTLäGGNING AV SJöRäDDNINGSBEHOV 

Fredrik Falkman 
Sjöräddningssällskapet 

Bakgrund: 

Metod: 

Resultat och slutsats: 
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5.9.1 

ROAD SAFETY ON THE EUROPEAN HORIZON 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

EUROPEAN HORIZONS: 2020 AND EUROPE 

Mikael Sundh 
Vinnova 

Bakgrund: In 2014 the European Commission kicked off Horizon 2020. Since then three multi-year 
work programmes have been launched. One of the main objectives with Horizon 2020 is to address 
Societal Challenges, of which road safety is one. Over the years, a number of research topics have 
been directly devoted to road safety. Calls addressing e.g. connected and automated driving, ITS or 
infrastructure often include enhanced road safety as one of the key objectives. 

Metod: Horizon Europe, the next framework programme, is currently under development. It is 
expected to be even more driven by global challenges as well as competitiveness. The launch is 
expected sometime during this year and the European Commission is proposing a total budget of € 
100 billion for research and innovation during 2021-2027. We will outline the following areas: - 
Objectives and work programmes, how does the EU meet the challenges? - How does Sweden draw 
benefits from the EU-programmes? - Horizon Europe, what happens now? 

Resultat och slutsats: This presentation will describe the Horizon programmes and the next steps in 
the shaping of Horizon Europe will be explained. 
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5.9.2 

ROAD SAFETY ON THE EUROPEAN HORIZON 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

THE ROAD TO ROAD SAFETY 

Magnus Granström 
SAFER/Chalmers 

Bakgrund: In its Vision for 2050, the European Road Transport Research Advisory Council 
(ERTRAC) provides long-term objectives for the improvement of road transport in the coming three 
decades. Being safe and secure at any time when using the European road transport system is 
included as an important objective in this vision. However, the EU is actually in a phase of stagnation 
in its efforts to improve road safety. Fatality and in particular injury figures have remained nearly 
constant since 2013. As a consequence, important European safety targets are getting out of reach. 

Metod: Clearly intensified efforts for the improvement of road safety are needed, and research and 
innovation are key factors here. In this roadmap, ERTRAC proposes a set of eleven high-priority road 
safety research needs with a suggested timing for their inclusion in “Horizon Europe”, the next EU 
framework programme. Research and innovation projects addressing these needs should give ample 
room for citizens and road users themselves to engage. The overall scope of the roadmap is broad, 
covering all elements of the road transport system, all road transport modes and all phases from 
preventive to post-crash safety. 

Resultat och slutsats: The presentation will cover the overall aspects as well as delving into some 
specific examples with high relevance to Swedish actors 
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5.9.3 

ROAD SAFETY ON THE EUROPEAN HORIZON 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

CONNECTED & AUTOMATED DRIVING – AN ENABLER FOR SAFER ROAD TRAVEL 

Mats Rosenquist 
Volvo 

Bakgrund: Connected and automated driving is a rapidly developing area of road transport, and also 
one of the enablers for increased road safety. 

Metod: The Connected Automated Driving working group within ERTRAC has developed an updated 
roadmap released in 2019. This roadmap provides development paths for connected automated; 
personal cars, freight vehicles and urban mobility vehicles. The roadmap has also provided a list of 
challenge-areas that needs to be addressed in order to meet expected deployment of CAD in Europe. 
T 

Resultat och slutsats: This presentation will provide an overview of this roadmap update and discuss 
what challenges are important to address to secure that CAD technologies will be an enabler for 
improved road safety. It will also contain a report on the ongoing CSA (Coordination and Support 
Action) ARCADE, see https://connectedautomateddriving.eu/and the latest development from the 
Cooperative, Connected, Automated and Autonomous Mobility (CCAM) Single Platform that consist of 
an informal group of both private and public stakeholders organized by the European Commission. 

  



  217 

5.9.4 

ROAD SAFETY ON THE EUROPEAN HORIZON 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

AT THE HORIZON: THE FUTURE MOBILITY 

Magnus Granström1, Margriet Van Schijndel2 
1SAFER/Chalmers , 2EARPA 

Bakgrund: EARPA’s mission is to promote awareness and understanding of the specific role and 
contribution of R&D providers in the automotive sector and reinforce the high-tech character of the 
automotive industry as well as its potential for future innovation and new opportunities. In this context, 
the development of future transport systems that are sustainable and safe is of utmost importance. 

Metod: European mobility is in a period of change, fuelled by several coinciding trends. Some 
examples of drivers that EARPA groups are evaluating: - Social drivers include demographic changes 
such as increasing migration towards urbanareas, an aging population, and shifting user preferences. 
This has a strong impact on mobility for people and goods. - Regulatory drivers include environmental 
and health policies, more stringent standardization, as well as a drive towards zero fatalities and 
severe injuries from transport accidents. - Disruptive technology drivers include electrification and 
automation, as well as data and AI revolutions. 

Resultat och slutsats: Based on the drivers and additional factors, a number of key challenges have 
been identified and will be presented. One of the main conclusions is that the successful European 
model with strong collaboration between stakeholders need to be continued and supported. 
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6. Miljöanpassade transporter, 
fordon och drivmedel 
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6.1.1 

ENERGIEFFEKTIVA FARKOSTER På VATTNET OCH I LUFTEN 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

DET KOMMERSIELLA ELFLYGET – DRöM ELLER VERKLIGHET? EN LITTERATURSTUDIE 
öVER ELFLYGETS UTSIKTER 

Johan Salomonsson 
VTI 

Bakgrund: Enligt prognoserna kommer flygefterfrågan att fortsätta öka i Sverige med 2,1 procent 
årligen (SOU 2019:11) och globalt med 5-6 procent årligen (Schäfer & Waitz, 2014). Ett ökat flygande 
baserat på fossila drivmedel gör det svårt att uppnå de klimatmål som etablerades enligt Parisavtalet 
2015. Elektrifierade flyg med en energitillförsel från gröna källor kan vara en hållbar lösning för att 
modernisera flyget. Samtidigt ifrågasätts möjligheten att inom de närmsta decennierna elektrifiera 
flyget mot bakgrund av att batterikapaciteten idag är för långt ifrån att kunna möta de flygrutter som 
efterfrågas av resenärerna. 

Metod: Litteraturstudien är sprungen ur behovet av en forskningssammanställning som kan ligga 
tillgrund för beslut för branschens aktörer och samhälleliga beslutsfattare. Studien syftar till att 
systematiskt gå igenom forskningspublikationer och sammanställa kunskap om elflyget, dess potential 
och hur nära i tiden en eventuell elektrifiering av den globala flygflottan ligger. Sammanställningen 
redogör för viktiga faktorer för att kunna elektrifiera flyget och jämför prediktioner för när det skulle 
kunna ske. 

Resultat och slutsats: Även om dagstidningarna ger en optimistisk bild av nya satsningar kring 
samarbeten och forskning kring elflyget, pekar den samlade forskningslitteraturen på att det 
storskaliga kommersiella elflyget ligger flera decennier fram i tiden och mycket tyder på att det främst 
kommer att handla om regionala flygrutter. Batterikapacitet för mindre regionala flygningar förutspås 
ligga närmre i tiden. Samtidigt som batteriutvecklingen har utvecklats fort i elbilsindustrin anser stora 
flygplansproducenter att utvecklingen går för sakta för renodlade elflyg och satsningar riktas därför 
mot hybridflyg som drivs av både el- och flygbränsle. 
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6.1.2 

ENERGIEFFEKTIVA FARKOSTER På VATTNET OCH I LUFTEN 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

FURETANK PRESENTERAR DEN NYA GENERATIONENS FARTYG – REDUKTION OM 55% CO2, 
86% NOX OCH 99% SOX 

Jonatan Höglund 
Furetank Rederi AB 

Bakgrund: Furetank Rederi AB med säte på Donsö i Göteborgs skärgård, är ett svenskt rederi med 
produkt- och kemikalietankers. Furetank står bakom flera innovativa satsningar för att utveckla och 
bygga framtidens sjöfart. 2015 konverterade Furetank, med stöd från EU, ett av sina befintliga fartyg 
till att drivas med LNG, flytande naturgas. LNG ger markant lägre utsläpp av koldioxid, svaveloxid, 
kväveoxid och partiklar jämfört med traditionella marina bränslen. Med erfarenheterna från 
konverteringen 2015 påbörjades ett arbete för att ta fram ett nytt fartygskoncept med fokus på bästa 
miljöprestanda. Vad är drivkrafterna bakom dessa satsningar? Vilka reduktioner har uppnåtts? Hur 
kan ett rederi bidra till att miljö- och klimatmålen uppnås? 

Metod: Tillsammans med FKAB utvecklade Furetank ett fartygskoncept med fokus på minimal 
miljöpåverkan och tillsammans med två andra rederier beställdes sex fartyg av nästa generation. 
Fartygen är utvecklade av FKAB tillsammans med Furetank. Skrovform och utrustning är vald med 
fokus på låg energiåtgång och fartygen har, jämfört med tidigare generation, kraftigt sänkt 
bränsleförbrukning och miljöpåverkan. Tillsammans med Rederi AB Älvtank och Thun Tankers BV 
bygger Furetank sex fartyg efter en denna design och ytterligare nybeställningar är på gång. 

Resultat och slutsats: Det första fartyget i serien levererades 2018 och ytterligare levereras under 
kommande år. Fartygen är anpassade för att drivas med alternativa bränslen såsom naturgas (LNG), 
eller när det finns på marknaden i tillräcklig omfattning, det fossilfria alternativet biogas (LBG), vilket 
ger ännu större klimatvinster med inga nettoutsläpp av koldioxid. Under 2018 genomfördes Sveriges, 
kanske världens, första bunkring av LBG då det nybyggda Fure Vinga bunkrade i Göteborg. Löpande 
under arbetet har studier gjorts vilka bekräftar de stora miljövinsterna. I Rapporten Environmental 
assessment of Sweden-related LNG fleet in the Baltic Sea and the North Sea (IVL, januari 2019) IVL 
presenterade i januari 2019 visades emissioner och samhällsnytta för vid övergång från traditionell 
gasolja (MGO) till LNG-drift. För år 2017 uppskattas LNG-flottan ge lägre utsläpp med 100 ton SO2, 
160 ton PM2.5 och 3 200 ton NOx jämfört med en motsvarande MGO-flotta. De nybyggda fartygen är 
ett exempel på strävan att inte bara följa regelverken utan att göra satsningar bortom kraven. Fartygen 
är byggda för att vara säkra, effektiva, erbjuda god arbetsmiljö och i övrigt anpassade till kundernas 
önskemål, samtidigt som en särskild hänsyn tagits till miljöpåverkan. Skrovform och utrustning är vald 
med fokus på låg energiåtgång och fartygen har, jämfört med tidigare generation, kraftigt sänkt 
bränsleförbrukning och miljöpåverkan. Rapporten Environmental assessment of Sweden-related LNG 
fleet in the Baltic Sea and the North Sea (IVL, januari 2019) visar även att samhällsnyttan med LNG 
genom minskade externa kostnader för luftföroreningar och klimatgaser vid övergång från gasolja 
(MGO) till LNG-drift blir mellan 820 000 Euro/år till 4 800 000 Euro/år beroende på fartygets 
operationsmodell. Följande reduktioner av utsläpp kan uppvisas: 40% minskad bränsleförbrukning 
55% minskning av koldioxid 86% minskning av kväveoxider (NOx) 99% minskning av svaveloxider 
(Sox) 99% minskning av partiklar 50% minskning av buller 
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6.1.3 

ENERGIEFFEKTIVA FARKOSTER På VATTNET OCH I LUFTEN 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

WALLENIUS BYGGER VINDDRIVNA BILTRANSPORTFARTYG  

Carl-Johan Söder, Mikael Razola 
Wallenius Marine 

Bakgrund: Walleniusrederierna har sedan länge en vision om helt emissionsfri sjöfart och redan 2005 
presenterades det emissionsfria fartygskonceptet ORCELLE, som sedan dess varit en ledstjärna i 
arbetet för att nå denna vision. Under 2017 intensifierades det arbetet, vilket resulterade i en 
konceptuell design av ett vinddrivet biltransportfartyg, där vingsegel utnyttjas för att kraftigt reducera 
eller helt eliminera behovet av fossila framdrivningsmedel. Fartygkonceptet bedöms ha tillräcklig 
teknisk och ekonomisk bärkraft för att inte bara vara intressant ur ett hållbarhetsperspektiv utan även 
ur ett kommersiellt perspektiv. Detta projekt ämnar bana väg för ett paradigmskifte inom maritima 
transporter genom att visa på ett realiserbart transportkoncept där det inte är nödvändigt att vänta till 
år 2050 för att nå IMO’s mål om 50 procent reduktion av växthusgaser, utan att detta och mer därtill är 
möjligt redan i närtid. Genom att skapa en projektgrupp bestående av ett av världens mest offensiva 
rederier mot en hållbar maritim framtid, tillsammans med Sveriges tre största maritima institutioner är 
målsättningen att redan i närtid utveckla tekniken som krävs för detta. Det innebär utveckling av det 
vinddrivna fartygskonceptet till en design som är teknisk och ekonomiskt realiserbar och därmed 
möjliggöra varvsproduktion av fartyget inom 3-5 år. Mer information finns bland annat på: 
https://www.sjofartstidningen.se/wallenius-marine-utvecklar-segelfartyg/ 
https://www.walleniusmarine.com/blog/ship-design-newbulding/why-does-the-government-invest-in-
sailing-vessels/ https://www.walleniusmarine.com/blog/ship-design-newbulding/three-quick-questions-
to-carl-johan-soder-design-manager-wallenius-marine/ 

Metod: Se kort beskrivning under rubrik Bakgrund. 

Resultat och slutsats: Se kort beskrivning under rubrik Bakgrund. 
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6.1.4 

ENERGIEFFEKTIVA FARKOSTER På VATTNET OCH I LUFTEN 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

EFFEKTER AV SJöFARTSVERKETS NYA MILJöDIFFERENTIERADE FARLEDSAVGIFTER 

Inge Vierth, Magnus Johansson 
VTI 

Bakgrund: Sjöfartsverkets farledsavgifter består av en fartygsdel och en gods/passagerardel. 
Fartygsdelen miljödifferentieras sedan 1998, baserade på svavelcertifikat (till 2014) och kvävecertifikat 
(till 2017). 2018 infördes ett poängsystem med fem lika viktade miljökategorier: NOx emissioner, CO2 
emissioner, SOx emissioner och partiklar, Hantering av kemikalier och Hantering av avfall. Redare 
som registrerar sina fartyg på Clean Shipping index (CSI) kan få lägre avgifter. I studien jämförs 
utfallet i det nya systemet med utfallet i det tidigare systemet. 

Metod: Jämförelsen baseras på redarnas beslut 1998 - 2017 och under de fyra kvartalen 2018. 
Fartygsindividspecifika uppgifter om CSI-poäng, avgiftsreduktioner och anlöp i olika svenska hamnar 
analyseras. (Specifika data för 2017 kompletteras under hösten.) Den information som finns tillgänglig 
för att studera miljöpåverkan och de olika aktörernas åtgärdskostnader samt behovet av ytterligare 
kunskap diskuteras. 

Resultat och slutsats: Resultat Reduktionen av avgifterna var lägre 2018 (36 miljoner kr) än 2017 
(62 miljoner kr). Det nya systemet har lockat fler fartygstyper (ökningen var störst för roro- och 
tankfartyg), incitamenten för att reducera NOx-utsläppen har dock minskat. Ex post-analyser indikerar 
att de certifikatbaserade systemen för SOx och NOx var samhällsekonomiskt lönsamma, det är dock 
än så länge oklart hur resultatet av det nya systemet blir. Sjöfartsverkets ex-ante analys indikerar att 
systemet kommer att bli lönsamt, vi finner dock att flera områden måste utvecklas innan en fullständig 
bild av samhällets kostnader och nyttor kan ges. Antalet ropax- och passagerarfartyg som får lägre 
farledsavgifter ökade succesivt under 2018. De festa av de tillkommande fartygen har låga poäng i 
NOx-kategorin och incitamenten att investera i reningsteknik är lägre än i det tidigare systemet. Detta 
beror på lägre avgiftsreduktioner för NOx och möjligheten att samla poäng i de fyra andra 
miljökategorierna. Tre av de 63 fartygen som betalde lägre avgifter hade ingen poäng i NOx-kategorin. 
Det finns stora skillnader mellan de fem miljökategorierna. Över 60 % av fartygen som betalde lägre 
avgifter hade minst 26 av 30 möjliga poäng i CO2-kategorin; för avfallskategorin var andelen 87 %. 
Detta indikerar en begränsad förbättringspotential i dessa kategorier. Slutsatser Miljödifferentierade 
farledsavgifter är ett styrmedel som kan användas för att påskynda genomförandet av åtgärder som 
går längre än obligatoriska krav. Analysen visar att det tar tid att införa ett nytt system. En central fråga 
är om de avgiftsreduktioner som redarna kan få i det nya systemet är tillräckligt stora för att ge 
incitament att vidta åtgärderför att minska de olika miljöeffekterna. I det tidigare systemet var det 
tydligt vilka åtgärder som krävdes för att få ett NOx- och SOx-certifikat. Generellt är det positivt att 
inkludera flera miljökategorier än NOx-emissioner, en fråga är dock om CSI-indexet omfattar de 
viktigaste miljökategorierna eller om ytterligare kategorier, t ex buller, borde beaktas. En annan fråga 
är om de olika miljökriterierna bör viktas lika. Befintliga kostnadsnyttoanalyser är begränsade till 
utsläpp till luft (där det finns beprövade beräkningsmetoder), motsvarande analyser för hanteringen av 
kemikalier och avfall kräver ny kunskap. Slutligen är en given fråga är hur effektivitetsvinster kan 
uppnås genom att harmonisera Sjöfartsverkets miljödifferentierade farledsavgifter och hamnarnas 
miljödifferentierade avgifter. 
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6.2.1 

EN MåNGFALD AV DRIVMEDEL FöR HåLLBARA TRANSPORTER 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

UTSIKT FöR FöRNYBAR FLYTANDE METAN I SVERIGE 

Anders Hjort, Julia Hansson, Tomas Lönnqvist, Johanna Nilsson 
IVL Swedish Environmental Research Institute 

Bakgrund: Ambitionerna för minskning av växthusgasutsläpp i Sverige är höga och det senaste 
övergripande målet från den svenska regeringen är noll netto-utsläpp av växthusgasekvivalenter år 
2045. Regeringen har även fastställt ett sektorspecifikt mål för att minska utsläppen av växthusgaser 
från den inhemska transportsektorn med 70% år 2030 jämfört med 2010. Förnybar flytande metan har 
potential att bidra till betydande minskningar av växthusgasutsläpp jämfört med fossila drivmedel. 
Förnybar flytande metan lyfts i Sverige och på EU-nivå fram som ett intressant alternativ till fossila 
drivmedel vid drift av tunga fordon och fartyg på grund av sin teknikmognad, sin potentiellt relativt 
höga klimatnytta jämfört med andra drivmedel samt relativt höga energitäthet. Till exempel talas det 
ofta om att dagens och planerad användning av flytande naturgas (LNG) på sikt kan ersättas med 
flytande biogas (LBG). 

Metod: Denna studie innehåller en kartläggning av möjligheterna för svensk efterfrågan av LBG vilket 
jämförs med scenarier för produktion. En kvalificerad och systematisk bedömning av förutsättningarna 
för LBG och tillhörande fordon och infrastruktur med fokus till år 2030 har utförts. Litteraturstudier och 
kontakter med aktörer inom området ligger till grund för framtagandet av scenarier och analyser av 
förutsättningarna för LBG som drivmedel i Sverige. Hur befintliga och planerade styrmedel inom 
transportsektorn påverkar utvecklingen av LBG i Sverige har också kartlagts översiktligt. Den möjliga 
inhemska efterfrågan av LBG har tagits fram för tre olika scenarier och tre scenarier har även 
utformats avseende den möjliga framtida inhemska produktionen av LBG till 2030. Utgångspunkten i 
scenarierna är dagens situation där LBG är dyrare än LNG. 

Resultat och slutsats: Framtagna scenarier for inhemsk efterfrågan och produktion på LBG 
redovisas i en rapport. Scenarierna har tagit hänsyn till inhemsk efterfrågan från vägtransport, sjöfart 
och industri samt utbud från produktion av LBG via rötning. Tunga fordon står för den största 
efterfrågan i alla scenarier där sjöfart och industri uppskattas kunna stå för en mindre del av 
efterfrågan. Skälet till att tunga fordon står för den största delen av efterfrågan är att dessa bedöms 
vara kommersiellt tillgängliga, infrastrukturen håller på att byggas ut, subsidier föreslås och att det 
bedöms finnas ett marknadssegment tillgängligt när HVO i större utsträckning används för 
låginblandning. Sjöfart och industri som använder LNG skulle framöver kunna gå över från LNG till 
LBG och det är en prisfråga som avgör vilket drivmedel eller bränsle som används. Framtagna 
scenarios visar på en möjlig efterfrågan på cirka 200 – 2 700 GWh/år 2030 och en möjlig produktion 
på cirka 450 – 1 900 GWh/år 2030. I scenario 1 överstiger produktionen efterfrågan med cirka 250 
GWh/år 2030. I scenario 2 och 3 överstiger efterfrågan produktionen med cirka 800 – 1 000 GWh/år 
2030. De första åren kan dock produktionen överstiga efterfrågan i Scenario 2 och 3. Hur mycket LBG 
som efterfrågas och produceras beror även på flertalet faktorer såsom styrande lagstiftning från EU, 
nationella styrmedel, konkurrerande drivmedel och drivlinor och internationella trender. 
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BIO- OCH E-OME3-5 - FRAMTIDENS FöRNYBARA DIESEL? 

Stefan Heyne1, Pontus Bokinge1, Simon Harvey2 
1CIT Industriell Energi AB , 2Chalmers tekniska högskola 

Bakgrund: Polyoximetylen dimetyletrar (OME3-5) utpekas som lovande drivmedelsalternativ för 
dieselmotorer. De kan blandas in i hög utsträckning eller användas som rent (bio)drivmedel i befintliga 
motorer, samt leder till en avsevärd minskning av utsläpp av både kvävedioxid och partiklar. De kan 
framställas från metanol via olika processvägar. I denna studien jämför vi olika produktionsprocesser 
för OME3-5 – både från biomassa (bio-OME3-5) och från el (e-OME3-5) via elektrolys – med fokus på 
energi och växthusgasprestanda (koldioxidekvivalenter). Processintegrationsvinster för en 
samlokalisering av biomassa resp. el till metanol och metanol till OME3-5 processerna visas upp. Även 
en hybridprocess där CO2 från den biobaserade processen används som råvara före-OME3-5, i syfte 
att maximera kolutbyte från biomassa till OME3-5, presenteras och utvärderas. 

Metod: Baserat på publicerade data för de olika delstegen i processerna för framställning av OME3-

5 har mass- och energibalanser for de olika processvägarna beräknats. Åtgång av elenergi för de olika 
processkedjorna har också tagits fram och produktion av el via en ångcykel som använder 
överskottsvärme har tagits hänsyn till. Produktion av OME3-5 sker via metanol och analysen har gjorts 
för både fristående anläggningar för metanol och OME3-5-framställning samt en integrerad anläggning 
där hela processen från biomassa respektive el och CO2 till OME3-5 sker. Energieffektiviseringsvinster 
som erhålls från att integrera de två delprocesserna har utvärderats med hjälp av 
processintegrationsverktyg. En förenklad analys av växthusgasprestandan för produktion av OME3-

5 har gjorts mot bakgrund av olika möjliga framtida energisystem. I analysen värderas CO2 utsläpp från 
biomassa baserat på en alternativ marginalanvändning av biomassa som t.ex. sameldning i kolkraft. 
Detta möjliggör en värdering huruvida bio- och e-OME3-5 står sig emot varandra samt emot fossil 
diesel för olika möjliga framtida bakgrundsenergisystem. 

Resultat och slutsats: Bio-OME3-5 uppnår en totalverkningsgrad kring 46% som ökar upp till 52% när 
man har en integrerad anläggning för OME3-5-produktion från biomassa via metanol. För e-OME3-

5 ligger verkningsgraden kring 34.5 % och ökar till 36 % om man integrerar metanolanläggningen med 
vidareförädling till OME3-5. För hybridprocessen är motsvarande siffror 41.8% respektive 44.1%. 
Integrationsvinsterna är därmed klart störst för det biobaserade alternativet där betydande 
överskottsvärme finns från biomassa till metanol processen. Växthusgasprestandan påverkas klart 
mest av hur man värderar CO2-utsläpp från biomassa för bio-OME3-5 samt vilka utsläpp 
elproduktionen har för e- OME3-5. För att bio- OME3-5 ska ha lägre koldioxidavtryck än fossil Diesel 
(88.6 g CO2eq/MJ) krävs att CO2-utsläpp från biomassa värderas lägre än ca 45 g CO2eq/MJ biomassa. 
För e- OME3-5 krävs mindre än 30 g CO2eq/MJ el för att det är ett bättre alternativ än fossil diesel ur 
klimatperspektiv. 

  



226 

6.2.3 

EN MåNGFALD AV DRIVMEDEL FöR HåLLBARA TRANSPORTER 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

FRAMTIDA ALTERNATIVA BRäNSLEN: RESULTAT FRåN ETT NATIONELLT 
SAMVERKANSPROJEKT 

Maria Grahn1, Josefine Preuss1, Sofia Poulikidou2, Stefan Heyne3, Tara Larsson4, Nika Alemahdi5 
1Chalmers tekniska högskola , 2IVL , 3CIT Industriell Energi AB , 4Kungliga tekniska högskolan 
, 5Lunds tekniska högskola 

Bakgrund: Det övergripande målet för projektet är att identifiera bränslen som kombinerar utmärkta 
förbränningsegenskaper med hög långsiktig hållbarhet. Eftersom det tar lång tid och är förknippat med 
beteendeförändringar och kostnader att byta ut en fordonsflotta har vi lagt huvudfokus på bränslen 
som kan användas i befintlig fordonsflotta (flytande drop-in-bränslen). Ett arbetspaket fokuserar på 
grundläggande förbränningsegenskaper för att öka förståelsen för möjligheten att kombinera nytt 
bränsle med nytt framtida motorkoncept (varken bensin eller dieselmotor, WP1). Bränslealternativ för 
diesel- och bensinmotorer testas och analyseras på Chalmers (WP2) och KTH (WP3). Utöver den 
experimentella forskningen görs även systemstudier för att bedöma bränslenas produktionskapacitet, 
kostnader och miljöprestanda (WP4, WP5). Projektet är ett nationellt samverkansprojekt, finansierat 
av Energimyndigheten, med aktörer från akademi, bränsle- samt sjöfart- och fordonsindustri, dvs 
Chalmers tekniska högskola, Chalmers Industriteknik, Chevron, f3, KTH, Lantmännen, Lunds tekniska 
högskola, Perstorp AB, Preem, Scania AB, st1, Saybolt Sweden AB, Stena Line, Volvo AB och Volvo 
Cars. 

Metod: Studierna startar med att identifiera intressanta bränslematriser utifrån teorin kring bränslens 
egenskaper. Detta ger ett stort antal bränsleblandningar som systematiskt testas och analyseras. I 
WP1 testas varje blandning utifrån frågorna “is it sensitive?”, “is it consistent?”, “is it transferable?”, 
Beroende på om frågorna kan besvaras med ja eller nej tas bränsleblandningen vidare till stegen 
“update mix specification” eller “Test more fuels” och slutligen “Final mix description”. I WP2 testas 
blandningar av framför allt kemikalierna 2-ethylhexanol, n-octanol, n-decanol and 2-proylheptanol. I 
WP3 testas blandningar av metanol, etanol, n-butanol, iso-butanol, MTBE och ETBE. Egenskaper 
som undersöks är bla verkningsgrad, utsläpp, tändningsfördröjning, förbränningshastighet, knackning. 
WP4 och WP5 fokuserar på de alternativa bränslena 2-etylhexanol (2-EH), OME3-5, 2-
methyltetrahydrofuran (2-MTHF), n-oktanol, n-dekanol, di-n-butyl ether (DnBE), samtliga producerade 
från lignocellulosa. Stort fokus har även lagts på elektrobränslen (bränslen från el, koldioxid och 
vatten). Metoder som används i kostnads- och miljövärderingarna är exempelvis livscykelanalys, 
resursanalys, mass- och energibalans, processintegration, kostnadsminimeringsmodellering och 
multikriterieanalys. 

Resultat och slutsats: Testresultat visar att samtliga blandningar, jämfört med fossil diesel, minskar 
utsläppen av koldioxid och sot utan att försämra varken verkningsgrad eller utsläppen av kväveoxider 
(NOx) och kolväten (HC). Jämfört med bensin ses en förbättrad verkningsgrad och en minskning av 
samtliga utsläpp. WP4 och WP5 har detaljstuderat tre utvalda produktionskedjor för 2-etylhexanol från 
lignocellulosa, genererat mass- och energibalanser och räknat fram de totala växthusgasutsläppen ur 
ett livscykelperspektiv. Känslighetsanalyser har fokuserat på mängden samproduktion av biprodukter, 
värme och el. Möjligheterna att integrera produktionskedjorna i befintlig processindustriell infrastruktur 
utvärderas. Utvärdering visar väl fungerande miljö- och energiprestanda för 2-etylhexanol. Slutsatser 
från den kostnadsminimerande energisystemmodelleringen, där fokus var att analysera under vilka 
förutsättningar som elektrobränslen kan bli konkurrenskraftiga, är att elektrobränslen inte är en 
kostnadseffektiv lösning för att klara klimatmålen om ifall koldioxid kan lagras i underjorden (CCS). Om 
lagringsmöjligheten skulle vara begränsad (tekniska skäl eller brist på acceptans), kan elektrobränslen 
fylla en viktig, kompletterande, roll i den globala bränslemixen för att nå ambitiösa klimatmål. 
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ÄR KOLDIOXIDINFåNGNING OMBORD På FARTYG EN DEL AV LöSNINGEN? – EN 
UTVäRDERING AV HYMETHSHIP KONCEPTET 

Elin Malmgren1, Selma Brynolf1, Erik Fridell2, Maria Grahn1, Karin Andersson1 
1Chalmers Tekniska Högskola , 2IVL 

Bakgrund: Att fånga in koldioxid diskuteras som ett möjligt tekniskt hjälpmedel för att minska 
människans utsläpp av växthusgaser (Gibbins and Chalmers, 2008). Olika typer av infångning direkt 
från luften, rening av rökgaser och biofixeringsstrategier är möjliga alternativ (Koytsoumpa et al., 
2018), men nya tekniska lösningar utvecklas kontinuerligt. En sådan ny teknisk lösning är HyMethShip 
konceptet som är under utveckling i ett H2020 projekt. I konceptet fångas koldioxid in ombord på ett 
fartyg innan förbränningsprocessen i motorn. Hela HyMethShip konceptet bygger på att metanol 
bunkras ombord på fartyget. Vid drift splittras metanol till vätgas och koldioxid i en reformer. Vätgasen 
används som drivmedel i en förbränningsmotor, medan koldioxiden lagras ombord och lastas av i 
hamn. Metanolen agerar som en vätgasbärare och genom att använda fossilfri så kallad 
elektrometanol sluts koldioxidkretsloppet. Elektrometanol är ett syntetiskt bränsle som producerats 
med hjälp av koldioxid, el och vatten (Brynolf et al., 2018). 

Metod: Som en del i projektet undersöks hur fartyg som använder HyMethShip konceptet kan bidra till 
minskad påverkan på miljö och klimat jämfört med fartyg med traditionella förbränningsmotorer drivna 
på marin gasolja (”fossil diesel”), metanol från olika källor (fossilt, bio, elektrobränsle), och 
kondenserad vätgas. Utvärderingen görs med hjälp av livscykelanalys och de olika alternativens 
utsläpp under en resa med RoPax (passagerare/bil) färja mellan Göteborg och Kiel har jämförts. 
Studien täcker bränslets livscykel från produktionen av el till förbränningen i motorn samt 
återanvändningen av infångad koldioxid. Utgångspunkten är europeiska förhållanden och verktyget 
openLCA har använts för beräkningar tillsammans med ILCDs rekommenderade 
karakteriseringsmetoder (Heinrich, 2010). 

Resultat och slutsats: I studien visas att det är möjligt att med HyMethShip konceptet är det möjligt 
att minska utsläppen av växthusgaser jämfört med dagens konventionella bränslen och hamna på 
liknande nivåer som bränslen från biomassa under vissas förutsättningar. Valet av el för produktionen 
av elektrometanol är centralt för att uppnå låga utsläpp och resultaten indikerar att lägst klimateffekt 
går att uppnå om konceptet kombineras med infångning och lagring av koldioxid. Detta förutsätter 
säkra lagringsmetoder med en lång lagringstid. Det finns även en avvägning mellan låga klimatutsläpp 
och andra typer av miljöeffekter som beror på elproduktionens emissioner. Också om konceptet 
kombineras med metanol från andra källor, så som biogena, kan det leda till sänkta klimatutsläppen 
jämfört med dagens fossila alternativ. BRYNOLF, S., TALJEGARD, M., GRAHN, M. & HANSSON, J. 
2018. Electrofuels for the transport sector: A review of production costs. Renewable & Sustainable 
Energy Reviews, 81, 1887-1905. GIBBINS, J. & CHALMERS, H. 2008. Carbon capture and 
storage. Energy Policy, 36, 4317-4322. HEINRICH, A. B. 2010. International reference life cycle data 
system handbook. International Journal of Life Cycle Assessment, 15, 524-525. KOYTSOUMPA, E. I., 
BERGINS, C. & KAKARAS, E. 2018. The CO2 economy: Review of CO2 capture and reuse 
technologies. Journal of Supercritical Fluids, 132, 3-16. 
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UTSIKT FöR FöRNYBARA SJöFARTSBRäNSLEN 

Julia Hansson1, Selma Brynolf2, Stina Månsson2, Maria Grahn2 
1IVL Svenska Miljöinstitutet , 2Chalmers tekniska högskola 

Bakgrund: Sjöfarten behöver införa alternativa drivmedel för att minska sin miljö- och klimatpåverkan 
både på kort och lång sikt. Under våren 2018 antog t ex FN-organet för internationell sjöfart (IMO), en 
strategi med syfte att eliminera utsläppen av växthusgaser från sjöfart under detta århundrade. Mer 
specifikt är målen att minska de totala utsläppen av växthusgaser från internationell sjöfart med minst 
50% år 2050 jämfört med 2008 och att minska CO2-utsläppen per utfört transportarbete med 40% till 
2030 och 70% till 2050. Det finns en rad alternativa bränslen med olika karaktäristik vilket gör valet av 
bränsle till en komplex fråga. De alternativa marina drivmedlen har till exempel olika kostnader/pris 
och olika för-och nackdelar i förhållande till miljön och hälsa, tillgänglighet och behov av infrastruktur. 
Syftet med denna presentation är att redovisa slutliga resultat från en jämförande analys av 
förutsättningarna för ett antal alternativa marina bränslen till 2030 med hänsyn tagen till olika aktörers 
preferenser och ett antal olika faktorer. Bränslen som ingår är LNG (förvätskad naturgas), vätgas 
(förnybar och fossil), ammoniak och olika biodrivmedel som förvätskad biogas (LBG), metanol 
(förnybar och fossil) samt HVO (hydrotreated vegetable oil). Även HFO (heavy fuel oil, tung 
eldningsolja) är med i jämförelsen som referens. 

Metod: Denna studie analyserar och rangordnar det inkluderade marina bränslena baserat på deras 
relativa prestanda för tio olika kriterier som omfattar både ekonomiska, miljömässiga, tekniska och 
sociala faktorer, samt på den relativa betydelsen av dessa kriterier baserat på input från en panel av 
svenska sjöfartsaktörer. Kriterierna inkluderar t ex bränslepris, tillgänglig infrastruktur, tillgång, 
klimatpåverkan, hälsopåverkan och säkerhet. De aktörsgrupper som ingår är redare, 
bränsleproducenter, motortillverkare och relevanta svenska myndigheter. Metoden som används är 
främst så kallad multikriterieanalys vilket är ett etablerat verktyg för att på ett strukturerat sätt jämföra 
och väga samma faktorer av olika slag. Den multikriterieanalysmetod som används är den så kallade 
Analytic Hierarchy Process (AHP). Multikriteriemetodik kan användas för att stödja beslutsfattande. 

Resultat och slutsats: Variationen av preferenser och bedömningar hos olika aktörsgrupper (det vill 
säga den relativa betydelse som olika grupper ger till olika faktorer) påverkar rangordningen av de 
studerade marina bränslena. För redare, bränsleproducenter och motortillverkare anses ekonomiska 
kriterier främst bränslepriset vara viktigast. Dessa aktörsgruppers viktningar resulterar i en 
rangordning med LNG i toppen, och sen HFO följt av metanol och sedan olika biodrivmedel (LBG, 
förnybar metanol och HVO). Representanter från olika svenska myndigheter prioriterar å andra sidan 
miljömässiga kriterier, framförallt växthusgasutsläpp och sociala kriterier, framförallt möjligheten att nå 
olika regelverk och mål, vilket resulterar i att de rangordnar förnybar vätgas högst följt av förnybar 
metanol och sen HVO. Även om inte biodrivmedel rangordnas högst av någon aktörsgrupp kan dessa 
bränslen fortfarande vara intressanta för marina applikationer. En slutsats från studien är att det 
behövs styrmedel för att främja introduktionen av förnybara marina bränslen och att dessa styrmedel 
behöver påverka dessa bränslens prestanda för relevanta faktorer. En bättre förståelse av olika 
aktörsgruppers preferenser kan bidra till förbättrad utformning och implementering av styrmedel. 
Preliminära resultat för ett färre antal bränslen har presenterats på Transportforum tidigare. 
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WELL-TO-WHEEL-KOSTNADER FöR SKOGSBASERADE BIODRIVMEDEL 

Karin Pettersson1, Henrik Gåverud2, Martin Görling2 
1RISE , 2Sweco 

Bakgrund: I projektet har den totala kostnaden från källa-till-hjul (well-to-wheel, WtW) för 
skogsbaserade biodrivmedel (SNG, metanol, etanol, biogas, biodiesel, biobensin producerade i 
anläggningar integrerade i befintlig industri) och el för användning i olika transportsegment i 
vägtrafiken (personbil, distributionslastbil och fjärrlastbil) uppskattats och jämförts med fossila 
alternativ i en svensk kontext. Jämförelsen, baserad på kostnaden för slutanvändaren, illustrerar hur 
olika alternativa värdekedjor kan konkurrera med fossilbränslebaserade värdekedjor och under vilka 
förutsättningar det finns potential för lönsam biodrivmedelsproduktion. För att uppnå en bredare 
jämförelse mellan de studerade värdekedjorna inkluderades också uppskattningar av total 
energieffektivitet samt växthusgasutsläpp från ett WtW-perspektiv. 

Metod: Det antogs att de tekniker som ingår i denna studie är kommersiellt tillgängliga och tillförlitliga i 
det studerade tidsperspektivet, vilket är 2030. Det innebär att de föreslagna teknikerna inte medför 
ytterligare risk för investerare och användare och att slutanvändarnas betalningsvilja för förnybara 
drivmedel och relaterade fordon är desamma som för de traditionella fossila alternativen. Det antogs 
att biodrivmedlen används som höginblandade drivmedel med skattebefrielse (nuvarande 
styrmedelssituationen) och följaktligen inte för låginblandning. 

Resultat och slutsats: Resultaten visar att när styrmedel inte inkluderas, kan inget av de studerade 
biobaserade alternativen konkurrera med de fossila alternativen. När styrmedel inkluderas visar dock 
nästan alla alternativ konkurrenskraftiga kostnader jämfört med de fossila referenskedjorna, med en 
betydande potentiell marginal för producenter och distributörer av biodrivmedel (generellt mellan 0,15-
0,5 SEK/kWh drivmedel). Det absolut viktigaste styrmedlen för att uppnå marginal för producenter och 
distributörer av biodrivmedel är energi- och CO2-skatten på fossila drivmedel. För 
personbilssegmentet visar alla alternativ, förutom el, på en lägre kostnad än de fossila alternativen när 
styrmedel inkluderas. De högsta marginalerna uppvisas av SNG, följt av etanol, biobensin och 
metanol. För lastbilssegmenten har alla studerade värdekedjor en lägre kostnad än den fossila 
referenskedjan när politiska styrmedel beaktas. De högsta marginalerna uppvisas av el, metanol och 
etanol för distributionslastbilssegmentet, och av metanol och etanol för fjärrlastbilssegmentet. Viktiga 
parametrar som generellt påverkar resultaten i relativt stor utsträckning inkluderar biomassapriset, 
råoljepriset och i vissa fall priset på överskottsvärme. Generellt är dock resultaten relativt robusta i 
förhållande till förändringar av olika parametrar. För vissa värdekedjor finns det emellertid kritiska 
faktorer som påverkar resultatet i stor utsträckning. Det viktigaste exemplet är den elbaserade 
värdekedjan, där bilens årliga körsträcka är helt avgörande för dess konkurrenskraft. Om körsträckan 
ändras från 1500 (strax över genomsnittet för svenska personbilar) till 2000 mil per år ändras 
resultatet för elbilen radikalt och får den högsta marginalen av alla studerade fall. De elbaserade 
värdekedjorna har en betydligt lägre energianvändning per km jämfört med de biodrivmedelsbaserade 
värdekedjorna (för personbilar ungefär 0,16 kWh/km, jämfört med ungefär 0,6-0,95 kWh/km). Av de 
biodrivmedelsbaserade värdekedjorna har biobensin och biodiesel högre energianvändning än de 
andra biodrivmedlen, detta till följd av högre energianvändning i samband med produktionen. Alla 
studerade värdekedjor leder till en betydande minskning av växthusgasutsläppen jämfört med de 
fossila referenskedjorna. För nästan alla fall är minskningen betydligt större än 90 % (över 95 % för de 
flesta värdekedjorna). Undantagen är biobensin och biodiesel, som använder (fossil) vätgas i 
produktionsprocessen, för vilka reduktionen är precis över 70 %. 
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DROP-IN-BRäNSLEN FRåN SVARTLUT – MöJLIGHETER ATT KOMBINERA öKAD 
MASSAKAPACITET MED PRODUKTION AV HåLLBARA BIODRIVMEDEL 

Yawer Jafri1, Erik Furusjö2, Elisabeth Wetterlund1 
1Luleå University of Technology , 2RISE Research Institutes of Sweden 

Bakgrund: Efterfrågan på drop-in-biodrivmedel med god växthusgasprestanda kan förväntas öka i 
och med reduktionsplikten som trädde i kraft 1 juli 2018. Biodrivmedel från olika skogliga restprodukter 
visar generellt god växthusgasprestanda till acceptabla reduktionskostnader, vilket kan göra dem 
högintressanta inom ramen för reduktionsplikten. Denna studie utvärderar möjligheterna för 
sulfatmassabruk att kombinera produktion av biodrivmedel med ökad massaproduktion genom att 
avlasta befintlig kapacitet för kemikalieåtervinning. Att använda en del av brukets totala svartlutsflöde 
för att producera biodrivmedel kan därmed utgöra ett alternativ till en kapacitetshöjande ombyggnad 
av sodapannan. Fokus i denna studie är på produktion av flytande drop in-bränslen med särskilt fokus 
på bensinkomponenter, där det idag finns färre alternativ än för förnybar diesel. Detta kan därmed ge 
bidrag till omställning av transportsystemet även på relativt kort sikt och inom ramen för 
reduktionsplikten. 

Metod: Olika teknikspår baserat på två huvudspår har studerats: (1) separation och förvätskning av 
lignin följt av vätebehandling till bensin och diesel, med vätgas producerad genom antingen 
naturgasreformering eller vattenelektrolys, (2) förgasning av svartlut följt av metanol- och därefter 
bensinsyntes. Tillsats av bioolja till förgasaren eller vätgas från elektrolys till den genererade 
syntesgasen beaktas också, för ökad produktionsskala. För alla undersökta teknikspår produceras en 
biobränsleintermediär (råligninolja respektive metanol) i en process integrerad med och lokaliserad vid 
ett sulfatmassabruk. Intermediärprodukterna uppgraderas sedan till slutliga bränslen vid ett 
oljeraffinaderi. Energibalanser och utbyten har tagits fram baserat på bästa tillgängliga data, varefter 
teknikspårens prestanda har utvärderats med avseende på ekonomi, energieffektivitet, 
växthusgasutsläpp och teknikmognad. Utöver detta har effekterna av integrationen på massabruket 
utvärderats, inklusive material- och energibalanser. Tre olika massabruk med signifikant olika 
energibalanser har undersökts. 

Resultat och slutsats: Resultaten visar att det går att producera biodrivmedel utifrån båda 
huvudspåren till kostnader som är konkurrenskraftiga gentemot andra avancerade biodrivmedel. Båda 
spåren kan också ge biodrivmedel med god eller mycket god växthusgasprestanda. Det första, 
ligninseparationsbaserade spåret, är emellertid mycket känsligt både för hur vätgasen produceras och 
för möjligheten att ersätta fossila bränslen i raffinaderiet, vilket påverkar både kostnader och 
växthusgasprestanda. Omvänt är det andra, förgasningsbaserade spåret, känsligt för 
energimarknadsförhållanden, särskilt vad gäller råvarupriser. Resultaten visar också att tillsats av 
bioolja eller vätgas kan ge större biodrivmedelsproduktion från en given mängd svartlut, men att detta 
inte ger utslag i form av några direkta ekonomiska fördelar Massabruk som idag har ett 
energiöverskott gentemot processernas behov (dvs. energieffektiva avsalubruk) har en tydlig fördel 
jämfört med integrerade bruk som redan idag behöver importera en del av sitt energibehov. Genom att 
allokera en del av värdet av ökad massaproduktion till drivmedelsproduktionen skulle 
produktionskostnaderna kunna sänkas ytterligare, men detta är högst beroende av olika platsspecifika 
förhållanden. 
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6.3.4 

DRIV FöR HåLLBARA DRIVMEDEL 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

EFFEKTEN På CO₂-UTSLäPP OCH NO₂-HALTER I GöTEBORG OCH MöLNDAL TILL FöLJD AV 
FöRäNDRAD DRIVMEDELSANVäNDNING I VäGTRAFIKEN 

Martina Frid1, Marie Haeger-Eugensson1, David Rayner2 
1COWI AB , 2Göteborgs universitet 

Bakgrund: Under 2018 fastställdes regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta till 2030 (Fossilfrihet 
på väg), med målsättningen att minska vägtransportens växthusgasutsläpp med 70 % i förhållande till 
2010 års nivåer. Regeringen definierar en fossilfri fordonsflotta som ett transportsystem där fordon till 
största delen drivs av biodrivmedel och elektricitet. Biodrivmedel kan produceras från lokala och 
förnybara källor, men baserat på ursprungsmaterial varierar utsläppen av förorenande ämnen. 
Göteborgs och Mölndals topografi bidrar, tillsammans med vägnätets utformning, till en ackumulation 
av NO₂ i stora delar av området. Denna studie syftar till att undersöka möjligheterna att nå en fossilfri 
fordonsflotta och samtidigt bidra till en förbättrad luftkvalitet, till 2030. 

Metod: Genom en litteraturstudie skapades sju framtida scenarier, där fyra fordonsklasser; privata 
bilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar undersöktes, individuellt (fem stycken) och kombinerat 
(två stycken). Scenarierna inkluderade olika kombinationer av fordonstyper, med olika andel 
hybridisering, elektrifiering, och biodieselanvändning. Emissionsfaktorer hämtades för befintliga 
fordonstyper och drivmedel, för alla underkategorier, från the hand book of emission factors (HBEFA). 
Då faktorer för nyare fordonsteknologi saknades, skapades egna faktorer med hjälp av litteratur och 
relationen mellan nya och befintliga emissionsfaktorer. De sammanställda emissionsfaktorerna, för 
2016, 2030 och de olika scenarierna, lades till i Miljöförvaltningens, i Göteborg stad, 
emissionsdatabas, där de användes tillsammans med vägnätets geografiska utbredning och 
fordonsantal, för att beräkna ett årligt utsläpp av CO₂ och NOX. NOX-emissionerna användes därefter i 
spridningsberäkningar, för att undersöka hur NO₂-halterna varierade i undersökningsområdet. 

Resultat och slutsats: Resultaten visar stor förbättring från 2016 business as usual (BAU) till 2030 
BAU, både för CO₂ och NOX. Dessa förbättringar baseras på gällande emissionsreglering, där ett 
förändrat regelverk kraftigt kan påverka dessa resultat. Fortsatt CO₂-minskning kunde uppnås genom 
användning av biodiesel och genom ytterligare förändring i drivmedelsanvändning. Största 
förbättringen kunde ses vid stor användning av privata diesel-, hybrid- eller eldrivna bilar, tillsammans 
med fullt elektrifierad kollektivtrafik. Spridningsberäkningarna visade stor förbättring i NO₂-
koncentrationer från 2016 BAU till 2030 BAU, med fortsatta förbättringar när sammansättningen av 
drivmedelsanvändning förändrades. Resultaten visade den största förbättringen vid förändring i hela 
fordonsflottan samt att privat bilism stod för den individuellt största förbättringspotentialen. Scenarion 
som inkluderade bensindrivna fordon visade störst NO₂ förbättring, i förhållande till scenarion med hög 
andel biodiesel. Ökad förbättring kunde även ses i centrala delar av Göteborg, vid användandet av 
ladd-hybrider, trots att det i detta scenario även ingick stor andel dieselfordon. En undersökning av 
spridningsberäkningens påverkade celler, visade störst förbättringspotential i områden med hög NO₂ 
koncentration, vilket visar vikten av minskade emissioner från fordonsflottan. En exponeringsstudie 
visade stora förbättringar till 2030 BAU och till samtliga övriga scenarier. Förändringar i hela 
fordonsflottan visade att den uppskattade befolkningen som år 2030 utsattes för timhalter över 
miljömålet Frisk luft, reducerades från 16 000 (2030 BAU) till endast 21 personer i de kombinerade 
scenarierna. Sammanfattningsvis, för att nå uppsatta mål, visar dessa resultat att åtgärder behövs för 
hela vägtransportsektorn, där stora CO₂-minskningar kan uppnås genom användningen av biodiesel, 
men att stor andel ladd-hybrider och elektriska fordon också behövs för att inte negativt påverka den 
lokala luftkvaliteten. 
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6.4.1 

NU KOMMER ELBUSSEN 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

Så FöRBEREDER SIG GöTEBORG STAD FöR 230 ELBUSSAR! 

Peter Lindgren 
Göteborg stad Trafikkontoret 

Bakgrund: Göteborg stad har arbetat med elbussar i 10 år där ElectriCity-samarbetet är en viktig del 
av arbetet. Nu har Västtrafik påbörjat den storskaliga introduktionen av elbussar, bland annat genom 
att införa elbussar i två befintliga avtal. Sommaren 2019 gick sedan underlag ut för upphandlingen av 
ungefär halva stadsbusstrafiken i Göteborg. Göteborg stad vill säkerställa att dessa stadsbussar blir 
elektriska genom att se till att de hinder som staden har rådighet över löses på ett bra sätt. 

Metod: 2011 startade projektet Hyperbus i Göteborg, med tre plug-in hybridbussar. Testerna var 
lyckade vilket ledde till att ElectriCity formades 2013, med bland annat Volvo Bussar, Västtrafik och 
Göteborg stad, med målet att starta en elbusslinje. Resultatet blev linje 55 som invigdes under Volvo 
Ocean Race 2015 och har nu rullat i 4,5 år med mycket goda erfarenheter. Göteborg stad fortsatte 
satsningen med att kommunstyrelsens ordförande skrev på EU deklarationen Clean Bus Declaration 
sommaren 2017. Denna följdes upp av en avsiktsförklaring mellan Göteborgs stad, Västtrafik och 
Västra Götalandsregionen angående elbussdrift. En bullerstudie genomfördes inom ElectriCity som 
påvisade mycket stor bullerreducering i stadstrafiken, men också att mer arbete måste göras för att 
denna fördel skall synas i stadens bullermodeller. Linje 55 följdes sedan upp med linje EL16, med två 
elektriska ledbussar, denna linje invigdes på Volvo Ocean Race 2018. Det lokala elnätsbolaget, 
Göteborg Energi, har inom ElectriCity både byggt laddplatser och driftar dem och därmed skaffat sig 
kunskaper som är viktiga. Inför Västtrafiks stadsbussupphandling 2020 organiserade trafikutredning-, 
projektering- och byggavdelningarna på Trafikkontoret sig för att stödja Västtrafik inför.upphandlingen. 
Detta skedde inom Trafikkontorets ordinarie förvaltningsarbete, och möjliggjordes utifrån de 
erfarenheter som man fått genom ElectriCity-samarbetet under många år. 

Resultat och slutsats: Trafikkontoret och Västtrafik identifierade några områden där staden har 
rådighet och måste stödja Västtrafiks upphandling. Det gäller utformning, ombyggnation och drift av 
vändplatser och hållplatser anpassade för laddning. Det måste där finnas plats för laddare samt 
eventuell ytterligare plats för laddande elbussar. Markbeläggningen måste dessutom klara av en 
elbuss som stannar på exakt samma ställe. Vidare identifierades ett behov av att de depåer som finns 
och planeras kan hantera den eleffekt som krävs för en elbussdepå. Depåfrågan är överhuvudtaget 
viktigare med elbusstrafik, då de måste ha en bra placering utifrån trafikeringen. För staden är det 
minskade bullret en viktigt konsekvens av att övergå till elbussar. Det gör att staden kan planeras på 
ett annat sätt, detta är ett långsiktigt arbete och det kommer också bero på att annan tung trafik 
elektrifieras. Det finns ingen överordnad part som är ansvarig för helheten vid elbussintroduktionen, så 
det är mycket viktigt att de olika parterna samarbetar tätt innan och under upphandlingsfasen. Det 
gäller att vara proaktiva i att identifiera problemområden och att hitta lösningar. Det kommer in nya 
aktörer som inte arbetat med kollektivtrafik tidigare och dessa måste fasas in på ett bra sätt. 
Trafikupplägg och depåfrågor är viktiga att diskutera tidigt, och utifrån trafikföretagets valda trafik- och 
laddstrategier får staden sedan anpassa gatumarken. Slutligen kommer Göteborg stads kostnader för 
att introducera elbussar att redovisas, men även nyttorna för staden måste klargöras tydligt. 
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6.4.2 

NU KOMMER ELBUSSEN 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

ELBUSSAR I SVERIGES KOLLEKTIVTRAFIK: EN KARTLäGGNING AV TRE REGIONER 
UTIFRåN FYRA PERSPEKTIV 

Matilda Ninasdotter Holmström, Anna-Cecilia Lundström, Erik Torstensson 
Trafikverket 

Bakgrund: Intresset för helt elektriska bussar (elbussar) i svensk kollektivtrafik har ökat drastiskt det 
senaste årtiondet. Tidigare har dessa framförallt införts via demonstrations- och testprojekt i olika 
svenska städer. Under de senaste ungefär fem åren har införandet påbörjats inom ramen för befintliga 
trafikavtal samt ordinarie upphandlingsprocesser. Då en majoritet av Sveriges busskollektivtrafik 
kommer att upphandlas under de kommande åren kan därmed elbussar komma att implementeras på 
en större skala i hela landet inom snar framtid. Elbussar är en relativt ny teknik där vidareutveckling 
fortfarande sker för fordonen, batterierna samt laddinfrastrukturen. I dagens läge är det framförallt 
stadsbussar i klass I som är tekniskt mogna för att nyttjas i ordinarie trafik, därför har fokus legat på 
analys av dessa. Genom att studera och kartlägga införande av elbussar ges en uppdatering och 
dokumentering av nuläget inom etableringen av elbussar i Sveriges kollektivtrafik. Vidare bidrar 
studien till en mer generell analys kring hur införandet av en ny teknik i en redan etablerad struktur 
påverkar verksamheten. Studien har fokuserat på tre stora regioner i Sverige: Trafikförvaltningen 
Stockholm, Skånetrafiken samt Västtrafik. Kartläggningen utgick ifrån fyra perspektiv för att fånga 
flertalet aspekter av implementeringen. Perspektiven berörde valet av teknik, affärsmodeller, ett 
bredare samhällsperspektiv och digitalisering. Ett axplock av de teman som ingick i perspektiven var 
involverade aktörer, gränssnitten i ägandeskap och ansvarsfördelning, drivkrafter, målsättningar samt 
relationen till samhällsplanering. Studien är utförd inom ramen för Trafikverkets Elvägsprogram. 

Metod: Studien är kvalitativ där materialet kom både från intervjuer och litteraturundersökningar. 
Intervjuerna skedde framförallt med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna inom respektive region, 
bussoperatörer samt andra relevanta aktörer som myndigheter och elnätsbolag. 

Resultat och slutsats: Studien visade på starka drivkrafter och engagemang för en elektrifierad 
busskollektivtrafik; dock är implementeringen i Sverige relativt blygsam i en nordisk kontext. Många 
delar av busskollektivtrafiken utförs på ett liknande sätt, trots att det är nya fordon med annorlunda 
förutsättningar, vilket bland annat kan indikera att aktörer behåller invanda arbetssätt. Införandet av 
elbussar medför att aktörer som tidigare inte varit involverade i busskollektivtrafiken, såsom 
elnätsbolag, nu kan bli viktiga. Det kan även innebära att redan etablerade aktörer, såsom 
bussoperatörerna, får nya ansvarsområden. Studien visade även att införandet av elbussar kan skapa 
ett utrymme för bildandet av helt nya aktörer som sammankopplar nya och traditionella områden för 
busskollektivtrafiken. Gällande digitalisering kunde inte ett entydigt samband identifieras mellan 
digitalisering och elbussar, dock kunde en tydlig koppling ses mellan elektriska fordon och en 
potentiell automatisering av dessa. Vidare studier kan genomföras för att jämföra olika regioner med 
olika förutsättningar och utmaningar samt studera mindre regioner avseende införandet av 
busskollektivtrafik. Det finns även utrymme för att analysera området i en större internationell kontext. 
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6.4.3 

NU KOMMER ELBUSSEN 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

COSTART – INFöRANDET AV ELBUSSAR I BEFINTLIGA STADSTRAFIKSFLOTTOR 

Anders Wretstrand 
Lund University 

Bakgrund: I Sverige och globalt ökar intresset för elektromobilitet. Det kan handla om både lätta och 
tunga fordon. Bedömningen är att elektrifiering av stadens transporter kan bidra till att lösa flera av 
våra utmaningar, och att ny teknik kan bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Elektromobilitet kan 
handla om både nya tjänster och nya fordonstyper. Det pågår idag en omställning av busstrafiken i 
Sverige och Europa från fossila bränslen till andra alternativ. I Sverige har till exempel andelen 
fordonskilometer i busstrafiken som kör på förnybara drivmedel ökat. Fortfarande utgör elbussar 
endast en liten andel, men det finns idag ett stort antal demonstrationsprojekt, och nya 
elbussupphandlingar annonseras ständigt. Många börjar t.o.m. betrakta elbussar som ett framtida 
huvudalternativ för busstrafik i stadsmiljö. Lunds universitet och FH Aachen har tidigare i ett 
gemensamt EU-projekt (Civitas Dyn@mo) utvärderat införandet av elhybridteknik. Resultaten var 
delvis nedslående (begränsad miljönytta, ökade driftskostnader), och när nu staden Aachen och 
Malmö Stad samtidigt planerade för ett införande av helelektriska bussar i stadstrafiken, beslöts att 
samverka i utvärderingen. Tillsammans med partners i Nederländerna (Eindhoven) och Turkiet (Izmir), 
som båda genomför jämförelsevis stora satsningar, tar vi därför via FoU-projektet COSTART ett 
samlat grepp på införandet av elbussar i stadstrafik. COSTART adresserar flera nivåer: komponenter, 
fordon, fordonsflottor och transportsystem. De övergripande målen med COSTART – a 
Comprehensive strategy to accelerate the integration of electric buses into existing public transport 
systems – är att tillsammans i ett kompetent och diversifierat konsortium bedriva forskning och 
utveckling på olika nivåer: - Genomföra komponent-, fordons- och fordonsflottesimuleringar med 
parametrar baserade på empiriska data: fordonstyp, ombord-komponenter, batterier, för olika drifts- 
och miljöscenarier - Utveckla beslutsstöd för teknikval och optimal fordonsflotta under det att elbussar 
successivt införs i fordonsflottan 

Metod: Projektet pågår just nu och avslutas hösten 2020. Det svenska systemfokuset - fallstudier av 
processer - innehåller analyser av vad som händer när man väljer att integrera e-bussteknologi som 
en grön upphandling. Denna presentation rapporterar om den sociotekniska analysen av 
implementeringen av e-bussar i ett befintligt lokalt kollektivtrafiksystem. Den tar upp frågorna ur ett 
styrningssystem och affärsmodellperspektiv. Det empiriska materialet är baserat på intervjuer och 
dokumentstudier. 

Resultat och slutsats: Resultat som täcker planerings-, implementerings- och driftsfasen på ett tidigt 
stadium indikerar en komplex struktur, fler intressenter än vid val av traditionella drivmedel, samt 
ökade kostnader. 
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6.4.4 

NU KOMMER ELBUSSEN 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

Så TAR REGION STOCKHOLM HAND OM DEN NYA ELBUSSTEKNIKEN - KOSTNADER, RISKER 
OCH BEHOV AV NYA SäTT ATT ARBETA 

Anna Forsmark 
Trafikförvaltningen, Region Stockholm 

Bakgrund: Under 2017 och 2018 genomförde trafikförvaltningen inom Region Stockholm en stor 
elbussutredning som genomlyste de olika aspekterna av en elektrifierad busstrafik. 2019 är året då 
den strategiska inriktningen har beslutats och förvaltningen har fått prova på att implementera 
beslutet. Det handlar bland annat om strategiska investeringar i nya bytespunkter (terminaler) och 
depåer som har fått investeringsmedel för att ta höjd för att förbereda för elbussladdning. 
Trafikförvaltningen genomför under hösten 2019 en upphandling för ett flertal busstrafikavtal. Hela 40 
% av busstrafiken i region Stockholm upphandlas med trafikstart 2021. Analys av elbussar och dess 
infrastruktur, kostnader, risker mm har varit en viktig del i det förberedande arbetet. Utmaningarna 
med att till fullo förstå kostnadsbilden både i investeringsfasen och trafikeringen är stora. Ytterligare en 
utmaning är den effektbrist som råder på olika håll i regionen. En strategisk dialog har inletts med 
nätägare för att säkerställa att de depåer som är aktuella för elektrifierad busstrafik kan få den effekt 
de behöver. Inom elbussutredningen gjordes en genomlysning av alla depåer ur ett effektperspektiv. 
Nu är det skarpt läge för att verkligen säkerställa att elbussarna kan ladda när de kommer i drift 2021. 
På flera håll i Stockholmsregionen påverkas olika verksamheter av effektbristen. Genom strategisk 
dialog och i nära samverkan med andra parter som är en del av utvecklingen hoppas 
trafikförvaltningen att kunna undanröja dessa risker. 

Metod: Utredningsfas har övergått i implementeringsfas vilket ställer krav på att anpassa befinmtliga 
arbetsprocesser och kravbilder inom trafikförvaltningen. 

Resultat och slutsats: Resultatet av utredning och påbörjad implementering kommer att beskrivas ur 
ett praktiskt perspektiv. Hur tillhandahåller Region Stockholm elbusstrafik då kraven på sänkta 
kostnader och låga risker alltid är en del av målbilden i upphandlingar och byggprojekt. En smart och 
om möjligt kostnadsneutral implementering är målet för att på sikt övergå till eldrift där det är lämpligt. 
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6.5.1 

ELVäGAR FöR HåLLBART TRANSPORTSYSTEM 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

POTENTIAL TILL UTSLäPPSMINSKNINGAR FRåN ELEKTRIFIERING AV EUROPAVäGARNA 
OCH VISSA RIKSVäGAR 

Johanna Jussila Hammes 
VTI 

Bakgrund: Växthusgasutsläppen från tunga lastbilstransporter har ökat med ca 11 procent jämfört 
med 1990. Sedan toppåret 2007 har utsläppen dock minskat med ca 26 procent. Ett sätt att minska 
utsläppen vidare skulle kunna vara att elektrifiera de tyngst trafikerade vägarna i Sverige. Syftet med 
detta projekt är att beräkna potentialer för elektrifiering av godstransporter från fyra scenarier. I det 
ena scenariot elektrifieras hela europavägnätet samt fyra riksvägar med största godsflöden (RV 40 
mellan Göteborg och Jönköping och RV 73 mot Nynäshamn, RV 11 och RV 21 i Skåne). De andra 
scenarierna är mindre och omfattar bara delar av europavägsnätet och de tyngst trafikerade riksvägen 
(40 och 73). Studien tar inte hänsyn till tekniska aspekter av elvägar eller till kostnadsfrågan. Den 
utgår således en ren potentialberäkning. 

Metod: Beräkningen baserar sig på vägtrafikdata från Trafikverket kombinerad med fordonskilometer 
per fyra kategorier av tunga lastbilar (3,5-16 ton, 16-24 ton, 24-40 ton samt över 40 ton) som hämtats 
från SAMGODS. Bränsleförbrukning per kilometer i ASEK (Trafikverket, 2018) används för att beräkna 
den totala drivmedelsförbrukningen för tunga lastbilstransporter på de intressanta vägarna. Därefter 
används värmevärdet som anges av Energimyndigheten, GJ/m3 för dieselolja för att beräkna 
energiinnehållet i det drivmedel som används. Avslutningsvis används emissionsfaktorn för diesel- och 
eldningsolja 1 för att beräkna de totala koldioxidutsläppen från det bränsle som använts. Detta anger 
potentialen för utsläppsminskningar. 

Resultat och slutsats: De totala utsläppen från hela europavägsnätet uppgick år 2018 till 5 681 000 
ton CO2. Detta kan jämföras med totala utsläpp från alla transporter år 2017 som var på 15 497 000 
ton CO2 (Naturvårdsverket, 2018). Utsläppen från transporter har, såsom noterades, sjunkit över 
tiden, vilket enligt Naturvårdsverket beror främst på att andelen förnybart bränsle ökat även för tunga 
transporter. Eftersom resultaten i detta PM är framräknade från fordonskilometer, och det har antagits 
att dessa har producerats med diesel som insatsfaktor, utgör således potentialberäkningen en övre 
gräns till vad som skulle vara maximala utsläpp för att producera en viss mängd fordonskilometer. 
Som utsläppsminskningspotential utgör det därmed en övre gräns. Två scenarier tog hänsyn till att 
europavägar med låga trafikmängder sannolikt inte skulle löna sig att elektrifiera togs också fram. Om 
gränsen för elektrifiering sätts på minst 1 miljon fkm med tunga lastbilar per vägkilometer sjunker 
utsläppsminskningspotentialen för elvägar till 3 270 000 ton CO2. Sänks gränsen något, till 0,8 
Mfkm/km väg, så att även E4:n genom Uppsala län, E22 genom Skåne och E20 genom Örebro och 
Västra Götaland inkluderas ökar utsläppsminskningspotentialen till 2 723 000 ton CO2. Här är det 
märkbart att trafikmängderna genom Västmanland (0,57 Mfkm/km väg) och Södermanland (0,78 
Mfkm/km väg) på E20 är så pass låga att de inte skulle löna sig att elektrifieras även med det mer 
generösa måttet. Referenser Naturvårdsverket, 2018. Utsläpp av växthusgaser från inrikes 
transporter. [Online] 
Available at: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-
inrikes-transporter/ 
[Använd 21 08 2019]. Trafikverket, 2018. Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för 
transportsektorn: ASEK 6.1. Kapitel 14 Operativa trafikeringskostnader för godstransporter, Borlänge: 
Trafikverket. 
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6.5.2 

ELVäGAR FöR HåLLBART TRANSPORTSYSTEM 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

FöRETAGSEKONOMISK LöNSAMHET FöR ELVäGSINVESTERINGAR - 
KALKYLFöRUTSäTTNINGAR OCH BERäKNINGAR 

Björn Hasselgren1, Fredrik Widegren2, Hanna Sandqvist Wong3 
1Trafikverket , 2Trafikverket/WSP , 3EY 

Bakgrund: Elvägar med dynamisk laddning av tunga fordon kräver omfattande investeringar i 
vägområdet, för överföringsteknik från anslutningspunkt till elnätet och till fordon, men också för 
anläggning av elnät vid sidan av vägen för att elkraftförsörja anläggningen. Vidare behöver nya fordon 
köpas in av transportörer. Elvägsanläggningen behöver löpande underhåll och elförbrukningen ska 
betalas av de som nyttjar vägen. För att bedöma om det finns en möjlighet för aktörer i privat sektor att 
göra investeringar i en elvägsanläggning behöver en bedömning göras av kostnader för 
komponenterna i anläggningen, för drift/underhåll och elförbrukning. Anläggningen ska skrivas av över 
tid och en finansieringskostnad för investerat kapital beräknas, som kan variera mellan aktörer i 
offentlig sektor och i privat sektor. Intäkerna i systemet och kostnaderna för elvägssystemet är 
beroende ett antal förutsättningar, såsom vilken längd elvägsanläggningen har, vilken andel av en 
vägsträcka som en elektrifieras och vilken transportvolym som genereras för körning på el på aktuellt 
vägavsnitt. Den samlade kostnaden som framgår av beräkningsstegen ska sedan jämföras med den 
besparing för körning på fossila drivmedel som uppstår. Trafikverket har under 2019, i samarbete med 
aktörerna på den framväxande elvägsmarknaden, och med stöd av EY, utarbetat en sådan 
kalkylmodell, som kan användas för att skapa en förståelse för hur olika förutsättningar påverkar olika 
aktörers ekonomiska resultat i samband med elvägsinvesteringar. Arbetet med att ta fram 
kalkylmodellen och exempel på hur den kan användas presenteras i detta paper. 

Metod: Kalkylmodellen är ett verktyg som syftar till att skapa en fördjupad förståelse kring 
företagsekonomiska konsekvenser för olika aktörer i ett elvägssystem utifrån ett 
resultaträkningsperspektiv. Kalkylmodellen är gjord i Excel med utgångspunkt i värden på olika 
parametrar i Trafikverkets Elvägskalkyl/Elvägskalk. Den bygger sedan på en företagsekonomisk 
beräkningsansats. Flera av variablerna har stämts av med branschen och med tillgängliga alternatiav 
källor som kalibrerats. En manual för kalkylmodellen finns att tillgå. 

Resultat och slutsats: Kalkylmodellen ger en samlad överblick över den företagsekonomiska utfallet 
av elvägsinvesteringar med avseende på sträcka, trafikvolym, teknikval, andel elektrifierad väg, med 
mera. Den ger därmed möjlighet att objektivt jämföra olika elvägsteknologiers lönsamhet och ger en 
bra uppskattning om när lönsamhet kan uppstå i olika anläggningstyper och med olika 
utbyggnadsstrategier. 
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ELVäGAR FöR HåLLBART TRANSPORTSYSTEM 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

ELVäGAR - ETT BIDRAG ATT Nå KLIMATMåLEN 2045 

Jan Pettersson 
Trafikverket 

Bakgrund: Lastbilstrafiken står för nära 89 % av den inrikes godsmängden medan personbilar står för 
drygt 90 % av trafikarbetet. Den tunga vägburna godstrafiken står för ca 25 % av 
vägtransportsystemets energianvändning och i stort sett motsvarande utsläpp av koldioxid . 
Riksdagen har fattat ett beslut om en klimatlag som bland annat innebär att utsläppen av koldioxid 
från transportsektorn ska reduceras med 70 % till 2030 för att 2045 nå nollnivå. Den bärande idéen 
med elvägar är att minska den tunga trafikens beroende av fossila bränslen, minska utsläppen av 
koldioxid och samtidigt säkerställa god transportförsörjning för näringslivet i ett framtida, fossilfritt 
samhälle Regeringen gav i oktober 2017 Trafikverket uppdraget att utreda och redovisa 
förutsättningarna för om elvägar på sikt ska kunna vara en del i det statliga vägnätet samt att hantera 
den del av det tysk-svenska innovationspartnerskapet som avser elvägar. 

Metod: Trafikverket har startat ett program för elvägar samt en färdplan som Trafikverket arbetar 
enligt samt pågår omfattande forskning och forskningssamarbeten där Trafikverket är beställare samt 
genomför Trafikverket omvärldsbevakning inom detta intressanta område där det internationella 
intresset är stort 

Resultat och slutsats: Trafikverket elvägsprogram har nu leveranser att redovisa samt plan för vidare 
arbete. En del inom detta program är att hantera det svensk-tyska samarbetet som beslutades av 
regeringen. Nu skall det startas ett nytt trilateralt samarbete mellan Sverige, Tyskalnd och Frankrike. 
Trafikverket kommer att berätta om de framsteg som har gjorts inom detta arbete och de planer som 
finns för elvägar både på kort och lång sikt. Arbeten som pågår angående de första planerade 
permanenta sträckorna samt även arbetet med framtida utrullning pågår och kommer att presenteras. 
Tanken är att detta skall intressera både akademi, industri, berörda myndigheter och aktörer som följer 
arbetet om elvägar. 
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ELVäGAR FöR HåLLBART TRANSPORTSYSTEM 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

ELVäGSTEKNIKER - DEMONSTRATIONSPROJEKT OCH ERFARENHETER 

Magnus Lindgren 
Trafikverket 

Bakgrund: Trafikverket har i uppdrag att utreda och redovisa förutsättningarna för om elvägar på sikt 
ska kunna vara en del i det statliga vägnätet. En del i detta arbete har varit att ta fram kunskap kring 
byggande, drift och underhåll av elvägar vilket skett genom demonstratorer eller tester av olika 
elvägstekniker på allmän väg. Elvägar är en ganska ny företeelse även om det har funnit eldrivna 
fordon som matas från elnätet, tex järnvägsfordon och trådbussar, under mycket lång tid. Kunskapen 
kring elvägar, för både lätta och tunga fordon, har dock varit mycket begränsad. 

Metod: Hur framtiden kommer att se ut är svårt att sia om. Av de tekniker som kan minska utsläppen 
av koldioxid från vägfordon, speciellt tunga vägfordon, är biodrivmedel den som har den största 
potentialen i närtid. Redan idag står biodrivmedel för minst 20 procents reduktion av 
koldioxidutsläppen från dieselbränsle i Sverige. Den totala potentialen är dock begränsad, speciellt i 
ett globalt perspektiv. Det finns mycket som tyder på att elektrifiering kommer, på längre sikt, att få stor 
betydelse för transporter i ett hållbart samhälle. Det finns många typer av elektrifiering varav elväg är 
en. Genom att tillämpa förkommersiell upphandling har Trafikverket kunnat upphandla kunskap kring 
elvägstekniker som befinner sig på en teknikmognad som ännu inte nått kommersiell nivå. Det olika 
elvägsteknikerna har kommit olika långt i sin utveckling och genom den aktuella upphandlingsformen 
har det varit möjligt att möta respektive elvägsteknik på dess mognadsgrad. 

Resultat och slutsats: Trafikverket har genomfört två förkommersiella upphandlingar för ta fram 
kunskap kring byggande, drift och underhåll av elvägar. Den första upphandlingen, som annonserades 
redan 2013, resulterade i två testanläggningar. Båda testanläggningarna var baserade på konduktiv 
teknik, en med luftledning och en med markskena. Ett viktigt resultat var att även om mycket är 
gemensamt mellan olika elvägstekniker så har respektive elvägsteknik unika förutsättningar och 
utmaningar. Detta kan röra sig om installation av elvägstekniken i väganläggningen, drift och underhåll 
eller andra tekniska eller säkerhetsmässiga delar. För att bredda kunskapsläget kring elvägar 
beslutade Trafikverket under 2018 att genomföra ytterligare en förkommersiell upphandling kring 
elvägar. Även i detta fall resulterade upphandlingen i två testanläggningar en konduktiv med 
markskena och en induktiv med spolar under vägbanan. Mycket kunskap och erfarenheter har byggts 
upp under denna process. För de elvägstekniker som ingick i den första förkommersiella 
upphandlingen har erfarenheter och kvarvarande utmaningar från drift på allmän väg identifierats. För 
de två elvägstekniker som omfattas av den andra förkommersiella upphandlingen pågår för 
närvarande förberedelser inför installation. Även om det ännu inte finns några erfarenheter från drift på 
allmän väg så har granskning och utvärdering under de första faserna av den förkommersiella 
upphandlingen gett viktigt kunskap kring respektive elvägsteknik. 
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SMARTROAD GOTLAND DEMONSTRERAR VäRLDENS FöRSTA TRåDLöSA ELVäG FöR BUSS 
OCH LASTBIL 

Håkan Sundelin, Stefan Tongur 
Electreon AB 

Bakgrund: Smartroad Gotland är ett treårigt kunskapsprojekt, i huvudsak finansierat av Trafikverket, 
där vi bygger världens första induktiva elväg för elektrisk buss och lastbil mellan Visby flygplats och 
Visby. Projektet är det första i sitt slag i att en implementera en trådlös elektrisk väg på en offentlig 
plats med användning av en elbuss i kollektivtrafiken. En tung el-lastbil kommer också att visa på den 
enorma potential som finns hos ERS för elektrisk lasttransport på motorvägar. Projektet har som mål 
att undersöka tekniska, logistiska och ekonomiska aspekter gällande implementeringen av ett trådlös 
ERS. För att bevisa för världen att ett trådlös ERS är den tillförlitlig lösningen för framtidens transport 
ska projektet visa på teknikens grundläggande egenskaper: · Visa möjligheter att ladda olika typer och 
storlekar av elfordon · Skapa en minimal visuell och miljömässig påverkan på befintlig infrastruktur · 
Demonstrera att systemet är smart och kan integreras med olika applikatione 

Metod: Projektet Smartroad Gotland kommer att bedrivas på en 4 kilometers lång sträcka, på väg 149 
som leder till Visby flygplats kommer systemet vara uppbyggt på 3 olika sektioner. Detta gör det 
möjligt att demonstrera systemets förmåga att ge fordonet ström med endast en del av vägen 
förberedd för kraftöverföring. Den 4 km långa sträckan, varav 1,6 km blir elektrifierad, förbinder 
flygplatsen med centrala Visby. Sträckan är vald eftersom det möjliggör att systemet kan testas under 
dynamiska vägförhållanden. Elvägen angränsar till en rondell, innehåller längre raksträckor och kurvor 
vilket gör att fordonen testas med olika vägunderlag. Den valda sträckan möjliggör även flera 
värdefulla samarbeten, där bland annat Smartroad Gotlands samarbete med Flygbussarna har gjort 
att elbussen sätts i reguljär drift. 

Resultat och slutsats: Pionjärprojekt innebär alltid utmaningar, och för Smartroad Gotland är en 
central utmaning att verifiera och höja teknikens mognadsgrad, eftersom projektet är det första av sitt 
slag. I detta fall innebär det centralt att skala upp produktionen från labbskala till massproduktion och i 
projektet går vi från tester i laboratorium till att appliceras i drift. En annan central aspekt är att verifiera 
så ingen strålning stör omgivningen. Säkerhetskraven i projektet är höga och närheten till flygplatsen 
gör att det tillkommer krav på att inte störa radiotrafik och andra tekniska system. I vår presentation 
kommer lärdomarna, mätningar och analyser från installation och driftsättning av en helelektrisk lastbil 
på den första sträckan att redovisas. 
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UTBYGGNAD AV LADDINFRASTRUKTUR I SVERIGE – NULäGE OCH DISKUSSION KRING 
FRAMTIDEN 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

UTVECKLINGEN AV LADDINFRASTRUKTUR I SVERIGE 

Martina Wikström 
Energimyndigheten 

Bakgrund: Laddinfrastruktur, eller bristen på den, framhålls ofta som ett betydande hinder för 
elektrifieringen av fordonsflottan och därmed omställningen av transportsystemet. Dock är det få som 
vet att Sverige har en generellt sett bra utbyggnad av laddningsmöjligheter, det finns investeringsstöd 
för att bygga laddstationer och att Sverige har den största marknadsandelen av laddbart i 
nybilsförsäljningen i EU. Sverige, och Norden, framhålls ofta som en föregångsregion i arbetet med att 
främja laddbara fordon[1],[2]. Syftet med denna session är att ta avstamp i vad som bidragit till 
Sveriges framflytande position på området, med fokus på laddinfrastruktur, och utifrån det diskutera 
hur utvecklingen framåt kan se ut. [1] IEA 2019, Global EV Outlook 
www.iea.org/publications/reports/globalevoutlook2019/ [2] IEA 2018, Nordic EV Outlook 
https://webstore.iea.org/nordic-ev-outlook-2018 

Metod: Energimyndigheten är nationell samordnare för laddinfrastruktur. Datainsamling från arbetet 
med investeringsstödet Klimatklivet, erfarenheter från Trafikverkets regeringsuppdrag gällande 
utbyggnad av snabbladdare längs större vägar[1] och Boverkets utredning om införandet av 
kommande EU-krav på laddinfrastruktur[2]. Utifrån dessa erfarenheter kommer också 
Energimyndigheten diskutera slutsatser som påverkar utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige. [1] 
https://trafikverket.ineko.se/Files/en-
US/48899/Ineko.Product.RelatedFiles/2018_172_infrastruktur_for_snabbladdning_langs_storre_vagar
_regeringsuppdrag.pdf [2] https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2019/nya-
krav-pa-laddinfrastruktur-for-laddfordon.pdf 

Resultat och slutsats: Sedan 2015 har Energimyndigheten varit utpekade av regeringen som 
nationell samordnare av laddinfrastruktur. Med en forskningsportfölj på området har 
Energimyndigheten god kunskap om den tekniska utvecklingen, så väl som de ekonomiska och 
politiska förutsättningarna samt användarbeteenden. Samordningsuppdraget har kopplats till 
investeringsstödet Klimatklivet, som introducerades 2015. I mars 2019 hade beviljat stöd till ca 30.000 
laddningspunkter, publika men främst icke-publika laddningspunkter[1]. Klimatklivet har fr.o.m hösten 
2019 nya medel och under hösten öppnar Klimatklivet igen för nya ansökningar. Resultaten från 
dessa omgångar kommer även att presenteras på Transportforum. Föredraget syftar till att ge en 
nulägesbild men även få inblick i vilka aktörer som beviljats stöd och var denna laddinfrastruktur 
kommer att byggas. Detta presenteras av Energimyndigheten, bla. genom att visa på den uppdaterad 
bild av den geografiska fördelningen av olika laddeffekt för publik laddning. I rollen som nationella 
samordnare av laddinfrastruktur har Energimyndigheten även varit involverad i Trafikverkets 
regeringsuppdrag gällande utbyggnad av snabbladdare längs större vägar[2] och Boverkets utredning 
om införandet av kommande EU-krav på laddinfrastruktur[3]. Utifrån dessa erfarenheter kommer 
också Energimyndigheten diskutera slutsatser som påverkar utbyggnaden av laddinfrastruktur i 
Sverige. [1] https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-
ersattning/bidrag/klimatklivet/lagesbeskrivning-klimatklivet-201904.pdf [2] 
https://trafikverket.ineko.se/Files/en-
US/48899/Ineko.Product.RelatedFiles/2018_172_infrastruktur_for_snabbladdning_langs_storre_vagar
_regeringsuppdrag.pdf [3] https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2019/nya-
krav-pa-laddinfrastruktur-for-laddfordon.pdf 
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UTBYGGNAD AV LADDINFRASTRUKTUR I SVERIGE – NULäGE OCH DISKUSSION KRING 
FRAMTIDEN 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

LäNSSTYRELSENS UPPDRAG OM FRAMTAGANDET AV REGIONALA PLANER FöR 
INFRASTRUKTUR FöR LADDFORDON OCH FöRNYBARA DRIVMEDEL 

Martina Wikström1, Maria Saxe2 
1Energimyndigheten , 2Länstyrelsen Dalarna 

Bakgrund: Sammanfattning Syftet med sessionen är att ge en bild av hur utbyggnaden av 
laddinfrastruktur ser ut i Sverige idag, en inblick i vilken laddinfrastruktur som har beviljats statliga 
investeringsbidrag samt diskutera hur laddinfrastrukturen i Sverige, både för lätta och tunga fordon, 
kan komma att utvecklas och se ut framgent. Diskussionen föreslås innehålla företrädare från 
Regeringskansliet, Länsstyrelsen, Energimyndigheten och Chalmers tekniska 
högskola. Bakgrund Laddinfrastruktur, eller bristen på den, framhålls ofta som ett betydande hinder 
för elektrifieringen av fordonsflottan och därmed omställningen av transportsystemet. Dock är det få 
som vet att Sverige har en generellt sett bra utbyggnad av laddningsmöjligheter, det finns 
investeringsstöd för att bygga laddstationer och att Sverige har den största marknadsandelen av 
laddbart i nybilsförsäljningen i EU. Sverige, och Norden, framhålls ofta som en föregångsregion i 
arbetet med att främja laddbara fordon[1],[2]. Syftet med denna session är att ta avstamp i vad som 
bidragit till Sveriges framflytande position på området, med fokus på laddinfrastruktur, och utifrån det 
diskutera hur utvecklingen framåt kan se ut. [1] IEA 2019, Global EV Outlook 
www.iea.org/publications/reports/globalevoutlook2019/ [2] IEA 2018, Nordic EV Outlook 
https://webstore.iea.org/nordic-ev-outlook-2018 

Metod: Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag som regionala planer för infrastruktur för förnybara 
drivmedel och laddinfrastruktur[1]. Slutrapporteringsdatum för uppdraget är 31 december 2019. En 
representant från deras samordningskansli LEKS föreslås beskriva syftet med uppdraget och ge en 
bild av vilka avväganden inför framtiden. Förutsättningarna för fossilfrihet skiljer sig mellan länen, 
denna presentation föreslås fokusera på laddinfrastruktur, dess roll utifrån ett regionalt perspektiv och 
hur detta underlag är vägledande för kommuner och andra aktörer i länen. [1] 
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=19621 uppdrag 3:9 

Resultat och slutsats: En representant från länsstyrelsens samordningskansli LEKS föreslås 
beskriva syftet med uppdraget och ge en bild av vilka avväganden inför framtiden. Förutsättningarna 
för fossilfrihet skiljer sig mellan länen, denna presentation föreslås fokusera på laddinfrastruktur, dess 
roll utifrån ett regionalt perspektiv och hur detta underlag är vägledande för kommuner och andra 
aktörer i länen. 
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UTBYGGNAD AV LADDINFRASTRUKTUR I SVERIGE – NULäGE OCH DISKUSSION KRING 
FRAMTIDEN 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

DEN TILLGäNGLIGA LADDPLATSEN - ATT BYGGA LADDPLATSER FöR ALLA 

Johan Lagrelius 
Mr 

Bakgrund: Funktionshinder är en av diskrimineringsgrunderna i svensk lagstiftning. Ändå är det på 
många ställen så gott som omöjligt att hitta en laddplats som är tillgänglig för funktionshindrade. Hur 
gör man för att skapa fler tillgängliga laddplatser? Vi började med en inventering i Umeå i våras, det 
här är vad vi fann. Inspirationen till att börja arbeta med tillgängliga laddplatser fick vi från Jämtland 
där vi i ansökningsfasen fick tipset att ta med Tillgänglighetsrådet i vår referensgrupp. Det finns inga 
krav på att parkeringsplatser för elfordon ska göras tillgängliga för personer med fysisk 
funktionsnedsättning och väldigt lite är skrivet på området. De lagar som gäller är det som är skrivet i 
regeringsformen, plan- och bygglagen och LoU. De rekommendationer vi fann handlar mest om höjd 
på reglage och knappar, höjdskillnader, bredd på parkeringsyta och friyta runt fordonet. 

Metod: INVENTERING AV PUBLIKA LADDPLATSER 
I och med att projektet SiSL Mellersta Norrland inte var beviljat än startade vi med en inventering av 
de publika laddplatserna i Umeå tillsammans med en samarbetspartner som är rullstolsburen och aktiv 
i DHR och RTP i Västerbotten. Vi tittade på laddplatser på gatumark, i parkeringshus och 
snabbladdare. Många platser hade behov av förbättringar - som ofta kunde ha undvikits om man tänkt 
till vid placering av laddplatsen. 

Resultat och slutsats: MÅNGA BRISTER - LÄTT ATT GÖRA FEL 
Vår inventering hittade förbättringspunkter på de flesta platserna. Bäst var de semisnabba 
laddstolparna i gatumiljö, men ofta var det kanter och dåligt med friyta runt. I parkeringshusen var det 
ofta helt omöjligt trångt, utom vid badhusets parkeringshus där det fanns en 5 meter bred ruta vid 
laddplatsen. Kontentan är att det är lätt att göra fel om man inte tänker på tillgängligheten. SVÅRT 
ATT SNABBLADDA 
För snabbladdning, som är den allra viktigaste laddplatsen att tillgängliggöra, var det genomgående 
svårt att komma till pga påkörningsskydd, höjdskillnader och trångt i laddarnas väderskydd. Alla 
snabbladdare hade även alldeles för hög skärm där man behöver trycka för att starta laddningen. 
Kablar och laddkontakter är väldigt tunga och svåra att hantera för de som inte har full handstyrka 
(något som är svårt att komma ifrån). Dessutom kräver anslutning ofta att man ska både dra och 
trycka för att låsa eller låsa upp kontakten, vilket gör det svårt att lösa med en hand. FÄRG, 
KONTRAST OCH TEXTSTORLEK 
Vi tittade även på hur tillgängliga laddplatserna var för personer med nedsatt syn eller färgseende. Här 
var ofta informationen om laddningsstatus bara förmedlad genom färg. Låg kontrast, färgplattor, liten 
textstorlek och höjd på informationen gjorde det också svårare för personer med funktionshinder. 
FORTSATT ARBETE FÖR TILLGÄNGLIGA LADDPLATSER 
Resultaten från vår inventering har lyfts till Umeå kommun via Funktionshinderrådet i juni 2018. Till 
elbilsmässan i Göteborg tog vi fram tips och checklistor för tillgängliga laddplatser. I nästa fas lyfter vi 
frågan med kommuner så att de kan ställa krav på tillgänglighet vid upphandling - något som nu 
testats i upphandlingen av snabbladdare i Sollefteå och Kramfors. Frågan drivs vidare i dialog med 
Trafikverket och SKL som just nu är inne i en upphandling av laddstationer. 
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6.6.4 

UTBYGGNAD AV LADDINFRASTRUKTUR I SVERIGE – NULäGE OCH DISKUSSION KRING 
FRAMTIDEN 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

VAD KOMMER LADDINFRASTRUKTUR FöR STORSKALIG INTRODUKTION AV ELFORDON ATT 
KOSTA OCH HUR KOMMER DEN ANVäNDAS? 

Anders Grauers 
Chalmers University of Technology 

Bakgrund: Det är nu klart att tekniken som behövs för elektrifierade vägtransporter redan finns och 
når högt ställda krav. Antalet fordonsmodeller och fordonstyper som finns i helelektrisk version ökar 
snabbt, och kostnaderna sjunker. Därmed verkar det givet att helelektriska fordon kommer kunna bli 
en stor del av fordonsförsäljningen bara inom några få år. Trots det råder fortfarande stor osäkerhet på 
vilken laddinfrastruktur som kommer att behövas, vem som skall bygga den och när den finns 
tillgänglig. Om det inte finns en rimlig tillgång på laddare, och aktörer som vill bygga dem, så kan det 
bromsa omställningen påtagligt. Denna presentation visar ett scenario för vilken laddinfrastruktur som 
skulle behövas, vad den kommer att kosta och hur den kommer att användas. 

Metod: Vilka laddare som sannolikt kommer att byggas analyseras både ur användarens och 
operatörens perspektiv. Först analyseras kostnaden för att bygga och driva olika laddare. Kostnaderna 
ställs sedan mot användarnas behov av laddning och deras betalningsvilja för olika typer av laddning. 
Baserat på det görs en analys av hur beläggningen blir för olika ladddare och hur konkurrensen bör 
påverka prissättningen. 

Resultat och slutsats: Analysen visar att laddinfrastrukturen inte behöver vara speciellt dyr och att 
den kan vara en lönsam kommersiell verksamhet. En viktig faktor för att få en kostnadseffektiv 
laddinfrastruktur är att hitta prismodeller och bokningssystem som möjliggör att laddarna kan ha hög 
beläggning under vissa tider, men ändå kan erbjuda kunderna den tillgängligheten som krävs för att 
de skall vara nöjda. För att förstå laddbeteendet hos olika användare visar undersökningen att det är 
bra att särskilja på några olika typer av laddning för det visar sig att användarna sannolikt kommer att 
föredra visa typer av laddning före andra typer, då det är möjligt. Resultaten visar även att 
betalningsviljan för olika typer av laddning varierar kraftigt, och att det ihop med variation i efterfrågan 
troligen kommer att leda till stora variationer i priset för laddning på olika platser och vid olika tider. 
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6.7.1 

OM BULLER OCH NYA BERäKNINGSMODELLER 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

VäGTRAFIKBULLERBERäKNINGAR ENLIGT NYA CNOSSOS-EU FöR 
BULLERKARTLäGGNINGAR 

Krister Larsson 
RISE Research Institutes of Sweden 

Bakgrund: Buller orsakar störning och påverkar vår livskvalitet negativt. Vägtrafik är den bullerkälla 
som påverkar flest personer i Sverige, och med ökad urbanisering och förtätning finns en risk för ökat 
antal utsatta. För att kunna nå miljömålen inom god bebyggd miljö behövs åtgärder för att hantera 
buller. Forskningen har under de senaste åren gett starkare evidens för sambanden mellan buller och 
olika hälsoutfall. Hösten 2018 publicerade WHO uppdaterade riktlinjer för bl.a. trafikbuller med skärpta 
riktlinjer och uppdaterade dos-respons samband för störning och vägtrafikbuller. Enligt 
omgivningsbullerdirektivet (Directive 2002/49/EC Environmental Noise Directive, END) ska 
medlemsländerna kartlägga bullersituationen i större städer samt längs större vägar och järnvägar vart 
5e år, samt upprätta handlingsplaner för att hantera buller och informera allmänheten. Hittills har 
kartläggningarna gjorts med olika nationella beräkningsmodeller, varför jämförelser mellan olika länder 
har varit svår. De bullerkartläggningar som kommer göras efter 2019 ska därför göras med en 
harmoniserad beräkningsmodell, CNOSSOS_EU, enligt Commission Directive (EU) 2015/996. 
Direktivet innehåller en detaljerad beskrivning av beräkningsmodellen samt typiska indata. Men 
eftersom vägbeläggningar och fordonsflottan varierar i olika regioner behöver beräkningarna 
anpassas till de olika förutsättningarna. Under arbetet med att införa modellen har ett antal fel och 
otydligheter upptäckts och en rättelse av modellen publicerades under 2019 (Amendments for 
CNOSSOS-EU Description of issues and proposed solutions, RIVM Letter report 2019-0023). 

Metod: 2015-2016 genomfördes ett projekt för att uppdatera indata till den nordiska 
bullerberäkningsmodellen Nord2000, samt att föreslå svenska indata till CNOSSOS-EU för vägtrafik 
(Uppdaterade beräkningsmodeller för vägtrafikbuller, SP-Rapport 2015:72). Mätningar för olika 
fordonstyper genomfördes för den vanligaste svenska vägbeläggningen på högtrafikerade vägar 
genomfördes och utifrån de mätresultaten anpassades uppdaterade indata för Nord2000. Från den 
uppdaterade Nord2000 kunde sedan indata för CNOSSOS-EU härledas. Men de koefficienter som 
publicerades bygger på den felaktiga modellen i direktiv 2015/996. I denna studien uppdateras 
CNOSSOS-EU modellen med det senaste tillägget och nya uppdaterade indata till modellen beräknas 
utifrån de mätningar som publicerades i SP-Rapport 2015:72. 

Resultat och slutsats: Resultaten visar uppdaterade indata till CNOSSOS-EU modellen för vägtrafik 
för svenska förhållanden. Dessa data kan användas t.ex. vid kommande bullerkartläggningar för att 
rapportera omgivningsbuller enligt omgivningsbullerdirektivet. Exempel på praktisk användning i olika 
situationer kommer också att visas. 
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6.7.2 

OM BULLER OCH NYA BERäKNINGSMODELLER 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

NYA INDATA FöR BERäKNING AV BULLER FRåN TåGTRAFIK MED CNOSSOS-EU 

Mikael Ögren1, Anders Genell2, Peter Torstensson2, Tomas Jerson3 
1Sahlgrenska Akademin , 2VTI , 3WSP Sverige AB 

Bakgrund: Nuvarande beräkningsmetoder för beräkning av buller från spårburen trafik baseras till 
största delen på mätningar som utfördes under 1995 och tidigare. I och med att den nya EU-
gemensamma beräkningsmetoden Cnossos-EU skall införas till 2021, så behövs nya indata både till 
denna modell och de äldre som används i Sverige. Beräkningarna är ett viktigt underlag vid all 
infrastrukturplanering och byggnation i närheten av järnväg, spårväg och tunnelbana i Sverige. 

Metod: Mätningar av bullernivå har gjorts nära spåret (7,5 m) för många av de tågtyper som trafikerar 
järnvägsnätet idag. Men det räcker inte att mäta bullernivån, även mätningar av ytråhet på rälen och 
några hjul har genomförts. Slutligen har olika parametrar i beräkningsmodellen Cnossos-EU 
anpassats för att ge så korrekta beräkningsresultat som möjligt. 

Resultat och slutsats: Mätkampanjen har resulterat i nya indata för många av de fordon som 
trafikerar järnvägsnätet idag, och ger ett mycket bättre underlag för rättvisande beräkningar än de 
tidigare data från 90-talet. 
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6.7.3 

OM BULLER OCH NYA BERäKNINGSMODELLER 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

BERäKNING AV MAXIMALBULLERNIVå OCH KRAV På NY BULLERBERäKNINGSMODELL 

Anders Genell1, Mikael Ögren2 
1VTI , 2Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg 

Bakgrund: Från och med nästa strategiska bullerkartläggning i enlighet med European Noise 
Directive (END) som skall avrapporteras 30:e juni 2022 skall den nya EU-gemensamma 
beräkningsmodellen för trafikbuller, Cnossos-EU, användas. Naturvårdsverket, Trafikverket, 
Transportstyrelsen, Boverket och VTI har inrättat ett Kunskapscentrum om Buller bl.a. för att 
undersöka möjligheterna att ersätta befintliga beräkningsmodeller i Sverige med Cnossos-EU. En 
svårighet är att Cnossos-EU använder andra mått än de nu gällande svenska beräkningsmodellerna, 
LDEN, som är ett slags dygnsmedelvärde och LNight som är medelvärde för buller nattetid. De svenska 
beräkningsmodellerna använder sig i huvudsak av LAeq, som är ett dygnsmedelvärde och 
maximalnivå, LAFmax, I förordning (2015:216) om omgivningsbuller vid bostadsbyggande förtydigas hur 
bullerriktvärden skall hanteras vid nybyggnation av bostäder, och baseras på LAeq och LAFmax. En 
områkning mellan LAeq och LDEN eller LNight är relativt okomplicerad, men det finns inget enkelt sätt att 
omvandla LDEN eller LNight till LAFmax. Som en del i arbetet inom Kunskapscentrum har metoder för 
beräkning av maximalnivå undersökts för att avgöra ifall det är möjligt att skapa ett komplement till 
Cnossos-EU för beräkningar av maximalnivå. För den beräkningsmoell som är aktuell i Sverige idag, 
Nord 96, beräknas maximalnivå från uppmätt spridning av ljudnivå för ett stort antal fordonspassager. 
Det är dock inte entydigt bestämt hur maximalnivå skall beräknas för att uppfylla kraven i förordning 
2015:216. Vid mätning av maximalnivå anges det fordon som ger upphov till högst nivå under 0.125s 
vara det bullrigaste fordonet. Det förutsätter dock att man kan mäta enskilda passager, och när 
trafikflödet är intensivt, och därmed bullernivån är som högst, så är det mycket svårt att urskilja 
bidraget från varje enskild passage. För att få en bild av hur olika metoder för beräkning av 
maximalnivå relaterar till upmätta nivåer har en simulering av ett stort antal passager vid olika 
trafikflöden genomförts för att representera mätningar under olika trafikförhållanden. 

Metod: För att efterlikna de slumpmässiga tidsvariationer för fordonspassager som förekommer i det 
verkliga fallet genomfördes en så kallad Monte-Carlosimulering av trafikflödesvariationer baserade på 
ljudnivåer för en enstaka fordonspassage för varje fordonstyp (lätt, medeltung och tung) beräknad 
med Cnossos-EU. I simuleringen antogs trafiken bestå av två oberoende slumpmässiga processer, en 
för varje körriktning längs en tvåfilig väg. Tidsintervallet mellan två fordon antogs vara 
Poissionfördelat, med begränsingen att inga två fordon i samma körfält befinner sig närmre än två 
sekunder från varandra. Vägens bredd var 13m och mottagarpunkten placerad 50m från vägens mitt. 
Hastigheten var 50km/h och simuleringar genomfördes för trafikflöden om 20, 50, 100, 200, 500 och 
1000 fordon per timme. Spridningen i ljudnivå för individuella fordonspassager baserades på 
standardavvikelsen för lätta respektive tunga fordong angiven i Nord 96. Monte-Carlosimuleringen 
motsvarar resultat som skulle erhållits vid 500 olika mättilfällen för varje fordonsflödesnivå. 

Resultat och slutsats: Resultaten av Monte-Carlosimuleringen visar att spridningen i uppmätt 
maximalnivå är stor mellan olika mättillfällen, speciellt vid lågtrafik. Det tydliggör problematiken med en 
robust definition av beräknad maximalnivå. Enligt rikvärdena bör maxnivån inte överstigas fler än fem 
ggr per timme, vilket skulle innebära att maxnivån är det femte bullrigaste fordonet, men med stor 
variation mellan olika tillfällen är det svårt att bestämma ett "normaltilfälle" och hög trafiktäthet 
omöjliggör urskiljning av enstaka fordon. 
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6.7.4 

OM BULLER OCH NYA BERäKNINGSMODELLER 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

NYA INMäTNINGAR AV TåGBULLER FöR INDATA TILL BERäKNINGSMODELLEN CNOSSOS-
EU 

Tomas Jerson1, Mikael Ögren2 
1WSP Akustik , 2Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg 

Bakgrund: För att möjliggöra implementeringen av den europeiska beräkningsmodellen CNOSSOS-
EU vid beräkning av bullerimmision från tåg så driver VTI projektet Kunskapscentrum för buller. Då 
relevanta tågbullerdata saknas så har WSP Akustik fått i uppdrag att förse beräkningsmodellen med 
indata för de vanligast förekommande tågtyperna i landet. Beräkningsmodellen Cnossos-EU skiljer sig 
i flera avseenden från tidigare använda beräkningsmodeller för tågbuller såsom NMT96 där data för 
persontåg och godståg bara finns i oktavband från förbipassager i konstant hastighet. I Cnossos-EU 
krävs indata i tersband och detta gäller inte bara i konstanta hastigheter utan att indata även skall 
finnas för accelererande och retarderande fordon. En faktor som inte tidigare beaktats är slitaget på 
hjul och räl. I de aktuella mätningarna av bulleremissionen så mäts även vibrationsnivån under 
tågpassagerna. Förekommande vibrationsnivåer avses korreleras mot uppgifter om rådande rälslitage 
på aktuella mätplatser för att kunna särskilja hjulslitaget på tågen. I Cnossos-EU skall det även finnas 
detaljerade indata för buller från järnvägsanläggningen såsom buller vid tågpassager över olika 
brotyper, växlar och kurvor. I dessa fall så tillkommer utöver kontaktljuden från hjul och räl även 
karaktäristiskt buller från olika brotyper t.ex. stålbroar jämfört med betongbroar, impulsbuller vid 
växelpassager samt tonalt buller bl.a. beroende på kurvornas radie och bankning. 

Metod: Mätningarna har indelats i tre mätserier och det första mätserien påbörjades i november 2018. 
Mätplatserna i serie 1 har lokaliserats till tre banor: Västra Stambanan, Västkustbanan och 
Bohusbanan. Fokus har bl.a. inriktats på trafik med moderna motorvagnar såsom X30, X60 och X50 
vilka till stor del används i pendel- och regionaltågtrafik. På vissa av linjerna förekommer även 
fjärrtågtrafik med snabbtågen X2, X55 och X74. Utöver detta förekommer i varierande grad på 
samtliga linjer trafik med godståg. En mikrofon har positionerats 7.5m från spårmitt, 1.2m över 
rälsöverkant i enlighet med ISO 3095. Därtill har en mikrofon positionerats vid 4m över rälsöverkant 
främst för motorljud från diesellok och för mätning av acceleration och retardation har tre 
mikrofonpositioner använts längs spåret för att fånga olika delar av accelerationsförloppet. En 
accelerometer har även monterats under närmsta rälfot för att mätta vibrationsnivåer under passager. 

Resultat och slutsats: Drygt 250 passager har uppmätts i mätserie 1 och förekommande buller och 
vibrationer både med avseende på styrka och variation skiljer sig betydligt mellan godståg jämfört med 
passagerartåg. Detta beror bl.a. på att godstågen i allmänhet har äldre typ av bromssystem vilket 
medför ett större hjulslitage jämfört moderna persontåg försedda med skivbromsar. Variationen i 
vagntyper och vikt är också betydligt större för godstågen än passagerartågen som mekaniskt är mer 
avancerade konstruktioner och som därför har bättre gångdynamik. Ett passagerartåg består vanligen 
av en typ av vagnar jämfört med ett blandat godståg som ofta har såväl öppna som täckta vagnar med 
boggier eller enkelaxlar och varierande avfjädring. Dessutom har godstågen ofta vagnar från olika 
länder i Europa. Underhållsintervallen kan variera och därmed påverka bullret från de enskilda 
vagnarna. Vissa godståg framförs även med diesellok som i sig är mer bullrande än ellok. För att 
säkerställa indatas kvalité avseende spridningen så krävs därför att fler mätningar utförs på godståg 
än på persontåg. 

  



  249 

6.8.1 

PARTIKLAR, BULLER OCH MIKROPLAST I VäG- OCH GATUMILJöER 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

KUNSKAPSSAMMANSTäLLNING OM MIKROPLAST FRåN VäGTRAFIKEN 

Mats Gustafsson1, Mikael Johannesson2 
1SE2021000704 , 2VTI 

Bakgrund: VTI har inom ramen för ett regeringsuppdrag gjort en internationell 
kunskapssammanställning avseende mikroplast från vägtrafiken. I begreppet mikroplast ingår här 
även partiklar från däck även om det egentligen är gummipartiklar. 

Metod: Litteraturstudie 

Resultat och slutsats: I rapporten beskrivs bl.a. kunskapsläget beträffande förekomst och transport 
av däckrelaterade partiklar, slitage av däck- och vägkomponenter, provtagning av däckpartiklar och 
partiklar från vägfärg i olika media, metoder för analys och beredning av prov, ekotoxikologiska 
effekter samt olika möjliga åtgärder för att minska uppkomst och spridning av mikroplast från 
vägtrafiken. Vi kommer vidare att presentera identifierade kunskapsluckor och olika utmaningar som 
finns inom området och idéer till hur vissa av utmaningarna kan hanteras. Vi redovisar några av de få 
resultat som finns beträffande förekomst och spridning av mikroplast från vägtrafiken 
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6.8.2 

PARTIKLAR, BULLER OCH MIKROPLAST I VäG- OCH GATUMILJöER 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

ANALYS AV VäG- OCH DäCKSLITAGE I PROVER TAGNA I DAGVATTEN, På VäGBANAN OCH 
FRåN EN STäDMASKIN 

Ida Järlskog, Yvonne Andersson-Sköld, Maria Polukarova, Mikael Johannesson, Mats Gustafsson 
VTI 

Bakgrund: Tidigare studier (ex. Magnusson m.fl. 2016 och Sundt m. fl 2014 etc.) visar att väg- och 
däckslitage är den enskilt största källan till mikroplastutsläpp. Partiklar från väg- och däckslitage är en 
så kallad sekundär mikroplast, det vill säga plastpartiklar som produceras oavsiktligt vid slitage eller 
fragmentering där de tre största källorna är däckslitage, slitage på asfalt (där bitumen är klassat som 
en polymer) och vägmarkeringar. 

Metod: Under 2017-2018 genomfördes en studie i samarbete med Chalmers, Göteborg stad 
(Kretslopp och vatten och Trafikkontoret), IVL och VTI. Syftet var att undersöka om och i så fall hur 
mycket kontinuerlig städning av vägbanan på ett specifikt område skulle minska utsläppen av 
mikroplast till dagvattnet. Studien genomfördes i Göteborg, WDS II-prover togs på Ehrenströmsgatan, 
en vältrafikerad gata i Göteborgs innerstad med ett ÅMVD på 10 500. Avrinningen leder till 
Vitsippsbäcken, en recipient som är klassad som känslig. Prover samlades dels in på vägbanan före 
och efter städning (med WDS II, en av VTI framtagen våtprovtagare för vägdamm), prover togs även 
på det material som städmaskinen samlade upp (både vatten och sand) och slutligen togs prover i 
närliggande dagvatten. 

Resultat och slutsats: Analyser av proverna har genomförts med ljusmikroskop samt okulär och taktil 
bedömning. En omfattande provberedning har krävts för att separera partiklar från väg- och 
däckslitage från mineralpartiklar, organiskt material och övrigt skräp. Resultaten visar att det finns 
mycket partiklar från däckslitage i proverna. I proverna tagna med WDS II minskade antalet partiklar 
efter städning, majoriteten av partiklarna identifierades som bitumen och endast ett hundratal ansågs 
vara däckslitage. I gatusopningsand ökade antalet gummi och bitumenpartiklar över säsongen, vilket 
kan tänkas bero på användandet av dubbdäck och åtgärder för snöröjning/halkbekämpning. I det 
uppsamlade sopvattnet från städmaskinen var antalet partiklar få i prover från augusti och december 
och betydligt högre i prover från mars och april. Ingen tydlig trend gick att urskilja i proverna från 
dagvattnet. Antal partiklar/l varierade över säsongen och låg mellan 1500-6000 partiklar (>20µm) i 
fraktionen >100µm innehöll proverna endast 1-2,5 partiklar/l. Referenser: Aronsson, M., Galfi, H., 
Magnusson, K., Polukarova, M., Strömwall, A-M & Gustafsson, K. Förekomst och spridning av 
mikroplast, gummi och asfaltspartiklar från vägtrafik. Göteborg: Trafikkontoret, Göteborg stad. 
Järlskog, I., (2018). Vägdamm och mikroplast från Sveriges vägtransportsektor: Kan städning av 
vägbanan vara en möjlig åtgärd för reduktion av partiklar. Examensarbete, Linnéuniversitetet, 
fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Magnusson, K., Eliasson, K., Fråne, K., Haikonen, K., Hultén, 
J, Olshammar, M., Stadmark, J och Voisin, A., (2016). Swedish sources and pathways for 
microplastics to the marine environment- A review of existing data. (Rapport C 183). IVL Svenska 
Miljöinstitutet Polukarova, M., (2018). Street sweeping to reduce Organic Pollutants Adsorbed on 
Small Particles. Examensarbete, Chalmers tekniska högskola, Avdelningen för vatten och miljöteknik. 
Sundt, P., Schulze, P-E och Syversen, F., (2014). Sources of microplastic pollution to the marine 
environment. (Rapport M-321 2015). Mepex för Norska Miljödirektoratet. 
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6.8.3 

PARTIKLAR, BULLER OCH MIKROPLAST I VäG- OCH GATUMILJöER 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

BULLER- OCH PARTIKELEMISSIONER FRåN VäGYTA-DäCKINTERAKTION LäNGS EN 
DRäNERANDE BELäGGNING – PRELIMINäRA RESULTAT 

Joacim Lundberg, Tiago Vieira 
VTI - Statens Väg- och Transportforskningsinstitut 

Bakgrund: Emissioner av partiklar och buller från trafiken är välkända problem. En viktig aspekt är 
föroreningarna som kommer från vägyta-däckinteraktionen, såsom däckbuller, partiklar från väg- och 
däckslitage samt uppvirvling av vägdamm. På bullersidan är beläggningen i dagsläget en relativt känd 
faktor, dock finns närmast obefintlig kunskap på partikelsidan. Särskilt är kunskapen mycket bristande 
gällande kombinationen av dessa föroreningar. 

Metod: 2019 konstruerades en dränerande beläggning i Linköping, på vilken mätning av däckbuller 
genomfördes med den så kallade Close Proximity (CPX) metoden, samt mätning av partiklar (PM10) 
emitterade från vägyta-däckkontakten med den finska Vectramätbilen, en Opel Vectra instrumenterad 
för kontinuerlig mätning av partiklar under färd. CPX-metoden använder sig av mikrofoner nära 
kontakten mellan vägytan och däcket. Metoden tar hänsyn till hur temperaturen, hastigheten och 
däckets hårdhet påverkar bullernivån, och har även korrektionsmetoder för dessa parametrar. 
Vectramätbilen har ett munstycke för partikelmätning bakom vänster framdäck samt ett munstycke 
placerat i fronten av fordonet för att mäta backgrundshalt och eventuell inverkan från framförvarande 
fordon. Partikelhalterna mäts med DustTrak Aerosol Monitor från TSI Inc. Syftet med mätningarna är 
att undersöka både partiklar och buller nära källan, d.v.s. nära kontakten mellan däcket och vägytan. 
För båda fallen genomfördes mätningarna med sommardäck positionerade i hjulspåren längs vägen 
vid en hastighet av 70 km/h. 

Resultat och slutsats: De initiala resultaten visar att bytet från en äldre, sliten beläggning av typen 
ABS16 till en dränerande beläggning har minskat bullernivån med ca 5 dB(A). Bullermätningen har 
även visat att beläggningen är inhomogen, vilket tyder på att konstruktionen inte blev optimal längst 
hela sträckan. Partikelmätningen visar även den på variationer längs sträckan, dock inte nödvändigtvis 
på samma platser som för buller, vilket tyder på att beläggningen inte nödvändigtvis inverkar i samma 
grad och magnitud för partikelemissioner som för buller. Dessa preliminära resultat indikerar att 
bullermätningar i samband med partikelmätningar kan användas för att utvärdera hur funktionella 
egenskaper förändras längs en enskild vägsträcka. 
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6.8.4 

PARTIKLAR, BULLER OCH MIKROPLAST I VäG- OCH GATUMILJöER 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

LåGKOSTNADSSENSORER FöR PARTIKLAR I RELATION TILL GEMENSAMMA MäTNINGAR 
AV BULLER OCH PARTIKLAR 

Sara Janhäll, Jenny Rissler 
RISE 

Bakgrund: Transporter är positiva för samhällsutvecklingen, men genererar också emissioner som är 
negativa för omgivningen t.ex. luftföroreningar och buller. Många processer leder samtidigt till både 
partikelemissioner och ljudalstring, och för att åtgärda dessa är det effektivare att hantera båda 
effekterna gemensamt. Exempel på processer som genererar ljud och partiklar samtidigt är när det 
gnisslar om tåghjul eller när det bullrar om rullande däck, dvs slitage och vibrationer som uppstår när 
två ytor gnids mot varandra. Partiklarna som skapas får mycket olika utseende bl.a. beroende på 
material och temperatur, med olika storlekar och former som inte kan förutspås med någon stor 
säkerhet. Tidigare arbeten med att samtidigt mäta buller och partiklar har visat att områdena ofta har 
olika angreppssätt för att mäta, vilket kan störa samarbetet. Delvis beror det på att partikelinstrument 
som kan bestämma både halter och storleksfördelningar av partiklar innebär stora investeringar och 
kräver omfattande underhåll under mätningen. Alternativt kan enklare instrument användas på 
bekostnad av att den insamlade informationen om partiklarna i luften blir begränsad. För ljudmätningar 
varierar priset för mikrofoner och mikrofonförförstärkare som uppfyller kraven för ljudnivåmätare klass 
1 enligt SS-EN 61672-1 inte lika mycket. Däremot behöver uppmätt ljudnivå relateras till enskild 
fordonspassage och fordonstyp, hastighet etc, vilket är en utmaningen även för mätning av partiklar. 
För att kunna genomföra effektiva och samtidiga mätningar av buller och luft är det av stor vikt att 
resurserna fördelas så att datakvaliteten blir av samma nivå för de båda miljövariablerna. 

Metod: För att kunna genomföra gemensamma mätningar av buller och partiklar krävs billiga och 
enkla sensorer för partiklar. Det finns ett stort antal partikelsensorer på marknaden idag och antalet 
växer explosionsartat. Dock finns idag ingen egentlig kontroll av kvaliteten på partikelsensorerna och 
detta projekt fokuserar på ökad kunskap om kvaliteten på dagens partikelsensorer, 
användningsområden för sensorer och en kombinerad utvärdering av sensorer. Kunskapen har 
inhämtats genom direktkontakter med ett antal användare inom både industri, miljömätningar och 
ventilationsteknik, nätverkande med andra sensorprojekt inom området, samt genom mätning med 
partikelsensorer och litteraturstudier av både vetenskaplig och publik litteratur. 

Resultat och slutsats: Resultaten visade att många partikelsensorer som finns på marknaden idag 
ger mycket begränsad korrelation till partikelhalter uppmätta med godkända metoder. Detta beror dock 
främst på att många sensorer har begränsningar främst i detektionsgraden av fina partiklar, särskilt 
under 0,3 µm, men vissa sensorer har problem redan under 1 µm. Vissa fysikaliska problem kan inte 
åtgärdas med mindre än att kostnaderna för partikelsensorerna stiger, därför är det av stor vikt att 
beskrivningen av sensorerna, tex via datablad och andra metoder, tydliggör i vilka 
användningsområden sensorn kommer att användas, av de grupper som projektet föreslår. Främst i 
industriella tillämpningar har man en konstant aerosol, och behöver endast se förändringar i halten av 
just den aerosolen. Då kan en tydligare beskrivning av partikelsensorns prestation relaterat till olika 
användningsområden ge en god vägledning. Specifikt här kan tex ett högt fläktljud omöjliggöra 
användningen vid parallella ljudmätningar. Ett detaljerat förslag på hur partikelsensorer ska testas på 
ett vetenskapligt sätt kommer att presenteras på konferensen och relateras till andra versioner av 
tester. 
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6.9.1 

HUR FåR VI KLIMATSMARTA RESOR På LANDSBYGDEN? 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

FöRUTSäTTNINGAR FöR FLER LADDBARA FORDON På LANDSBYGDEN 

Linda Olsson1, Linnea Eriksson2 
1RISE AB , 2VTI 

Bakgrund: Antalet laddbara fordon ökar snabbt i Sverige, främst i större städer. På landsbygden och i 
mindre orter, där antalet fordon per invånare är fler och bilen är nödvändig för mobiliteten, är andelen 
laddbara fordon låg. Potentialen för elektromobilitet är stor, men kunskapen om hur den kan realiseras 
är begränsad och fragmenterad. I projektet som presenteras här sammanställs den befintliga 
kunskapen, kunskapsluckor pekas ut och faktorer som kan påskynda utvecklingen identifieras. 

Metod: Projektet bygger på en studie av internationell vetenskaplig litteratur om elektromobilitet på 
landsbygd. Litteraturstudien kompletteras med intervjuer med kommunala och regionala tjänstemän 
som jobbar med att främja fossilfria transporter på landsbygden. Respondenterna representerar olika 
slags bygder i olika landsändar, vilket är viktigt eftersom ”landsbygden” är ett mångfacetterat begrepp. 

Resultat och slutsats: Litteraturstudien visar att laddbara bilar kan passa mycket bra på 
landsbygden. Boende på landet kör längre sträckor, vilket innebär att låg milkostnad är en fördel, och 
de har ofta tillgång till egen parkering. Elbilsförare på landsbygden kör längre mellan laddningar än de 
som bor i städer, och de laddar oftast hemma, medan stadsborna laddar oftare och på fler platser. 
Samtidigt visar litteraturen att boende på landsbygden är mer kostnadskänsliga, och därför kan vara 
mer avvaktande till att skaffa elbil, och att generella ekonomiska styrmedel för att minska 
transporternas miljöpåverkan kan missgynna dem. Studier av laddningens påverkan på lokala elnät 
visar på risk för överbelastning då många laddar samtidigt under perioder då annan elanvändning 
också är hög, och att spänningsfall kan bli problematiskt. Många författare efterlyser 
laddningsstrategier, för att inte överbelasta elnäten. Sådana strategier behöver ta hänsyn till de olika 
användningsmönster som finns på landsbygden och i större städer, och till lokala förhållanden, 
exempelvis turism som kan ge upphov till stora laddningsbehov vid specifika tillfällen. Enligt 
litteraturen är publik laddning inte särskilt viktig för landsbygdens elbilsägare. Däremot krävs det för att 
bildelningstjänster ska kunna fungera, och för att turister ska kunna besöka bygden. Laddinfrastruktur 
kan dock vara en olönsam investering för mindre aktörer, och därför är samarbete mellan privata och 
offentliga aktörer viktigt. Intervjuerna bekräftar vikten av ekonomiska faktorer. Dels är inköpskostnaden 
för en laddbar bil alltför hög för att vara attraktiv för generella bilägare i respondenternas kommuner, 
dels är kommunens ekonomi en begränsande faktor. Ibland finns någon enstaka kommunal 
tjänsteman som arbetar med fossilfria transporter, men ibland saknas detta helt. Konsekvenserna är 
flera: det är svårt att upphandla laddbara fordon och laddinfrastruktur om organisationen saknar 
kompetensen, frågor om effektbehov och elnätens kapacitet riskerar att inte lyftas, och laddbara bilar 
får låg synlighet när ingen arrangerar prova-på-projekt. Respondenterna bekräftar att publik laddning 
behövs för besökare, eftersom bofasta förväntas ladda hemma, men menar att det inte är en självklar 
investering. I ett fall sökte en kommun statsbidrag, men fick avslag med hänvisning till för få invånare 
på orten fastän laddplatsen var ämnad för turister. Samverkan mellan offentliga och privata aktörer är 
inte heller självklart, långtifrån alla anser att det är kommunens ansvar att introducera, eller underlätta 
för, laddbara bilar. Många ser elektromobilitet som framtiden, men det finns många hinder för att 
konkret stötta utvecklingen. 
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6.9.2 

HUR FåR VI KLIMATSMARTA RESOR På LANDSBYGDEN? 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

REGIONALA PLANER FöR BIODRIVMEDEL OCH EL. HUR öKAR VI OMSTäLLNINGSTAKTEN På 
LANDSBYGDEN? 

Helena Engström 
Länsstyrelsen Östergötland 

Bakgrund: Omställningstakten bort från fossila drivmedel behöver öka för att utsläppen från 
transportsektorn ska kunna minska med minst 70 procent till 2030. Omställningen måste ske på flera 
sätt, bl.a. genom en ökad användning av förnybara drivmedel och el, vilket förutsätter en tillgänglig 
infrastruktur. Samtliga länsstyrelser fick i regleringsbrevet 2018 uppdraget att ta fram regionala planer 
för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon, som ska vara klart den 31 december 2019. 
Östergötlands plan ska bidra till ökad kunskap och vara ett stöd för länets kommuner, tjänstemän och 
näringsliv samt fokusera på genomförandeaktiviteter utefter regionala förutsättningar. 
 
Östergötland är Sveriges fjärde folkrikaste län fördelat på tretton kommuner där möjligheten att tanka 
förnybart och ladda elfordon varierar. De enskilda kommunorganisationerna är viktiga i omställningen 
och har stora möjligheter att driva på utvecklingen för förnybara drivmedel och el. Östergötland är en 
tillväxtregion där befolkning och arbetsplatser är starkt koncentrerade till de största tätorterna med en 
växande arbetspendling. Boende i de större tätorterna har goda förutsättningar för att välja andra 
transportslag än bilen samt relativt god tillgång till förnybara drivmedelsalternativ. I mindre tätorter och 
på landsbygden är bilberoendet större och behöver därför ske med så liten klimatpåverkan som 
möjligt. 

Metod: Denna plan har tagits fram inom ramen för Östergötlands energi- och klimatstrategi där 
regionala aktörer på olika sätt har bidragit genom enkäter, workshops och intervjuer. Arbetet har skett i 
dialog med övriga länsstyrelser samt Energimyndigheten och Trafikverket. Delar av underlaget har 
tagits fram inom projektet Hållbara transporter i Östergötland (Region Östergötland) som bl.a. visar på 
scenarier för omställningen samt förutsättningar och potential för regional biodrivmedelsproduktion. 
Tillsammans med en analys av olika biodrivmedels samhällsnyttor och hur de kopplar an till regionala 
mål, har förslag på insatser tagits fram som bidrar till en utbyggd infrastruktur för förnybara drivmedel 
och el. 

Resultat och slutsats: Den regionala planen lyfter förutsättningar och utmaningar för att bygga en 
tillgänglig infrastruktur samt ger förslag på konkreta insatser och genomförandeaktiviteter. Exempelvis, 
hur ska en kommun få ett tankställe för biogas eller HVO samtidigt som drivmedelsleverantören vill ha 
garanterade volymer för att få ekonomi i affären? En ökad efterfrågan och samverkan mellan olika 
aktörer är i flera fall en framgångsfaktor för att öka tillgängligheten av förnybara drivmedelsalternativ i 
länet, framför allt i mindre orter och på landsbygden. 
 
Den del av planen som presenteras, visar hur aktörer på olika sätt kan samverka för tillsammans driva 
på utvecklingen i mindre orter och på landsbygden. För att underlätta den strategiska planeringen av 
tank- och laddinfrastruktur tillhandahåller flera länsstyrelser ett regionalt öppet kartverktyg som 
kommer att demonstreras under presentationen. 
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6.9.3 

HUR FåR VI KLIMATSMARTA RESOR På LANDSBYGDEN? 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

HåLLBARA TRANSPORTER I GLESBYGD 

Lasse Brännström 
Länsstyrelsen i Västerbotten 

Bakgrund: Hållbara transporter i Glesbygd – Är det möjligt? Västerbotten län vill ta ansvar för det 
nationella målet för transporter till 2030, dvs en reduktion av växthusgaser från transporter med 70 
procent. 
Sedan 2018 så finna ett regionalt projekt som ska ställa om länet till att bli ett fossiloberoende län. 
Samtliga 15 kommuner deltar i projektet. Kunskapsstöd till samtliga kommuner finns i form av fyra 
Klimatstrateger, som hjälper kommunerna med omställningen. 
Västerbotten, som är ca 13 procent av Sveriges yta, har speciella utmaningar i form av långa avstånd. 
Transporterna står dessutom för den största andelen av utsläpp när det gäller växthusgaser i länet. 
 
Vilka möjligheter finns i länet? 
I Västerbotten produceras El från Vattenkraft samt Vindkraft i stor omfattning. 
Motorvärmaruttag finns för nästan samtliga bilar i länet. Dessa kan med enkla förändringar byggar om 
till enkla nattladdare. 
IT/ Bredbandutbyggnaden är bland de bästa i Sverige, och mognadsnivån är relativt stor. 
Kunskapsförsörjningen från Umeå universitet och även från Luleå Tekniska Universitet är god i länet. 
Via politisk förankring i samtliga kommunledningar kan åtgärdsplaner tas fram för att genomföra 
omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta. 
Med stöd av Backcastingprocessen tas åtgärdsprogram fram i flera kommuner. 
Idag finns redan flera nya mötes och respolicy som ska minska resbehovet mot målet 25 procents 
reduktion. 
Laddinfrastruktur byggs i hela länet med stöd av laddstrategier för att öka antalet El-bilar. 
Godsterminaler ökar transporterna av virke på järnväg. 
Antalet cykelvägar ökar hos många deltagare för de korta transporterna. 
Flera kommuneroch andra aktörer är med i det nationella projektet REDI. 
För tunga fordon förväntas en utbyggnad av både snabbladdare för EL samt nya tankstationer för 
flytande Gas. 

Metod: Regionala processer i samverkan. 
Stöd från politisk styrgrupp 
Bred förankring i arbetsgrupp 
Kunskapsstöd från Regional nivå 

Resultat och slutsats: Handlingsplan som ska visa på åtgärder för att klara 2030 målet. 
Backcasting processen ska utgöra den långsiktiga planeringen samt prioriteringen av åtgärderna 
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6.10.1 

HUR SNABBT KOMMER ELBILARNA? 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

OMVäRLDSANALYS AV ELDRIVNA VäGFORDON 

Magnus Karlström 
Swedish Electromobility Centre 

Bakgrund: Elektrifiering av vägfordon pågår i snabb takt. Större delen av utvecklingen pågår utanför 
Sverige. För att bevaka den internationella utvecklingen så har Energimyndigheten finansierat 
nyhetsbrevet omEV i tjugo år. Uppdraget är att förse svenska myndigheter, universitet och företag 
med en dagsfärsk omvärldsanalys av vägfordon med eldrivlina. Presentation syftar till att ge en 
överblick om några centrala frågeställningar de närmaste åren inom eldrivna vägfordon. 

Metod: omEV har en redaktion på tre oberoende personer som alla har forskarbakgrund. Redaktionen 
bevakar utvecklingen, men tar också hjälp av tio till tjugo ämnesexperter per år. Bevakningen sker 
genom att läsa branschtexter, forskningsartiklar, styrmedelsdokument samt strategier från företag och 
stater. Ett tiotal relevanta konferenser bevakas också per år. 

Resultat och slutsats: Utvecklingen har gått in i ny fas. Länge var utvecklingen dominerade av 
utvecklingen av eldrivna personbilar. Nu sker också en snabb utveckling av elbussar, ellastbilar, 
elbåtar och eldrivna arbetsmaskiner. Under presentationen ges överblick av några trender kring de 
applikationerna. En annan central fråga är hur snabbt omvandlingen till eldrivna fordon kan ske. En 
sammanfattning ges av några av de avgörande faktorerna som påverkar omvandlingstakten. 
Utvecklingen för några av de nya applikationer kan antagligen gå ännu fortare än för personbilar. För 
lastbilar är den nödvändigt att dela upp marknaden i olika nischer för att göra en bedömning. För t ex 
stadslastbilar kan förändringstakten vara snabb. Faktorer som är extra intressanta att bevaka är 
uppbyggnaden av produktionskapacitet av batterier, men också utvecklingen av försäljning i länder 
utanför norra Europa, Kalifornien, Japan och Kina. 
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6.10.2 

HUR SNABBT KOMMER ELBILARNA? 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

HUR MYCKET KöRS LADDHYBRIDER På EL EGENTLIGEN? 

Frances Sprei, Ahmet Mandev 
Chalmers 

Bakgrund: Laddhybrider erbjuder möjligheten att elektrifiera en del av bilkörandet utan att 
användaren behöver vara orolig för en begränsad räckvidd som i fallet med rena elbiar. I Sverige har 
laddhybrider dominerat försäljningen av elektrifierade bilar. I juli 2019 bestod 66% av de laddbara 
bilarna i Sverige av laddhybrider. Det finns dock en risk att laddhybrider inte laddas och därmed körs 
enbart på fossila bränslen. Att kunna förstå hur dessa bilar används och vad som påverkar andelen 
elektrifierade kilometer är väldigt viktigt för att kunna avgöra deras miljönytta. 

Metod: Analysen bygger på två dataset av verklig körning av laddhybrider. Det första består av 71 
hushåll i Kalifornien där vi har tillgång till GPS data från alla bilar i hushållet, dvs både laddhybrider, 
rena elbilar och konventionella bilar. För dessa hushåll så tittar vi på vilka faktorer som påverkar 
antalet och andelen km som är körda på el genom deskriptiv statistik och regressionsanalys. I det 
andra fallet studerar vi körda dagsträckor på el och bensin från ca 2000 Chevrolet Volt bilar i USA. För 
dessa tittar vi på: a) vilken effekt väder, främst genom utomhustemperatur, har på andel km körda på 
el; b) på laddningsfrekvens, t ex hur stor del av användarna laddar mer än en gång per dygn. Genom 
att kolla på olika dataset kan vi få en mer tillförlitlig bild av hur laddhybrider används och deras 
miljöpåverkan under användarfasen. 

Resultat och slutsats: Regressionsanalysen av hushållen visar att räckvidden på laddhybriden är 
den viktigaste faktorn för både antalet körda kilometer på el och andelen av elektrifierade kilometrar av 
hushållets totala körsträcka. Laddningsfrekvensen och bränsleförbrukningen av den konventionella 
bilen påverkar också. Vi ser en viss påverkan om man har många resor med båda bilarna samtidigt. 
För Chevy Volt bilarna ser vi att vi får störst andel körda kilometer på el när temperaturen är 20 grader. 
Avvikelserna från detta maximum är icke-linjära och minskar kraftigast när temperaturen understiger 0 
grader. När det gäller laddning finner vi att mellan 5-10 % av användarna laddar mer än en gång per 
dygn. Slutsatser Räckvidden av en laddhybrid är viktig för dess miljöpåverkan. Med en räckvidd på 
minst 50 km så kan en laddhybrid elektrifiera en liknande andel km av ett hushåll som en ren elbil med 
kortare räckvidd (~120 km), dvs ca 45% av hushållens körda mil. Vi finner också att de studerade 
laddhybriderna laddas regelbundet. Detta innebär att laddhybrider har potentialen att spela en viktig 
roll för att minska utsläppen av koldioxid i transportsektorn. 
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6.10.3 

HUR SNABBT KOMMER ELBILARNA? 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

KORTTIDSPROGNOSER FöR VäGFORDONSFLOTTANS UTVECKLING 

Mikael Levin, Anette Myhr, Pia Sundbergh 
Trafikanalys 

Bakgrund: 2016 fick Trafikanalys i uppdrag (regeringsuppdraget N2016/0244/TS) att göra 
korttidsprognoser och en långtidsbedömning för fordonsflottans utveckling. Uppdraget redovisades 
sista april 2017, och därefter har Trafikanalys fått i uppdrag via regleringsbrevet att årligen uppdatera 
korttidsprognoserna. Trafikanalys har således publicerat korttidsprognoser vid tre tillfällen för 
utvecklingen av personbilar samt lätta och tunga lastbilar. Vid publiceringen 2019 ingick även en 
prognos för den kommande utvecklingen av bussar. Korttidsprognoserna för lätta fordon omfattar 
bland annat antal fordon i trafik och fordonsegenskaperna drivmedelsfördelning, utsläppsklass, 
genomsnittliga koldioxidutsläpp i nyregistreringen, andel fordon i trafik som är tre år eller yngre samt 
hur de fördelas på drivmedel och olika ägarförhållanden. Korttidsprognoserna för tunga lastbilar 
omfattar fordonsegenskaperna drivmedelsfördelning, utsläppsklass, ägarkategori och vikt fördelat på 
antal axlar. Inför årets prognoser innefattas även bussar i prognoserna. 

Metod: Prognoserna vilar på tre olika aspekter, men utgår från ett bottom down perspektiv. Det 
betyder att prognoserna utgår från ett prognostiserat antal nyregistrerade fordon under respektive 
prognoser, och sedan prognosticeras de övriga variablerna utifrån det ”tak” som antalet nyregistrerade 
fordon sätter. Under arbetets gång har Trafikanalys utvecklat en statistisk analysmodell som 
prognosticerar antalet nyregistrerade fordon för de kommande tre åren, samt hur dessa fordon 
fördelas mellan de olika drivmedelsslagen. Utöver det utgår prognoserna till stor från tidigare 
historiska samband och trender inom fordonsflottan. Den tredje aspekten är en omfattande 
omvärldsbevakning som möjliggör att den statistiska analysen kan rimlighetsprövas och verifieras 
gentemot andra prognoser. 

Resultat och slutsats: Att göra prognoser på kort sikt och med hög detaljrikedom och precision 
ställer helt andra krav på modellen än mer långsiktiga och mindre exakta prognoser. Vi vill därför 
komma till Transportform och dela med oss av de erfarenheter vi har fått av att göra detaljerade 
prognoser, och beskriva vår modell för en bredare publik. Metoden som har utvecklats skattar antalet 
nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar utifrån ett antal makroekonomiska variabler, och har haft 
en felmarginal på mellan 0,2–10 procent. För att prognostisera drivmedelsfördelningen för 
nyregistrerade personbilar utgår modellen från en tidsserieanalys av förändringarna av det relativa 
priset mellan fordon med olika drivmedel och utbudet av antalet fordonsmodeller med respektive 
drivmedel. 
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600 FäRRE BILAR PER DAG – EFFEKTER AV GRöN RESPLAN VID UNIVERSITETSSJUKHUSET 
I LINKöPING 

Pernilla Hyllenius Mattisson1, Annelie Frick2 
1Trivector Traffic AB , 2Region Östergötland 

Bakgrund: Några år efter millennieskiftet påbörjades stora om- och tillbyggnader av 
Universitetssjukhuset i Linköping. Parkeringssituationen blev alltmer ansträngd. Nu var det inte bara 
personal och patienter som behövde parkera sina bilar. Entreprenörer arbetsfordon, maskiner och 
byggmassor behövde samsas på samma yta – sjukhusets redan begränsade parkeringsplats. Den 
kaotiska situationen gjorde att läkare ibland hade svårt att hinna till sina operationer och besökare var 
stressade över att bli sena till sina läkarbesök- något behövde göras. 2011 fick Region Östergötland 
hjälp med att ta fram en Grön resplan för Universitetssjukhuset i Linköping och året efter även för 
resterande Region Östergötland. 

Metod: Arbetet med grön replan inleddes med resvaneundersökningar för de cirka 12 000 
medarbetarna följt av mål och förslag på åtgärder som diskuterades fram på en workshop med 
representanter från olika professioner inom Region Östergötland, och som samlades i en s k grön 
resplan där åtgärerna var effekt- , kostnads- och nyttoberäknade för att underlätta beslut om införande 
av åtgärderna. Regionen har därefter infört merparten av de föreslagna åtgärderna och våren 2016 
genomfördes en uppföljande resvaneundersökning som underlag till en ny grön resplan – Grön 
resplan 2020, och hösten 2019 görs en andra utvärdering och framtagande av en ny grön resplan. 

Resultat och slutsats: Införda åtgärder och erhållna effekter Region Östergötland har arbetat med 
ett flertal olika åtgärder för att underlätta och stimulera till ett mer hållbart pendlingsresande. 
Åtgärderna infördes stegvis, i första steget var det främst uppmuntrande åtgärder som t ex Frisk effekt, 
en kampanj för att cykla och gå till jobbet, prova-på-kort inom kollektivtrafiken, årlig cykelservice, fler 
och bättre cykelställ och bättre möjligheter till distans-/webbmöten. I ett andra steg fortsatte de 
uppmuntrande åtgärderna samtidigt som parkeringsavgifter infördes. Gav åtgärderna några effekter? 
Ja, stora effekter. Störst effekt i form av en mer hållbar arbetpendling har uppnåtts vid sjukhuset i 
Linköping där flest åtgärder införts. Efter införande av åtgärder som uppmuntar till ett mer hållbart 
resande och parkeringsavgifter har bilresorna minskat med över 30 %, vilket lett till ett minskat behov 
av cirka 600 parkeringsplatser. Ungefär hälften av denna effekt kommer från de uppmuntrande 
åtgärderna och hälften från parkeringsavgifterna. Cykelandelen har ökat kraftigt, vilket lett till ökad 
fysisk aktivitet och bättre hälsa hos medarbetarna. Totalt sett inom hela Region Östergötland har 
resorna med hållbara färdmedel ökat. Klimateffekten av det förändrade resandet innebär en minskning 
av koldioxidutsläppen med mer än 1000 ton årligen inom hela Region Östergötland. Nöjda 
medarbetare Grön resplan gav också ett oväntat men glädjande resultat angående medarbetarnas 
syn på de åtgärder som genomförs. En klar majoritet av medarbetrna är positiva till att Region 
Östergötland som arbetsgivare engagerar sig i resorna till och från arbetet. Slutsats Region 
Östergötland är en arbetsplats med cirka 12000 medarbetare. Om andra stora arbetsplatser, både 
offentliga och privata, skulle börja arbeta med liknade gröna resplaner skulle samhället ta ett stort kliv 
framåt i den klimatomställning som kommer att behövas för att nå klimatmålet 2030 – 70 procent lägre 
utsläpp från transportsektor. 
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KAN SVENSKARNAS FRITIDSRESANDE MED BIL MINSKAS? 

Emma Strömblad 
Lunds universitet 

Bakgrund: Fritidsresandet står för en stor andel av det dagliga transportarbetet med bil i Sverige, och 
bidrar därmed stort till transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Trots detta finns det begränsad 
kunskap om fritidsresornas karaktär, samt om vilken typ av åtgärder som krävs för att ändra 
resbeteenden så att fritidsresorna blir mer hållbara. För att kunna identifiera lämpliga åtgärder särskilt 
riktade mot att uppnå ett hållbart fritidsresande behöver vi veta mer om vad som motiverar människor 
att göra olika typer av fritidsresor, och vilka resor som är viktigast för människors upplevda 
välbefinnande. Som ett första steg i en sådan analys undersöker den här studien storleken på 
fritidsresandet med bil, vilken typ av fritidsresor med bil som görs av olika grupper i samhället och vad 
som karaktäriserar olika typer av fritidsresor med bil. 

Metod: Ur ett klimatperspektiv är det mer intressant att studera transportarbete än antal resor, och 
studiens resultat presenteras därför i huvudsak i termer av transportarbete med bil som förare eller 
passagerare. Uppskattningarna av transportarbete för fritidsresor bygger på data och viktning i den 
svenska nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige 2011-2016. Undersökningen samlade in 
data om individers resande under en specifik dag. Urvalet omfattade den svenska befolkningen i 
åldrarna 6 till 84 år, och datamaterialet viktades med avseende på region, ålder och kön för att 
representera hela populationen. 

Resultat och slutsats: Det finns ingen entydig definition av vilka ärenden som omfattas av begreppet 
fritidsresor. I den här studien inkluderas fyra typer av ärenden: skjutsresor (ej barnomsorg), sociala 
resor, rekreationsresor och semesterresor. Fokus ligger på det mer vardagliga fritidsresandet, och 
främst på sociala resor och rekreationsresor. Totalt gör den genomsnittlige svensken 12,2 km 
fritidsresor med bil per dag, varav 9,0 km utgörs av sociala resor och rekreationsresor. Detta innebär 
att fritidsresandet står för 44 procent av den totala körsträckan med bil i Sverige, medan sociala resor 
och rekreationsresor tillsammans står för 33 procent. Resvaneundersökningen visar vidare att både 
sociala resor och rekreationsresor ofta sker i sällskap av andra människor, vilket får betydelse när det 
gäller att hitta lämpliga åtgärder som kan göra dessa resor mer hållbara. Mindre än en tredjedel av de 
aktuella bilresorna görs av en ensam person. För att kunna identifiera lämpliga åtgärder behövs det 
även kunskap om hur olika samhällsgrupper reser. Ett exempel på detta är att män i genomsnitt reser 
längre med bil per dag än vad kvinnor gör, men att den skillnaden är mindre för fritidsresande än för 
tjänste- och studieresor samt för arbetes- och skolresor. Den muntliga presentationen kommer att 
redogöra för ytterligare jämförelser mellan olika grupper, och vad dessa skillnader har för betydelse 
när åtgärder ska identifieras. 
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EVERYTHING IS CONNECTED: HOW ATTITUDES, SKILLS AND ACCESS MATTER FOR 
SHAPING SUSTAINABLE TRAVEL BEHAVIOR 

Zahra Hamidi1, Chunli Zhao2 
1Malmö universitet/ Nationellt Kunskapscentrum för Kollektivtrafik, K2 , 2Lunds universitet / Nationellt 
Kunskapscentrum för Kollektivtrafik, K2 

Bakgrund: In the context of the increased urgency to address environmental challenges and facilitate 
a modal shift towards sustainable travel alternatives, this study aims to address the lack of a 
comprehensive understanding of the links between individuals’ travel behavior and both contextual 
and individuals properties. By incorporating a subjective perspective into the study of travel mode 
choice, the paper seeks to explore the social and psychological factors affecting sustainable travel 
behavior. The study applies the conceptual framework of motility to explore how in various 
geographical and social contexts, three factors of individuals’ attitude towards transport modes, their 
skills of using those travel modes and available possibilities of access to the transport modes are 
associated with their travel behavior. 

Metod: The study employs a combination of survey data and geodata capturing different aspects of 
using transport modes including public transport, cycling and car that are collected in three cities of 
Beijing, Gothenburg and Malmo. Spatial analysis as well as Multinomial logistic regression analysis 
(MLRA) were applied to analyze the association between the realized travel behavior for the three 
transport modes and motility-related factors and investigate two research questions: 1) How are 
attitudes, skills and access associated with using public transport, cycling and car in Beijing, 
Gothenburg, and Malmo? 2) How does the residents’ attitude in different urban contexts matter for 
particular mode choices such as public transport, cycling and car? 

Resultat och slutsats: Overall, our findings highlight that even the three cities represent varying 
urban contexts, the all three motility dimensions of attitude, skills and access are significantly 
associated with individuals’ travel behavior. Residents who have environmental awareness in three 
cities intend to travel with public transport and cycling if the physical condition is optimal for them to 
access to those two modes. 3km is identified as the most preferred distance for cycling, while it 
appears a competitive (in the presence of both) or substitute (in the absence of one) relations between 
public transport and cycling when the travel distance is shorter than 5km. Good access to public 
transport is likely to increase the usage of both cycling and public transport and reducing the car using. 
Enhancing the public awareness about environmental issues, planning the city to reduce commuting 
distances within 5km and providing improved access and better quality infrastructure for public 
transport and bicycle are the key aspects for encouraging people to travel with sustainable modes 
than cars. Our findings support that in order for mobility policies to be able to successfully shift 
individuals’ travel behavior towards sustainable alternatives, the planners need to take a more holistic 
approach and design policy packages that integrates all the three dimensions instead of focusing on a 
single dimension in isolation. Finally, the study further confirms the potential of the motility framework 
for providing a comprehensive understanding of people’s travel behavior by incorporating both 
individuals' characteristics and contextual conditions. 
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TRAFIKPSYKOLOGIN BAKOM DEN GRöNA RESAN 

Marie Wendel 
cut-e sverige AB 

Bakgrund: Att använda psykologiska screeningtest vid urval av chaufförer har på några år blivit en 
hygienfaktor inom persontransport. Testens roll har framförallt varit att göra våra vägar säkrare, men 
också att göra urvalsprocesserna snabbare, mer effektiva och rättvisa. I föreliggande studie undersöks 
vilken roll psykologiska mätmetoder kan ha för miljön. Projektet och studien ansluter till FNs globala 
mål 11.2 som syftar till att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara transportsystem vad gäller påverkan på klimat och samhälle. Kollektivtrafikoperatören Nobina 
rekryterar årligen cirka 800 bussförare och har sedan 2014 systematiskt använt sig av tester som 
mäter så kallad ”Fitness to Drive” i sin screeningprocess för urval av bussförare. Tidigare 
utvärderingar har visat på att testerna visat på mycket god förmåga att identifiera förare med god 
potential för att också klara förarprov efter genomgången utbildning. I detta projekt har 
rekryteringstesterna utvärderats ur ett miljöperspektiv kopplat till Nobinas hållbarhetsarbete och 
miljömål, mer specifikt till konceptet ”Den Gröna Resan”. Den Gröna Resan innebär att Nobinas 
bussförare utbildas i ett mjukare och effektivare körsätt. Syftet med studien har varit att undersöka 
specifikt samband mellan testresultat vid rekrytering och variabler i den ”Gröna resan”. 

Metod: Under perioden 2014-04-15 till 2018-12-17 har sökande till bussförartjänster fått genomföra ett 
antal arbetspsykologiska test som en del av rekryteringen. Testerna som använts har kartlagt olika 
områden: personlighet, koncentrationsförmåga, minne, lokalsinne, reaktionshastighet och 
simultankapacitet. Under perioden 2016-01-01 till 2019-01-01 samlades prestationsdata i förhållande 
till Den Gröna Resan. Med en särskild mätutrustning i bussen mättes förares körsätt genom att 
registrera och analysera bränsleförbrukning, acceleration och inbromsningar. Efter datainsamlingen 
genomfördes analyser för att undersöka samband mellan testresultaten (från rekryteringarna) och 
kriterierna i Den Gröna Resan. Totalt samlades det in testdata på n 15345 individer, prestationsdata 
på n 9097 samt matchad data på n 1334 bussförare. Som ett första steg i analyserna delades 
kriterierna in i tre delar: inloggningsprocent, körsätt i förhållande till bränsleförbrukning och ett 
sammanslaget mått av både inloggningsprocent och bränsleförbrukning. Vidare delades de anställda 
in i tre kategorier utifrån sina testresultat: låg, medel eller hög matchning. Analyser gjordes sedan för 
att undersöka om de olika grupperna skiljde sig åt i prestation (d.v.s. resultat i Den Gröna Resan). För 
kriterierna undersöktes gruppernas resultat under sin första anställningsmånad samt efter 6 månader. 
Eftersom det sker regelbunden coachning i Den Gröna Resan var detta också ett sätt att undersöka 
huruvida grupperna skiljde sig åt redan vid anställningstillfället samt om de skiljde sig åt i hur bra de 
tog till sig utav coachningen. 

Resultat och slutsats: Studien visade att det med hjälp av personlighetstest och kognitiva 
färdighetstest kan identifiera förare med potential för ett sparsamt och hållbart körsätt. Studien visade 
också att konceptet den Gröna resan med dess coachande aktiviteter har effekt för förare med såväl 
höga som lägre testvärden. Genom att använda arbetspsykologiska tester vid rekrytering finns goda 
möjligheter att på ett tidigt stadium identifiera trafik- och miljösäkra förare och därmed minska 
överförbrukning av bränsle och minska koldioxidutsläpp. 
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ÅRETS MILJöINNOVATöR 2019 - UTSEDD AV TRAFIKVERKET  

Faizal Luttamaguzi 
Tours of Stockholm 

Bakgrund: Trafikverket har utsett Faizal Luttamaguzi, Tours of Stockholm, till Årets miljöinnovatör 
2019 med följande motivering: ” När turister kommer till Stockholm för att inspireras tar Faizal 
Luttamaguzi ut dem på handgjorda cyklar i trä för att diskutera hållbarhetsfrågor, samtidigt som de 
tittar på staden. Faizal arrangerar så att turen blir ett naturligt forum för att gruppen ska förstå 
helheten, ta sig till målet med minimal miljöpåverkan och ha kul tillsammans. Det är ett utmärkt 
exempel på nudging för en hållbar utveckling. ” 

Metod: Beror på vem som blir utsedd. 

Resultat och slutsats: Beror på vem som blir utsedd. 
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APPLYING AN ENERGY SYSTEMS PERSPECTIVE TO TRANSPORT EMISSIONS: SYNERGIES 
AND TRADE-OFFS FOR CLIMATE AND AIR QUALITY 

Jonas Forsberg 
Luleå tekniska universitet 

Bakgrund: Transportation of people and goods is a major source of greenhouse gas (GHG) 
emissions and local air pollutants in and around cities. There is broad scientific consensus that 
reducing fossil fuel combustion in transportation (and other sectors) will also reduce ground-level air 
pollution (Bell et al., 2008). However, possible trade-offs have also been observed; most notably the 
substitution of petrol cars for diesel, which improve fuel-efficiency but result in higher PM and 
NOX emissions. Further, zero tail-pipe emission technologies (e.g. battery electric, hydrogen fuel cells) 
reduce local emissions, but upstream implications need to be considered to fully assess the benefits of 
these options. Hence, maximising the benefits requires firm understanding of possible co-impacts from 
different options. 

Metod: Energy System Optimisation Models (ESOM), as the TIMES model generator, are widely used 
to provide insights on anticipated low-carbon transitions (DeCarolis et al., 2017). These models 
include a detailed and consistent techno-economic representation of all technologies and energy-
carriers, including emission factors, which enable analysis of ancillary policy benefits for GHGs and air 
pollutants (Loulou et al., 2016). Contrasting futures are typically explored using different scenarios. 
This study investigates ancillary benefits from emissions mitigation options in the urban transport 
sector; focusing on road transportation. We apply the TIMES-City model to Malmö and explore i) 
benefits to air quality from decarbonisation, ii) benefits to climate from air pollution reduction, and iii) 
possible additional co-benefits from adding both policies in parallel Six different scenarios are used, 
applying targets for air pollutants and CO2 as binding emission caps until year 2050. Model input is 
mode-specific passenger kilometres (pkm) and ton kilometres (tkm) respectively. Two sets of input 
data are used to reflect i) a business as usual progress of transport demand, and ii) progressive mode 
shifting, especially in passenger transportation. 

Resultat och slutsats: The results reveal that, applying strict air pollution and decarbonisation 
targets, respectively, drive very different changes in future technology and fuel choices. Under strict air 
pollution constraints, hydrogen fuel cells dominate light duty vehicle fleets post 2030. While hydrogen 
is produced from natural gas, and conventional diesel still dominate in heavy road transports, this 
produces little benefits to overall CO2 mitigation. With a CO2 target, we see large-scale deployment of 
carbon-efficient biofuels (primarily biodiesel and biogas), but the biodiesel dominance generates little 
benefit for NOX and PM. Meanwhile, combining emission caps generate a significant switch to battery 
electric vehicles powered by ‘green’ electricity to meet required CO2 and air pollution levels. Hence, 
both aspects should be targeted in parallel to prevent ‘sub-optimal’ outcomes. Furthermore, mode 
shifting did not change the relative attractiveness of different options, but, shifting to less energy-
intensive modes reduces total fuel demand, which could be a significant factor considering limited 
biofuel feedstock availability and the level of investments needed in new infrastructure or costly zero-
emission technologies. Finally, this study has highlighted the complexity of the matter; analyses of 
synergetic effects and trade-offs need to consider a multitude of options from a systems perspective 
looking beyond tail-pipe emissions. 
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VARFöR SER ALLA VISONER Så LIKA UT? SJäLVKöRANDE FORDON OCH 
TEKNIKDETERMINISM 

Marie Bemler1, Albin Engholm2 
1Scania CV , 2ITRL, KTH 

Bakgrund: Det finns många visioner kring självkörande fordon och det kommer också mer 
ifrågasättande forskning om vi verkligen borde prata så mycket om tekniska lösningar. Borde inte 
fokus vara på beteende och lagstiftning och hur vi vill att framtiden ska se ut istället exempelvis 
(Docherty et. al,. 2018)? Men varför ser det ut såhär då? Varför pratar vi om framtiden på detta sätt 
och hur kan vi förstå det större sammanhanget? För om vi kan förstå det kan vi inte då också 
diskutera konsekvenserna? 

Metod: I den här studien har vi undersökt YouTube videos som vi har transkriberat och kodat utifrån 
vilket ämne vi hittar i materialet. Videorna är utvalda med snowball metod men de ska innehålla 
visioner om framtidens samhälle där självkörande fordon är en del av den visionen. Vi använder oss 
av narrativ analys (Czarniawska, 2004; Riessman, 2008) för att identifiera vilka ämnen och 
målsättningar som visionerna beskriver för framtidens samhälle. Vi har sedan använt teori för 
teknikdeterminism som metod för att indeitifiera vilka konskevenser materialter beksriver att den nya 
tekniken för med sig och på vilket sätt det påvekrar samhället. (Bimber, 1994). 

Resultat och slutsats: Resultatet från denna studie visar tydligt att det finns teknikdeterministiska 
tendenser i visonerna, det vill säga att tekniken i sig bär med sig exempelvis sociala värden, 
implikationer på att den kommer att komma oavsett om den är önskvärd eller inte samt att vi inte har 
möjlighet att påverka hur lösningen ser ut. Ämenena identifierade i de enskilda visionerna är 
återkommande och kan därför beskrivas som en kolletkiv berättelse eller vison. I den här visionen för 
det självkörande fordonet finns också många områden där tekniken i sig troligtvis inte kan påverka 
mycket, exempelvis viljan att dela fordon med andra trafikanter, hur vi använder stadsutrymmet samt 
hälsoaspekter för att bara nämna några. Thomas theormen säger att "If men define situations as real, 
they are real in their consequenses" (Merton, 1936, p.904). Genom att berättelserna om vårt framtida 
samhälle ser ut på det här viset påverkas inte bara vår förväntan på framtiden utan också vad vi gör 
idag. Utifrån de berättelser om framtiden som vi berättar fattar vi beslut om vilken teknik som ska 
utvecklas idag, vilken infrastruktur som ska byggas eller vilka projket vi ska sattsa pengar på. Även om 
vi alla är överens om att teknik skapas av och med människor så fortsätter vi prata om den som bärare 
av socialt värde och i sig själv ledare till förändring. När vi gör det kommer de förändringar som vi 
önskar se i våra visioner ha svårigheter att slå igenom. Hur de visonern vi har ser ut och vad de 
förmedlar blir därför viktigt att förhålla sig till, precis som att närmre förstå varför de ser ut som de gör. 
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TRANSPORTFRAMTIDER SOM NåR KLIMATMåLEN 2030/2035 MED HJäLP AV NYA 
TILLGäNGLIGHETS- OCH MOBILITETSTJäNSTER 

Jonas Åkerman, Mattias Höjer, Hampus Mårtensson 
KTH 

Bakgrund: Projektet ingår i forskningsprogrammet Mistra SAMS som pågår mellan 2016 och 2020. 
Syftet med Mistra SAMS är att generera vetenskapligt underlag kring hur nya tillgänglighets- och 
mobilitetstjänster kan bidra till hållbara urbana transporter. I detta delprojekt analyseras hur Sveriges 
totala transportsystem – med hjälp av nya tillgänglighets- och mobilitetstjänster - kan länkas in på en 
bana som är förenlig med Parismålen. Fokus är på målet att minska utsläppen från inrikes transporter 
med 70% till ca 2030. 

Metod: en är backcasting och tre olika framtidsbilder för 2030/2035 har utformats, vilka alla når målen 
men vars förverkligande innebär olika utmaningar. De tre framtidsbilderna syftar till att visa på 
konsekvenser av olika vägval för infrastruktur, fordonsflottor och resmönster, samt ge vetenskapligt 
underlag för en samhällsdiskussion. 

Resultat och slutsats: Den första framtidsbilden, Bygga, karaktäriseras av en kraftig satsning på 
utbyggnad av kollektivtrafiksystemet, i synnerhet spårinvesteringar i de större städerna. Tillkommande 
bebyggelse har i huvudsak lokaliserats kring noder med kapacitetsstarka spårförbindelser. Resandet 
är i likhet med situationen 2020 ojämnt fördelat över dygnet De planerade höghastighetsbanorna 
mellan Stockholm, Göteborg och Malmö har färdigställts. I den andra framtidsbilden, Nyttja, fokuseras 
det istället på att utnyttja (befintlig) infrastruktur och fordonspark mer effektivt. Det har skett en snabb 
introduktion av nya mobilitetslösningar såsom delade fordon(till viss del autonoma), lånecyklar, 
elcyklar, microcars och nya båtkoncept. Lika viktigt är att nya ”rese-appar” gör det smidigt att boka och 
betala olika resekedjor anpassade efter det specifika ärendet. Resenärerna har anammat dessa nya 
möjligheter för att maximera nyttan av resandet. Priserna på resande är i hög grad differentierade i tid 
och rum för att ge ett bättre utnyttjande av infrastrukturen. Spårtransporternas kapacitet har även här 
ökat en del, men främst genom längre tåg, dubbeldäckare och signalsystem som tillåter tätare trafik, 
snarare än genom investeringar i nya spår. I den tredje framtidsbilden, Digitalisera, utnyttjas också 
heltäckande ”rese-appar”, men här ligger tyngdpunkten på att utnyttja IT för att minska behovet av att 
överhuvudtaget förflytta sig. En stor andel av de arbetstagare som har möjlighet arbetar några dagar i 
veckan från så kallade ”work hubs” på gång- eller cykelavstånd från hemmen. Vidare har 
tjänsteresandet både inrikes och utrikes minskat markant genom användandet av medierade möten. 
Alla framtidsbilderna är förknippade med betydande utmaningar, men av olika karaktär. Finansiering 
av de stora investeringarna samt de långa byggtiderna utgör utmaningar i Bygga. I framtiden Nyttja är 
investeringsbehovet avsevärt mindre. De differentierade avgifterna, som syftar till att sprida resandet 
över en större del av dygnet riskerar dock här att försämra tillgänglighet för sämre bemedlade som inte 
kan påverka sina arbetstider. Denna framtidsbild är också beroende av att befolkningsökningarna i 
storstäderna inte blir för stora, eftersom det finns gränser för hur mycket man kan effektivisera 
utnyttjandet av infrastrukturen. I både Nyttja och Digitalisera krävs en betydande omställning av 
beteendemönster inom 10-15 år. I de tre framtiderna minskar bilresande per capita med 10-30% (mer i 
städerna). Det finns här en motsättning mellan att minska bilresandet och att samtidigt snabbt öka 
antalet elbilar. 
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6.13.1 

POTENTIAL FöR GODSTRANSPORTERS ENERGIEFFEKTIVITET? 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

SVENSKA GODSTRANSPORTERS ENERGIEFFEKTIVITET 

Linda Styhre, Cecilia Hult, Sebastian Bäckström 
IVL Svenska miljöinstitutet 

Bakgrund: Energieffektivare transporter är ett viktigt medel för att nå utsläppsmålet om 70 procent 
minskade växthusgasutsläpp till år 2030. Biodrivmedel och elektrifiering bidrar till minskade utsläpp, 
men transportsektorn måste samtidigt minska sitt totala energibehov. Projekt ”Transportinköp och 
energieffektiva godstransporter” finansieras av Energimyndigheten och har som mål att ta fram ett 
index för svenska godstransporters energieffektivitet. De senaste åren har svenska godstransporters 
inte blivit energieffektivare. Det kan exempelvis bero på att effektivisering av motorer och drivlinor hos 
fordon och farkoster har tagits ut av ökad motorstyrka i fordonen eller mindre effektiv logistik. En 
kraftig effektivisering av godstransportsystemet krävs för att nå svenska miljö- och klimatmål. 

Metod: Svensk offentlig statistik över energianvändning, transportarbete och drivmedel har 
kombinerats med egenutvecklad modell för att skatta sjöfartens energianvändning baserat på 
hamnanlöp. HBEFA-modellen har använts för att skatta lastbilars energieffektivitet, vilket har 
kombinerat med data över svenska lastbilars trafik- och transportarbete från Trafikanalys. Både inrikes 
transporter och transporter på väg, järnväg och till sjöss till och från Sverige ingår i projektet. 

Resultat och slutsats: Projektdeltagarna har utvecklat en metodik för datainsamling och har 
sammanställt energianvändningen, andelen förnybar energi, koldioxidutsläpp och transportarbete. 
Slutligen har ett utkast på ett energi- och miljöindex för svenska godstransporter tagits fram. Indexet 
har utformats genom att ställa nuvarande nivåer av energianvändning (MJ per tonkilometer) och 
koldioxidutsläpp (kton CO2) i relation till beslutade svenska energi- och miljömål samt potentialer för 
energieffektivisering från litteraturen. Svenska godstransporter (både inrikes och utrikes) hade 2017 
en genomsnittlig energieffektivitet av 0,7 MJ/tonkilometer med en total andel förnybar energi på 19-26 
%. Spannet för andelen förnybart beror på att det finns en viss osäkerhet i hur stor andel av 
höginblandade biodrivmedel som används i vägtrafik (till skillnad från t.ex. tåg och arbetsmaskiner) 
och hur stor del av vägtrafikens användning som går till godstransporterna. För väg- och 
järnvägstransporter är osäkerheten i de sektorsvisa resultaten låg, medan det finns en större 
osäkerhet för sjötransporterna. För sjöfartens totala energi- och miljöprestanda är val av 
allokeringsmetoder för utsläpp från kombinerade gods- och passagerarfärjor av stor betydelse då en 
stor andel av trafiken inom samt till- och från Sverige utförs av färjor. Det finns möjligheter till att bättre 
mäta och modellera energianvändning och koldioxidutsläpp för sjöfart genom tillgång på MRV-data 
(övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp av koldioxid från fartyg) och AIS-data. På 
föredraget presenteras det viktade indexet, beräkning av energieffektiviteten för respektive trafikslag 
samt hur långt från energi- och klimatmålen svenska godstransporter var 2017. 
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6.13.2 

POTENTIAL FöR GODSTRANSPORTERS ENERGIEFFEKTIVITET? 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

ELEKTRISK TEMPERERING AV INTERMODALA TRANSPORTER 

Peter Bark 
TFK 

Bakgrund: Temperaturkänsligt gods har en i tiden begränsad hållbarhet och består bland annat av 
dagligvaror (livsmedel) för vilka är transportkedjor, med temperaturhållning av hög kvalitet är viktiga för 
att öka hållbarheten i tiden. Tempererade transporter medför dock en högre energiförbrukning och 
större miljöpåverkan än andra transporter genom att energi förbrukas både vid förflyttning och vid 
temperering. Tempereringsaggregatens oftast dieseldrivna förbränningsmotorer förorsakar även 
betydande koldioxidutsläpp. Vid vägtransporter kan tempereringen svara för 16 % av transportens 
utsläpp av växthusgaser. Eftersom intermodala järnvägstransporter främst utförs med ellok kommer 
huvuddelen av koldioxidutsläppen vid järnvägstransporten att härröra från tempereringen. Studier har 
visat att tempereringsaggregaten kan drivas med elenergi, som via loken matas från järnvägens 
kontaktledning. En lösning för elektrisk temperering av intermodala lastbärare (påhängsvagnar/trailers) 
vid järnvägstransport, genom att från kontaktledningen via loken elförsörja lastbärarna, har utvecklats, 
demonstrerats och utvärderats. Detta i det intermodala systemtågsupplägget Coop-tåget, vilket 
transporterar dagligvaror mellan Skåne och Stockholmsområdet. Målet var att testa en tekniklösning 
samt att kvantifiera energi-, miljö- och kostnadseffekter av en övergång till eldriven temperering. 

Metod: I en iterativ utvecklingsprocess ansattes alternativa tempereringssystem för intermodala 
lastbärare vid järnvägstransporter och en lösning valdes. Test- och demonstrationsutrustning framtogs 
och utvärderingar genomfördes vid ordinarie driftbetingelser. Bland annat registrerades 
energiförbrukning och temperaturhållning. Ur insamlad data utfördes analyser samt kvantifierades 
utsläpp. Projektet innefattade: 1. Litteraturstudier och omvärldsanalyser 2. Ansats om 
systemutformning för elektriskt tempererade intermodala järnvägstransporter 3. Demonstrations- och 
försöksdrift 4. Mätdatainsamling 5. Analyser 6. Syntes 7. Avrapportering 

Resultat och slutsats: Utvärdringar visade att elektrisk temperering minskade energiförbrukningen 
med över 80 % samt inbesparade 1,8 liter dieselbränsle per drifttimme och lastbärare. Analyser av att 
elektriskt temperera samtliga lastbärare med temperaturkänsligt gods i Coop-tåget indikerade 
bränslebesparingar på 150–180 m3/år och energibesparingar på 1,2–1,5 GWh/år. Med de bränsle- 
och elenergipriser som gällde i oktober 2017 innebar detta att energikostnaderna minskades med över 
90 % (1,4–1,9 mkr/år) och koldioxidutsläppen med 210–470 ton/år och elimineras vid en övergång till 
100 % förnybar el. Effekter av elektrisk temperering av intermodala tåg på sträckan Narvik–Kiruna–
Oslo som har en längd av 1 960 km studerades. Här uppnåddes energibesparingar på 6,8 GWh/år. 
Kostnaderna för anskaffning och underhåll ökar när omriktarutrustning installeras i intermodala 
järnvägsvagnar. Analyser indikerade att för Coop-tåget översteg dessa merkostnader de 
energikostnadsbesparingar som uppnåddes vid elektrisk temperering. För sträckan Narvik–Kiruna–
Oslo uppstod däremot nettobesparingar. Ekonomiska effekter av att låta en järnvägsvagn med 
omriktarutrustning elförsörja ytterligare 1–2 järnvägsvagnar som endast försågs med 
anslutningskablar undersöktes därför. För Coop-tåget indikerades, när en omriktare elförsörjde 2 
järnvägsvagnar, nettobesparingar på 0,2–0,8 mkr, vilka vid 3 järnvägsvagnar per omriktare ökade till 
0,6–1,0 mkr/år. För Narvik–Kiruna–Oslo var besparingen 3,7–5,6 mkr/år vid 2 vagnar per omriktare 
respektive 4,9–6,6 mkr/år vid 3 vagnar. Demonstrationen visade att det testade systemet är robust, 
fungerar bra samt är väl anpassat till etablerade standarder för elförsörjning av intermodala 
järnvägsvagnar samt lastbärare. Vidare framkom att det inte finns några hinder för att fullskaligt 
implementera det testade systemet för elektrisk temperering. Analyser indikerade att stora 
energibesparingar kan uppnås om intermodala lastbärare tempereras med el istället för dieselbränsle 
samtidigt som de intermodala transporternas miljöpåverkan minskar kraftigt. 
Energikostnadsbesparingarna måste emellertid vägas mot ökade kapital- och driftskostnader. 
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6.13.3 

POTENTIAL FöR GODSTRANSPORTERS ENERGIEFFEKTIVITET? 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

NOLLUTSLäPPSFORDON OCH MILJöZONER I NORDISKA STäDER 

Tomas Wisell 
IVL 

Bakgrund: Energimyndigheten har huvudansvaret för projektet "Hållbara nordiska städer med fokus 
på klimatsmart mobilitet" och driver det i samarbete med Trafikverket och i dialog med ett antal andra 
myndigheter. Projektet är ett regeringsuppdrag med finansiering från nordiska ministerrådet och ett av 
delprojekten utreder introduktion av nollutsläppsfordon och miljözoner i nordiska städer utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Syftet med delprojektet är att genomföra en studie som åskådliggör goda 
exempel och ger rekommendationer om möjligheten att främja nollutsläppsfordon i städer så att dessa 
utgör en del av en hållbar utveckling av transporter i nordiska städer. Projektet omfattar samarbete 
och utbyte av erfarenheter med andra nordiska länder för att utvärdera styrmedel och åtgärder som 
ökar införandet av nollutsläppsfordon, samtidigt som det främjar en utveckling av tillgänglighet som 
innebär en ökad social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i stadskärnor såväl som i förorter. 

Metod: Projektet har analyserat olika typer av miljörelaterade zoner i nordiska städer och andra typer 
av styrmedel och åtgärder utifrån perspektivet vilka effekter de har på introduktionen av 
nollutsläppsfordon och effekter på andra mål än klimatmål. Analysen har skett utifrån flera 
utgångspunkter där de viktigaste är miljöpotential (utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar), 
samhällsekonomi, mobilitet och tillgänglighet samt sociala fördelningseffekter. Även frågor som 
rådighet, gynnade av hållbar mobilitet, hinder, framgångsfaktorer och organisatoriska frågor har 
analyserats. Projektet har genom omvärldsanalys samlat in omfattande information från studier, 
forskning och litteratur. Tre nordiska städer har besökts för att undersöka hur de jobbar med frågorna 
och 15 case- intervjuer av experter eller särskilt berörda aktörer har genomförts. Det har också 
anordnats ett tolkningsseminarium med intressenter för att få in olika infallsvinklar. 

Resultat och slutsats: Nollutsläppsfordon är en högaktuell fråga i de nordiska länderna och överblick 
saknas när det gäller styrmedel och deras effekter. Projektet Nollutsläppsfordon och miljözoner i 
nordiska städer bidrar till att öka kunskapen om hur man kan öka andelen nollutsläppsfordon och visar 
genom konkreta förslag hur olika aktörer kan agera och vad olika typer av styrmedel får för 
konsekvenser. Resultatet presenteras genom att erfarenheter och analyser av styrmedel 
sammanställs och värderas där skillnader mellan olika nordiska länder och städer framgår. 
Slutsatserna ges i form av rekommendationer med fallspecifika styrmedelsscenarier för att öka 
nollutsläppsfordon i städer och en illustration av goda exempel utformade för olika länder och städer i 
Norden, som riktar sig till kommuner, städer, regeringar och andra aktörer som t.ex. transportföretag. 
Rekommendationerna beaktar de tre hållbarhetsaspekterna miljö, ekonomi och socialt. Denna typ av 
utvärdering av styrmedel och deras konsekvenser från de fem nordiska länderna för 
nollutsläppsfordon och zoner i städer har inte gjorts tidigare. Utredningen är speciell också på det 
sättet att alla tre hållbarhetsaspekterna vägs in och resulterar i användbara rekommendationer till 
beslutsfattare på olika nivåer och andra intressenter i samhället. 
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6.13.4 

POTENTIAL FöR GODSTRANSPORTERS ENERGIEFFEKTIVITET? 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

STOR POTENTIAL FöR ELEKTRIFIERING AV MALMöS CITYLOGISTIK 

Freddy Larsson 
Trivector Traffic 

Bakgrund: Med bakgrund av den genomgripande omställning som behöver ske inom transportsektorn 
det närmaste decenniet för att lyckas nå samhällets klimatmål så behöver omställningen påbörjas 
omgående. Biodrivmedel är en viktigt komponent men det krävs även andra drivmedel som kan 
innebära större osäkerheter vid inköp och även innebära en läroprocess. Den snabba utvecklingen 
inom batteriteknik har skapat nya möjligheter för minskade klimatgasutsläpp men som ännu inte tagits 
tillvara delvis beroende på denna osäkerhet. Detta examensarbete vid LTH har undersökt potentialen i 
att byta ut dagens diesellastbilar mot batterielektriska lastbilar inom citylogistiken med bibehållna 
körmönster. Examensarbetet är utfört i samarbet med Trivector Traffic och Malmö Lastbilscentral och 
avslutades under 2019. 

Metod: Genom en fallstudie i samarbete med Malmö LBC undersöktes potentialen till elektrifiering av 
en tung och två lätta lastbilar utifrån deras körmönster, dessa innefattade både stadstrafik och regional 
trafik. Med hjälp av GPS-sändare i de tre lastbilarna samlades data om plats och hastighet in under 
varje sekund i sex dagar. Med ett simuleringsprogram framtagit vid LTH för kursen El- & 
elhybridfordonsteknik ställdes en lastbilsmodell upp och utifrån den insamlade datan simulerades 
energiförbrukningen för om de studerade körmönstren genomförts med en batterielektrisk lastbil med 
prestanda likt de som kom på marknaden under 2019. 

Resultat och slutsats: Resultaten från studien var positiva och visade en stor potential till att 
genomföra citylogistiken inklusive turer till närbelägna orter på ca 2 mils avstånd utan att behöva mer 
än nattladda de elektriska lastbilarna. Detta gällde även i de fall då två skift genomfördes under 
samma dag utan laddning, även om marginalen då blev liten. Om depåladdning infördes under 
lunchen då lastbilarna ändå stod parkerade vid lastbilscentralen åtgärdades denna marginal. I de fall 
då även snabbladdning under rutten genomförs ökar räckvidden för lastbilarna ytterligare. Med de 
lastbilar som kommer på marknaden under 2019 finns det alltså en stor potential i att genomföra 
dessa med batterielektriska lastbilar vilket inte bara ger en klimatvinst utan även många andra fördelar 
som minskade luftföroreningar och buller. Även ett körmänster med regional trafik studerades men 
detta innebar tyvärr en väldigt stor energiförbrukning och kunde inte genomföras med den simulerade 
elektriska lastbilen utan en stor del snabbladdning under skiftet. Detta skulle dock kunna ändras 
drastiskt om det i framtiden skulle finnas möjlighet att ladda kontinuerligt under färd längs en elväg på 
de stora motorvägarna. En annan slutsats var att det är viktigt att se över elnätet vid depån då 
nattladdning av en tung lastbil med ett batteri på 300 kWh kan kräva en laddeffekt på 50 kW beroende 
på batteristorlek och skift. Detta arbete visar att den tillgängliga batteritekniken i dagens elektriska 
lastbilar redan kan leva upp till de krav som finns för urban och stadsnära godstrafik. Detta kan 
förhoppningsvis minska trösklarna för inköp av batterielektriska lastbilar. Det kan även visa offentliga 
aktörer att det nu är möjligt att ställa högre krav på tysta och utsläppsfria fordon i våra städer. 

  



  271 

7. Gods och logistik 
  



272 

7.1.1 

HUR KAN DET SVENSKA KLIMATMåLET UPPNåS I GODSTRANSPORTSEKTORN? 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

DEN NATIONELLA GODSTRANSPORTSTRATEGIN - VAD HäNDER? 

Åsa Tysklind 
Trafikverket 

Bakgrund: I juni 2018 presenterade regeringen den nationella godstransportstrategin för effektiva, 
kapacitetsstarka och hållbara godstransporter. Under strategin pågår ett intensivt arbete med fokus på 
godstransporter. Ett nationellt godstransportråd har tillsatts, ett antal regeringsuppdrag beslutats och 
vissa rapporterats, ett kansli för att bistå rådet är på plats, en nationell samordnare för inrikes sjöfart 
och närsjöfart har utsetts och en referensgrupp inrättats. Godstransportstrategin lyfter fram 
godstransporterna och hur viktiga de är för Sverige, svenskt näringsliv och medborgarna. Den lyfter 
också fram godstransporternas klimatpåverkan. Strategin sätter fokus på att olika aktörer arbetar, 
enskilt och tillsammans, för att åstadkomma konkreta åtgärder i syfte att nå klimatmålen. Strategin är 
indelad i tre fokusområden – konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter, omställning till fossilfria 
transporter och innovation, kunskap och kompetens. Ett antal insatser har lyfts fram under respektive 
fokusområde och insatserna syftar till att åstadkomma åtgärder som leder till resultat inom respektive 
område. Samverkan mellan trafikslagen är nödvändig i ett fungerande transportsystem och för 
effektiva godstransporter. Huvudbudskapen är transporteffektivitet och en överflyttning av 
godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. 

Metod: 

Resultat och slutsats: 
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7.1.2 

HUR KAN DET SVENSKA KLIMATMåLET UPPNåS I GODSTRANSPORTSEKTORN? 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

INRIKES SJöFART INTE BARA EN MöJLIGHET UTAN EN NöDVäNDIGHET 

Pia Berglund 
Trafikverket 

Bakgrund: Sjöfarten är internationell till sin karaktär och har en viktig roll i Sverige för transporter av 
import- och exportgods. 90 procent av alla utrikes godstransporter transporteras sjövägen. Under de 
senaste åren har tillväxten i världsekonomin och den internationella varuhandeln drivit på efterfrågan 
av sjötransporter. Under 2015 transporterades för första gången över 10 miljarder ton gods med fartyg 
världen över. Det motsvarar 80 procent av den internationella varuhandeln. Sjöfarten har inte en lika 
självklar roll för inrikes godstransporter, utan står endast för en marginell andel av det inrikes 
godstransportarbetet. Trafikverkets basprognos pekar mot att godstransportarbetet i Sverige kommer 
att öka med 64 procent till år 2040. Samtidigt är den politiska målsättningen att inrikes transporter ska 
minska sina klimatutsläpp med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 och vara helt fossilfria år 
2045. Det är av dessa skäl inte bara önskvärt utan också nödvändigt att använda både sjöfart och 
järnväg för de inrikes godstransporterna i betydligt större utsträckning än idag. Även inom EU har man 
slagit fast målsättningar och prognoser om en annan fördelning av de olika trafikslagen mot idag. 
Sjöfartens största fördel är att sjöfartens infrastruktur är tillgänglig och inte kräver några större 
investeringar. Det finns också ledig kapacitet både i hamnar och i farleder och i många av våra städer. 
Sjöfarten är, rätt utnyttjad, ett energieffektivt trafikslag och kräver betydligt mindre energi per 
transporterat ton gods än motsvarande transport på väg. Detta är viktigt inte minst med tanke på 
målsättningen att skapa en fossilfri fordonssektor, och tillgången till fossilfria bränslen är dessutom 
begränsad. En annan stor fördel för sjöfartens del är att sjöfarten har relativt små externa effekter i 
form av påverkan på miljö, klimat och infrastruktur jämfört med vägtransporter visar Trafikanalys 
rapport ”Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader” (rapport 2019:4). För att öka nyttjande av 
sjöfartens andel av det totala godstransportarbetet gav regeringen Trafikverket i uppdrag att inrätta en 
nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart. Uppdraget är en del av de åtgärder som 
regeringen lagt fram i nationella godstransportstrategin, som antogs i juni 2018. Samordnaren uppgift 
är att främja en väl fungerande och effektiv inrikes sjöfart och närsjöfart och förbättra förutsättningarna 
för överflyttning av godstransporter från väg. En av mina huvuduppgifter som nationell samordnare var 
att lägga fram en handlingsplan med konkreta åtgärder för att främja inrikes sjöfart och närsjöfart som 
också främjar energieffektiva lösningar med låga utsläpp. I slutet av maj 2019 las 62 åtgärder för att 
stärka inrikes sjöfart och närsjöfart. Åtgärderna omfattar förslag som kan göra skillnad såväl på lång 
sikt som på kort sikt. De omfattar förslag inom områden som tex forskning- och innovation, regler, 
infrastruktur och information- och kunskapsspridning. Denna handlingsplan önskar jag presentera vid 
Transportforum som olika delaktiviteter som härrör under den såsom innovationsprojekt och 
uppföljning av styrmedlet ekobonus. . 

Metod: Handlingsplan för svensk sjöfart - Sjöfartssektorn kraftsamlar med 62 förslag för stärkt sjöfart 
utgör ett regeringsuppdrag som redovisats till regeringen 30 maj 2019. Bred samverkan med alla 
aktörer sker nu av handlingsplanen. 

Resultat och 
slutsats: https://www.trafikverket.se/contentassets/1160ae4fe6504bba8e3629eee4b60d7c/handlings
plan-for-att-starka-inre-vattenvagar-och-narsjofart-190528_komplett.pdf 
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FOSSIL FREE FREIGHT (TRIPLE F) - UPPNåS KLIMATMåLET FöR GODSTRANSPORTER? 

Johanna Takman1, Lina Trosvik1, Inge Vierth1, Patrik Klintbom2, Johannes Huffmeier2 
1VTI , 2RISE Research Institutes of Sweden 

Bakgrund: Triple F (Fossil Free Freight) är ett nationellt forskningsprogram med syfte att utveckla 
kunskap som kan bidra till minskade klimatutsläpp från godstransportsektorn. 
Projektet Systemövergripande uppföljning syftar till att följa upp hur godstransportsektorn närmar sig 
Sveriges mål om minus 70% växthusgasutsläpp till 2030 jämfört med 2010. Rapporten tas fram under 
hösten 2019 och har bland annat som syfte att ligga som underlag till framtida forskningsprojekt, inom 
och utom Triple F. 

Metod: Studien tar fram indikatorer över godstransportsektorns utveckling mot 2030-målet och 
analyserar olika faktorers påverkan på godstransporternas växthusgasutsläpp. Indikatorerna baseras 
på officiell statistik. En workshop med relevanta aktörer har även genomförts. 

Resultat och slutsats: Växthusgasutsläppen för godstransporter minskade mellan 2010–2017 med 
23,6%, vilket inte är tillräckligt för att i en linjär takt kunna minska växthusgasutsläppen med 70% 
mellan 2010 och 2030. Tunga lastbilar bidrar med majoriteten av växthusgasutsläppen. För att uppnå 
utsläppsminskningar där de ger störst effekt är det därmed viktigt med styrmedel som angriper de 
tunga lastbilarnas växthusgasutsläpp. Utvecklingen av växthusgasutsläpp och godstransportarbete för 
tunga lastbilar har historiskt följt varandra, men efter 2013 kan ett potentiellt trendbrott observeras där 
transportarbetet ökar medan växthusgasutsläppen minskar. Flertalet prognoser visar att 2030-målet 
inte kommer att nås med dagens beslutade styrmedel och åtgärder. Trendbrottet för tunga lastbilar 
visar dock att det finns potential att minska växthusgasutsläppen trots ett ökande godstransportarbete, 
men det kommer krävas fler och/eller kraftigare styrmedel och åtgärder. Triple F fokuserar på tre 
övergripande utmaningar för att minska växthusgasutsläppen: överflyttning till energieffektiva 
trafikslag, ett mer transporteffektivt samhälle, samt ökad andel förnybara drivmedel. Sedan 2010 har 
överflyttningen av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart varit marginell, och enligt 
Trafikverkets prognos förväntas andelen godstransportarbete per trafikslag vara relativt konstant fram 
till 2040. Trots detta finns det potential för överflyttning då förutsättningarna för överflyttning framförallt 
finns på avstånd längre än 300 km. I Sverige transporteras 9% av all godsmängd på sträckor över 300 
km, vilket motsvarar 41% av alla tonkilometer. Exempel på effektiviseringar i godstransportsektorn är 
ökade fyllnadsgrader, samordning och samlastning av godstransporter, samt nya affärsmodeller. 
Studien visar dock att det finns flera luckor i statistiken på detta område. Ett fåtal indikatorer har ändå 
tagits fram. Det framgår bland annat att den transporterade mängden gods för tunga lastbilar i 
genomsnitt har minskat med 0,6 ton per lastbil mellan 2010–2017, vilket kan indikera att transporterna 
har blivit mindre effektiva. Vidare har transportarbetet varit relativt konstant, men det har blivit 
vanligare att transportera godset med lätta eller med de tyngsta lastbilarna. Sedan 2010 har andelen 
förnybara drivmedel ökat kraftigt i Sverige, vilket är en av de tydligaste förändringarna bland 
indikatorerna. Framförallt användningen av HVO har bidragit till denna ökning. Den ökade andelen 
förnybar energi kan därför tänkas ha fyllt en viktig roll i minskningen av lastbilarnas växthusgasutsläpp 
över tidsperioden. Ett flertal luckor i statistiken har identifierats i studien. Statistik som bör samlas in för 
att möjliggöra bättre beslut kring styrmedel är bland annat: godstransporternas användning av 
förnybara drivmedel, godstransportarbete för lätta lastbilar, samt fyllnadsgrad och andra 
effektivitetsmått för alla trafikslag. 
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UPPFöLJNING AV DEN NATIONELLA GODSTRANSPORTSTRATEGIN 

Eva Lindborg 
Trafikanalys 

Bakgrund: Regeringen presenterade i juni 2018 en nationell godstransportstrategi – Effektiva, 
kapacitetsstarka och hållbara godstransporter. Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp 
strategins genomförande samt att utvärdera resultatet av arbetet under perioden 2018–2022. I den 
nationella godstransportstrategin presenterades följande resultat- och effektmål: - konkurrenskraftiga 
och hållbara godstransporter, - omställning till fossilfria transporter, samt - innovation, kompetens och 
kunskap. För dessa tre mål nämns i strategin 14 insatsområden och 95 insatser. 

Metod: Uppföljning och utvärdering av godstransportstrategin görs genom: - uppföljning av samtliga 
insatser, - internationell nuläges- och omvärldsanalys - intervjuer och enkäter till beröda aktörer 
(näringslivet) - mediaanalys - intervjuer med nyckelpersoner med fokus på samverkan 

Resultat och slutsats: Ett nationellt godstransportråd inrättades 23 augusti 2018. Det leds av 
infrastrukturministern och har 17 övriga ledamöter. Rådet bistås i arbetet av ett kansli på Trafikverket. 
Rådet har sedan bildandet haft en handfull möten. Sedan strategin presenterades har regeringen gett 
14 särskilda regeringsuppdrag, varav 11 är utredningsuppdrag. De två övriga behandlar inrättandet av 
ett kansli som ska bistå det nationella godstransportrådet, samt uppdraget till Trafikanalys att 
utvärdera strategins genomförande. De särskilda uppdragen knyter an till en eller flera insatser och 
insatsområden i strategin. Flera av de särskilda regeringsuppdrag som Trafikanalys följt har haft en 
relativt lång startsträcka för bemanning och att komma igång. Eftersom många av projekten löper över 
längre tid är det få som i ett tidigt skede har haft några resultat att presentera under våren 2019. 
Trafikanalys avser att återkomma till detta i kommande uppföljningar. Det är sannolikt att det också i 
hög grad kommer vara dessa och liknande andra uppdrag som kommer att vara starkast förknippade 
med godstransportstrategins genomförande. Men, strategin rymmer många fler insatser än endast 
dessa särskilda uppdrag. Strategin har initialt haft ett stort medialt genomslag. Sammanfattningsvis är 
aktörerna positiva till strategin och flera av insatserna och samverkan inom det nationella 
godstransportrådet. Flera aktörer ser samverkan som avgörande för att verkställa de ambitioner som 
beskrivs i strategin. Trafikanalys kommer rapportera uppföljningen av genomförandet årligen till 
Regeringskansliet 31 mars. Dessutom sker en årlig rapportering till det nationella godstransportrådet. 
Delredovisning av utvärderingen sker 31 december 2020. Slutrapportering av utvärderingen, samt 
hela uppdraget, redovisas till Regeringskansliet 31 december 2022. 
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INNOVATIVT HåLLBARHETSARBETE I LOGISTIKFöRSöRJNINGSKEDJOR, UPPSUMMERING 
AV ETT TREåRIGT FORSKNINGSPROJEKT 

Maria Björklund1, Helena Forslund2 
1LiU , 2Linneaus University 

Bakgrund: Detta föredrag ämnar uppsummera resultaten från ett treårigt forskningsprojekt kring 
miljömässigt och socialt hållbara logistikförsörjningskedjor. Projektet som finansierats av Familjen 
Kamprads stiftelse har haft som övergripande syfte att identifiera innovativa sätt att öka kundnyttan 
genom att utveckla hållbarhetsarbetet i logistikförsörjningskedjan. 

Metod: Ett antal delstudier har genomförts inom ramen för projektet såsom enkäter, två djupare 
(intervjubaserade) fallstudier, genomsökning av hemsidor samt litteraturstudier. Med 
logistikförsörjningskedja har vi inom ramen för detta projekt fokuserat konsument-
varuägare/transportköpare (ofta handelsföretag) -3PL-åkeri. 

Resultat och slutsats: Vi har uppmärksammat att tillvägagångssätten skiljer sig åt mellan olika 
logistikförsörjningskedjor men även i olika delar av samma kedja. Ett flertal utmaningar, men även 
möjliga handlingsvägar, har identifierats kring hur företag kan möta en omställning mot mer hållbara 
logistikförsörjningskedjor. Resultat visar även hur olika aktörer agerar och kan agera för att på olika 
sätt påverka utvecklingen. Exempelvis kan vi genom den starkt framväxande e-handeln se stora 
möjligheter för både konsumenter och handelsföretag att få till stånd en snabb omställning av 
transportsystemet. Vi har även sett hur hållbarhetskrav kan kommuniceras och följas upp på mer eller 
mindre tydliga sätt mellan de olika aktörerna i transportförsörjningskedjan. 
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PROCESSLEDNING FöR HåLLBARA GODSTRANSPORTER 

Maria Huge-Brodin, Peter Cronemyr, Priscilla Navarro 
Linköping University 

Bakgrund: Klimathotet innebär att alla sektorer måste sträva efter att minska sina emissioner av 
CO2och andra växthusgaser. Inom transportområdet är godstransporter särskilt problematiska. Även 
om det gjort tekniska framsteg som minskat fordonens emissioner, har förändrade krav på 
leveranserna gjort att emissionerna från hela logistiksystemet ökar. Det finns idag många tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att minska emissioner, men införandet går långsamt. Transportföretagen 
har en viktig roll då de operativt utför godstransporterna. De har också många utmaningar, såsom 
korta kontrakt med kunder och låg lönsamhet. Dessutom saknar de, enligt tidigare forskningsresultat, 
kunskap och verktyg som stöd för att utveckla sin verksamhet mot ökad miljömässig hållbarhet. Ett 
verktyg som används i många industrier, för att stötta effektiva arbetssätt och kundnytta, är 
processledning. Inom kvalitetsområdet finns ett antal verktyg som används i detta syfte, men deras 
användning inom godstransportsektorn är låg. Med det som bakgrund bedrevs projektet 
”Processledning för hållbara godstransporter” under 2016–2019. Syftet med denna presentation är 
presentera några av projektets huvudresultat, som kretsar kring hur transportföretag kan arbeta med 
processledning för att snabba upp och öka omfattningen av sitt miljöarbete. 

Metod: Projektet har bedrivits med en aktionsforskningsansats. Den ursprungliga frågeställningen 
togs fram i samtal mellan forskare och praktiker - två olika transportföretag - och har sedan utvecklats 
gemensamt. Vägval har diskuterats och projektmedlemmarna har varit överens om hur man ska 
komma vidare. Under projektets gång har forskarna föreslagit modeller för praktikerna, som tagit till sig 
dessa i olika omfattning och på olika vis. Förslagen har itererats under flera möten, och företagen har 
arbetat enskilt med utvecklingsarbete. Utifrån feedback och idéer från företagen har nya metoder och 
verktyg tagits fram. Liksom i en longitudinell fallstudie har händelser, beslut och aktiviteter 
dokumenterats löpande av forskarna, och verifierats av företagsparterna. Metodmässigt omfattar 
projektet flera litteraturstudier, intervjuer, dokumentstudier och observationer. Ett 30-tal projektmöten 
har genomförts, alla med starka inslag av workshop-format, där delresultat diskuterats och legat till 
grund för det fortsatta arbetet. 

Resultat och slutsats: En mer avancerad modell för processledning används nu i det ena företaget, 
medan det andra valt enklare modeller. Det finns flera anledningar till att de valt olika vägar, här ser vi 
att företagens storlek, administrationens relativa storlek samt ägarstruktur kan påverka viljan och 
förmågan att formalisera sina processer. För att vägleda i val av formalisering av processer, har ett 
processmognadsverktyg tagits fram, som ett direkt resultat av projektet. Ett annat resultat är en 
prototypmodell, där företagen kan följa sina miljöinitiativ och hur de utvecklas över tiden. Denna 
prototyp är lovande, då den verkar kunna bidra till ökad proaktivitet och även kreativitet hos företagen. 
Strukturerade och formaliserade modeller, som stöd för hållbar utveckling, har olika förutsättningar 
inom olika typer av företag, och skillnaderna kan vara stora även inom en bransch och mellan 
synbarligen liknande företag. Sammantaget är det tydligt, att med rätt typ av verktyg, som stöttar en 
formaliserad process på lämplig nivå, kan miljöinitiativ inom transportföretag öka i omfattning och 
snabbas upp. 
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RESURSEFFEKTIVA TRANSPORTER I HELA KEDJAN 

Jacqueline Oker-Blom 
Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) 

Bakgrund: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, driver 2018-2020 projektet Resurseffektivitet 
och cirkulär ekonomi (ReCE). Projektet består av fem delprojekt: mobilitet, livsmedel, lokaler, plast och 
textil. För att exemplifiera och tydligare förstå de utmaningar som resurseffektiv mobilitet står inför har 
arbetsutskottet för mobilitet valt att djupare undersöka livsmedelstransporter. Livsmedelstransporter 
omfattar främst godstransporter och sker med alla fyra trafikslag: fordonstrafik på väg, tåg, flyg och 
båt. Dessutom har livsmedelssektorn en mycket stor geografisk spridning, inkluderar stad och 
landsbygdstransporter, samt kommersiell verksamhet likaväl som privattrafikens ”sista milen”. Genom 
ett flertal intervjuer, sammanställning av olika rapporter och kombination av olika data- och 
forskningskällor har en rapport tagits fram som kommer att publiceras av IVA hösten 2019. IVA-
projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi vill gärna presentera några av de viktigaste resultaten 
och idéerna från rapporten, samt ge möjlighet till öppen diskussion och dialog kring några av 
nyckelfrågorna. Ett viktigt tema i rapporten är hur man uppnår verkligt resurseffektiva och optimerade 
transporter i hela kedjan inom handeln. Detta inkluderar själva varuförpackningarna, transporternas 
fyllnadsgrad, samordning, retursystem och transporter ”the last mile”. 

Metod: Den rapport som vi här refererar till utgår från observationer som sammanställdes inför en 
intern workshop med arbetsutskottet för mobilitet i november 2018. Sedan dess har materialet 
utvidgats väsentligt, kompletterats med ett flertal intervjuer samt sakgranskats av oberoende peer 
reviewer. Rapporten gör dock inte anspråk på att ge en heltäckande genomgång av forskning på 
området. Avsikten har istället varit att med livsmedelssektorn som bas identifiera områden där 
potentialen att öka transporternas resurseffektivitet är stor. En djupare analys av dessa områden 
kommer sedan att ligga till grund för slutrapporten inom delprojektet för mobilitet. 

Resultat och slutsats: Om man analyserar lastbilstransporter per varugrupp kan man se att för alla 
varugrupper körs i genomsnitt 20 procent av lastbilarna utan last. En körning med last är dock inte 
nödvändigtvis lika med hög fyllnadsgrad. En last som består av tomma lastbärare (rullburar, 
plastbackar, emballage, pallar) räknas som körda kilometer med last. Formen och konstruktionen hos 
en förpackning kan ha stor påverkan på hur många förpackningar som får plats. Enligt 
Dagligvaruhandelns Miljöforum skulle en halv miljon lastpallar sparas in årligen om luften i 
konsumentförpackningar för exempelvis frukostflingor minskade med 10 procent. Ett relaterat problem 
avser uppmärkning och optimering av företagsegna kontra allmänna varor. I Danmark har man från 
politiskt håll beslutat om ett öppet distributionssystem för livsmedel, vilket medför att konkurrenter kan 
transportera varandras varor. Tillämpningen i livsmedelskedjan kan vara appliceringen av sensorer på 
förpackningar för färsk- och kylvaror såväl som uppkoppling av lastbärare och fordon samt en 
datadelningsplattform för att möjliggöra spårning i realtid. Utifrån analyserna i rapporten vill 
rapportförfattarna lyfta fram ett antal observationer som särskilt viktiga att föra vidare: 
* Främja delning av transportdata för att effektivisera logistikoptimeringen och därigenom öka 
fyllnadsgraden och minska tomreturerna. Att dela data är dock inte okomplicerat. De stora 
speditörerna lever också på just samordning och tillgång till denna information. 
* Förpackningens utformning, inklusive minskning av andelen luft, bör beaktas av producenterna 
vid utformningen av förpackningarna. 
* Om tomreturer synliggörs via ett mått så kanske fyllnadsgraden kan förbättras? 
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JORDEN äR INTE PLATT – RESURSEFFEKTIV RUTTPLANERING FöR LASTBILAR MED HJäLP 
AV GEOMETRISK VäGDATA 

Christian Nilsson 
Ramböll Sverige AB 

Bakgrund: Stora mängder gods transporteras med lastbil i Europa. År 2012 stod lastbilarna för 75 
procent av mängden gods via landtransport. Lastbilarna spelar alltså en mycket viktig roll i 
transportsystemet där antalet lastbilar i ett land t ex beror på landets storlek och den befintliga 
infrastrukturen. Omställningstakten av fordonsflottan är av högsta betydelse för att uppnå målet om en 
fossil-oberoende fordonsflotta år 2030. Lätta och tunga lastbilar har idag en genomsnittlig livslängd på 
ca 15 år. Med dagens omsättning av ny- och avregistrerade lastbilar kommer vi år 2030 att ha ca 1,2 
miljoner lastbilar registrerade i Sverige, varav ca 38 % kommer att vara registrerade 2014 eller 
tidigare. Dessa 38 % består till största delen av dieselmotorer varför ett förnybart alternativ till diesel 
och lägre bränsleförbrukning är nödvändigt. 
Statistiken visar att omställningen går långsamt. I stort sett ser fordonsflottan likadan ut idag som den 
gjorde för 20 år sedan, till exempel så drivs fortfarande majoriteten av lastbilarna med diesel och 
utsläppen av koldioxid har inte minskat i någon större utsträckning. Eftersom mängden koldioxid som 
släpps ut är direkt relaterad till bränsleförbrukning så är det snabbaste sättet att reducera våra 
transportutsläpp att minska bränsleförbrukningen. Att sänka bränsleförbrukningen innebär samtidigt att 
transportbranschen får en chans till ökad lönsamhet då bränslekostnaden minskar. Den vanligaste 
metoden för att, med oförändrad fordonspark, minska bränsleförbrukningen är idag att planera för att 
köra kortaste vägen. För detta används ofta ruttplaneringsprogram som huvudsakligen beräknar 
bränsleförbrukning baserat körsträcka (körtid) och fordonstyp. Dagens ruttplanering är att betrakta 
som tvådimensionell (2D). Detta är generellt en bra metod för att reducera sin bränsleförbrukning. Man 
kan dock konstatera att körsträckan bara är en av de parametrar som påverkar bränsleförbrukningen i 
en ruttplanering. Att ruttplanera med hänsyn till vägens geometri och vägytans kondition är att gå till 3-
dimensionell ruttplanering. Om man introducerar ruttplanering i 3D så finns mycket stor 
besparingspotential avseende bränsleförbrukning - redan idag. 

Metod: Bränsleförbrukning är en komplex fråga och styrs av många parametrar. I projektet kring 
FuelSave har utredning gjorts kring påverkan av vägens geometriska och funktionella egenskaper. 
Med hjälp av forskningsresultat i området och tillgänglig data på Sveriges vägnät skapas en unik 
algoritm som kan predicera bränsleförbrukning på både objekt och nationell vägnätnivå vid olika 
ruttval. 

Resultat och slutsats: Resultatet av studien visar på en helt ny paradigm av ruttplanering och 
tillhörande spinoff-effekter. En antagen generell bränslebesparing med hjälp av denna typ av data är i 
storleksordningen 10%. Vägnätet som kan tänkas vara aktuellt för ruttval i 3D är det ”krokiga och 
backiga” vägnätet med lite mer skadad och ojämn vägyta. För de Svenska statliga vägarna är detta 
framförallt det sekundära och tertiära vägnätet, som omfattar ca 74% av alla statliga vägar. En 
bränslebesparing på 10% på detta vägnät skulle innebära 1,6 miljarder SEK och 300 000 ton CO2 - 
varje år. Detta medför en snabb och effektiv möjlighet till bränsle och koldioxidbesparing för tunga 
transporter. Om man med moderna analysmetoder kombinerar unika data om vägarnas egenskaper 
går det att åstadkomma stora bränslebesparingar för transportbolagen och en klar minskning av 
utsläpp av växthusgaser (CO2). 
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DEMONSTRATION OF SHORT-TERM RESCHEDULING OF RAILWAY FREIGHT TRAFFIC 

Johan Högdahl1, Josef Andersson2 
1Kungliga Tekniska högskolan , 2Kungliga Tekniska högskolan, KTH 

Bakgrund: A characteristics of freight rail in Sweden is that the operations have a weak connection to 
the planned timetable. For instance, it is common that freight trains want to depart ahead of schedule 
from the freight yard. The incentives for this are several, e.g.: it increases margins for an individual 
train, and it frees capacity at the starting freight yard. It also known that the short-term planning of 
freight trains that want to depart early, or not according to schedule, can be improved. Today, it is for 
instance possible for a freight train to leave the freight yard without a complete train slot until its 
destination, which due to capacity shortage may lead to that the train need to stand still somewhere on 
the line. 

Metod: In the FR8HUB-project a method for rescheduling freight trains have been developed. The 
method is based on solving two optimization problems in a sequence, in which the first optimization 
problem yields a nominal timetable with feasible train paths for the rescheduled trains with minimal 
deviation from the initial timetable. The nominal timetable is then simulated to generate delay 
statistics, and in the second step this result is used to adapt the timetable such that the weighted sum 
of scheduled travel time and predicted average delay is minimized for all trains. 

Resultat och slutsats: The project has developed a demonstrator that includes a timetable 
visualization tool for demonstrating different timetabling approaches. During this presentation the 
demonstrator is presented. 
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FöRLäNGDA SJöBEN - FöRUTSäTTNINGAR FöR ATT MAXIMERA SJöFARTSSTRäCKAN I 
KONTINENTTRAFIKEN 

Johan Woxenius1, Catrin Lammgård1, Petra Stelling2, Björn Petersson2 
1Göteborgs universitet , 2Region Skåne 

Bakgrund: En knapp tredjedel av godsmängden i Skåne består av transittransporter från kontinenten 
via de skånska hamnarna med destination i Mellansverige, Göteborgstrakten och Norge/Oslo, varav 
merparten fraktas på väg. Det skånska huvudvägnätet är redan i dag hårt belastat av de tunga 
vägtransporterna som nästan uteslutande är beroende av fossila bränslen. Genom en överflyttning 
genom att nord-sydligt gods maximerar istället för att minimera sjösträckan skulle transporternas 
klimatutsläpp kunna reduceras. Exempel på rutter med långa sjöben är Göteborg-Kiel och 
Nynäshamn-Gdansk. I projektet ”Förlängda sjöben” studeras hur en sådan överflyttning kan komma till 
stånd och minska de tunga vägtransporterna. Projektet utförs av Region Skåne i samarbete med 
Göteborgs universitet med finansiering från Region Skåne och Trafikverket via Triple F. 

Metod: Transportkedjor med en kombination av sjö- och landtransporter har fokuserats av många 
utredningar och vetenskapliga studier. I möjligaste mån används data och resultat av tillgängliga och 
relevanta studier, t ex Trafikverkets stora intervjuundersökning med chaufförer i så kallade brohamnar 
längs syd- och västkusten från 2017. I projektet har intervjuer på temat möjligheter och problem för 
sjöfart längs Sveriges kuster genomförts med hamnar, rederier, speditörer, åkerier och 
transportköpare. Därtill utarbetas en enkät till transportköpare med flöden mellan Sverige och 
kontinenten med syftet att kunna modellera betydelsen av transportkvalitatativa parametrar men 
genomförbarheten är i skrivande stund osäker. Exempel på sjöfartslösningar mellan södra Östersjön 
och mellersta Sverige utarbetas inom segmenten RoRo och RoPax. Skillnaden mellan segmenten är 
att RoRo främst transporterar obledsagade semi-trailrar medan RoPax även transporterar lastbilar 
med chaufför, personbilar, bussar, passagerare och järnvägsvagnar. Segmentet container hanteras 
bearbetas mer schematiskt då de flödena ofta är del av mer komplexa transoceana logistikupplägg 
med otydligare inslag av transitering genom Skåne. Huvudalternativet är att trafik direkt mellan 
kontinenthamnar i södra Östersjön och hamnar i mellersta Sverige, men ett alternativ med omlastning 
i skånska hamnar skisseras också. Baserat på flödesmönster från Trafikverkets intervjuundersökning 
från 2018 och hamnstatistik samt ett antal antaganden om t ex upptagningsområde och 
marknadsandelar utifrån intervju- och enkätsvar uppskattas en potential för ökad sjöfart för 
enhetslastat gods längs Sveriges kuster. Utifrån de förändrade flödena beräknas en potential för 
minskade koldioxidutsläpp med hjälp av NTM calc. 

Resultat och slutsats: I skrivande stund genomförs de sista intervjuerna och trafikuppläggen är 
under utarbetning. En första preliminär beräkning av potential för minskade koldioxidutsläpp pekar på 
att koldioxidutsläppen kan minskas tämligen mycket. Till januari förväntas förstås mer intressanta 
resultat att redovisa. 
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KONKURRENS OCH INEFFEKTIVITET I EUROPEISKA CONTAINERHAMNAR: EN EMPIRISK 
UNDERSöKNING MED SFA 

Axel Merkel 
VTI 

Bakgrund: De senaste två decennierna har ett gemensamt policyramverk för att reglera styrningen av 
stora europeiska hamnar varit ett ämne för diskussion. Samtidigt har flera länder implementerat egna 
reformer som syftar till att öka graden autonomi och transparens i finansieringen av hamnar för att 
uppnå mer konkurrens i sektorn. En oro hos policymakare har varit att konkurrerande 
infrastrukturinvesteringar i närliggande hamnar har lett, och leder till, överkapacitet och ineffektivitet. Å 
ena sidan har tidigare studier pekat på en möjlig sådan risk, att behovet av att konkurrera med 
närliggande hamnar för att betjäna en fartygsflotta som ställer allt högre krav på infrastrukturen leder 
till en överdimensionerad och underutnyttjad hamnkapacitet. Å andra sidan har konkurrens en 
uppenbar roll att spela när det kommer till att driva innovation och förhindra negativa aspekter som 
följer av en alltför hög marknadskoncentration, vilket också finns belägg för i den internationella 
litteraturen. Syftet med denna studie är att empiriskt utvärdera sambandet mellan graden av 
konkurrensutsatthet och effektivitet i stora europeiska containerhamnar. 

Metod: Analysen består i att tillämpa stokastisk frontanalys (SFA) på att paneldatamaterial bestående 
av 77 stora containerhamnar över tidsperioden 2002-2012, där teknisk ineffektivitet modelleras som 
en funktion av (bland andra faktorer) konkurrensutsatthet på olika spatiala nivåer. Graden av 
konkurrensutsatthet mäts genom att konstruera ett marknadskoncentrationsindex, vilket talar om hur 
många potentiella konkurrenter som finns inom en given avståndsradie, och hur pass ojämnt 
marknadsandelarna inom området är fördelade. 

Resultat och slutsats: Resultaten indikerar att graden av konkurrens inte signifikant negativt 
påverkar effektivitet. Faktum är att när det gäller konkurrens mätt inom en radie om 300 kilometer så 
finns ett påvisbart positivt samband med effektivitet. Resultaten har vissa implikationer för 
diskussioner och utformning av konkurrensfrämjande hamnpolitik och regleringar i EU. Resultaten 
visar också att effektivitetsgraden i sektorn som helhet är låg, vilket antyder att det definitivt finns 
problem med överdimensionerad infrastrukturkapacitet. Den policyrelevanta slutsatsen är att åtgärder 
som syftar till att begränsa stora containerhamnars marknadskraft i lokala hamnnätverk kan vara en 
rimlig riktning om man eftersträvar effektivitet. Det noteras även att bristen på harmoniserade 
dataunderlag gällande arbetskraft och tidsåtgången för fartyg i hamnar försvårar möjligheterna att med 
stor säkerhet uttala sig om effektiviseringspotentialen i sektorn. 
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APPLICATION OF PARTICIPATORY METHODS FOR BETTER PORT LOGISTICS 

Maksims Kornevs 
KTH Royal Institute of Technology 

Bakgrund: With the constantly increasing need for services and products by the Swedish population, 
there is a need for a well-organised supply chain management. To support this demand, Ports of 
Stockholm (Stockholm Hamnar) are now building a new port which is to become an additional logistics 
hub in the growing Stockholm and Mälardals regions. The proper work of this port is only possible if all 
transportation tasks, storage tasks, maintenance tasks, financial and business decisions and other 
components are performed in a well-balanced manner. And this can be achieved only if all 
stakeholders in the port work together openly. 

Metod: To support constructive collaboration between stakeholders of the port this work uses 
participatory design and participatory simulation. These participatory methods allow designing an 
environment where policies and strategic planning are developed and tested with a focus on the 
interests of all stakeholders. Such methods work by giving an opportunity to be heard and to 
understand the perceptions of all other stakeholders in the system. Using elements from gamification 
and game theory, participatory methods in this work allow testing role reverse scenarios, testing 
different incentives and experimenting with the work of the port in a playful manner. 

Resultat och slutsats: Participatory methods provide a better understanding of complexities and 
different systems and sub-systems in the port. Such methods make important implicit information 
available and clear to all stakeholders of the port. The participatory design also helps to emphasize the 
importance of collaboration between different stakeholders. Participatory methods are effective 
methods to support a cargo port with its complexity in its operations, logistics and maintenance. 
Participatory methods can capture important aspects of work of the port to support collaboration 
between stakeholders and, hence, improve freight logistic. 
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OPTIMERING AV GRäNSöVERSKRIDANDE TRANSPORTER 

Christin Borg 
Länsstyrelsen Västernorrland 

Bakgrund: Mitt i Sverige och Norden, mellan Sundsvall och Trondheim finns ett potentiellt godsstråk 
med alla fyra transportslag, Mittstråket. Mittstråket har de senaste åren, genom ett samverkansprojekt 
mellan kommunala, regionala och nationella offentliga aktörer, rustats upp till ett mer funktionellt stråk 
med kortare restider, ökad kapacitet för gods och förbättrad trafiksäkerhet. I varje ände av Mittstråket, 
vid Östersjökusten respektive Atlantkusten, finns isfria hamnar med anknytning till både Sveriges och 
Norges stambanor. 

Metod: I Mittstråket nyligen två genomförda studier har såväl befintliga som potentiella godsflöden 
kartlagts, analyserats och estimerats utifrån statistik, godsprognoser samt genom underlag från 
intervjuer med varuägare, transportköpare, transportörer, operatörer, hamnar och handelskammare. I 
den första studien var fokus på att beskriva befintliga flöden och omlastningsnoder utifrån svenska och 
norska godsmodeller. I den andra studien genomfördes dels en fördjupning med inriktning mot att 
beskriva potentialen för mer godstransporter i Mittstråket i relation till andra överbelastade stråk i 
Norden, och dels möjligheten att få till överflyttning från väg till järnväg och sjöfart. Förutsättningarna 
för att utveckla stråket till en fossilbränslefri godstransportkorridor har också studerats. 

Resultat och slutsats: Studierna som genomförts på uppdrag av ansvariga myndigheter i Sverige 
och Norge i samverkan med projekt Mittstråket visar att godsvolymerna i stråket ökar konstant och då 
enbart med fossildrivna lastbilar. Endast ett fåtal godståg går idag på svenska Mittbanan och inget 
godståg alls går över landsgränsen och vidare på norska Meråkerbanan. Samtidigt visar studierna att 
det finns potential för överflyttning av gods från väg till järnväg samt även på viss potential för 
Mittstråket att fungera som ett effektivt alternativ till andra gränspassager och/eller som en del av en 
förstärkt redundans i det skandinaviska och europeiska godstransportsystemet som generellt anses 
överbelastat. 
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KARTLäGGNING AV OMLASTNINGSPLATSER I MäLAREN OCH SALTSJöN 

Amanda Baumgartner1, Jan Eklund2 
1Stockholms stad , 2Tyréns AB 

Bakgrund: Transportsektorn medför bland annat emissioner, buller och trängsel. 
Stockholmsregionens godstransporter sker till övervägande del med lastbil. Trenden pekar mot fler 
lastbilstransporter varvid effekter enligt ovan kan komma att öka. Sjötransporter har en stor potential 
både avseende ökad energieffektivitet, minskade utsläpp och lågt utnyttjad infrastruktur. För lönsam 
sjöfart krävs lämpliga kajlägen, lastplatser samt tillgång till lämplig hanteringsutrustning. Avgörande är 
att omlastningspunkter är kopplade till infrastruktur för landtransport. Idag är det få aktörer som nyttjar 
de inre vattenvägarna för transporter av gods, trots att Mälaren och Saltsjön har naturliga 
förutsättningar för ändamålet. En orsak antas vara låg kunskap om vilka möjligheter som vattenvägar 
och omlastningspunkter innehar. 

Metod: Stockholms stad har genomfört en kartläggning av tillgängliga omlastningsplatser mellan 
transport på de inre vattenvägarna och landtransport i Mälaren och Saltsjön. Syfte med kartläggningen 
är att öka kunskapen om tillgängliga omlastningsplatser mellan transport på vatten och land i hela 
Mälaren och Saltsjön. Kartläggning har genomförts av tillgängliga kajer och hamnar i hela Mälaren och 
Saltsjön och information om den insamlats. Arbetet har bestått i att insamla och strukturera befintlig 
information samt inhämta ny information genom platsbesök samt genom dialog med relevanta aktörer. 
Projektet har involverat en lång rad aktörer inom sjötransporter såsom Sjöfartsverket, Trafikverket, 
Region Stockholm, hamnbolag, kommuner och företag. 

Resultat och slutsats: Med kartläggningen som grund kan ett fortsatt strategiskt arbete genomföras. 
Kartläggningen har visat att det finns en lång rad omlastningspunkter i Mälaren och Saltsjön som har 
koppling till landinfrastruktur. Omlastningspunkterna har varierad karaktär, precis som 
godstransporter. Större flöden kräver ibland speciell hantering och tillstånd vilket medför att tillgängliga 
omlastningspunkter är färre. Mindre flöden har en större mängd omlastningspunkter att tillgå, inte 
minst bland kajer i urbana områden. I dessa fall inställer sig konkurrens om ytor från annan sjötrafik, 
från exploateringar med mera. Det förefaller finnas infrastrukturell grund för en utökad godstrafik på de 
inre sjövägarna i form av Mälaren och Saltsjön. Denna grund är avgörande för att möjliggöra 
godstransporter i en större skala. Både mer omfattande transporter och även sådana som har 
karaktären av hemleveranser, last mile och leveranser till olika verksamheter. I exempelvis centrala 
delar av Stockholm finns fördelar med kortare resvägar genom att använda vattevägen. Underlaget 
kan förhoppningsvis leda till en överflyttning av vissa godstransporter från väg till vatten i regionen, 
och därmed bidra till ett mer tillförlitligt transportsystem. Informationen som sammanställts kan 
användas som planeringsunderlag för kommuner, men även för företag som är intresserade av att 
hitta nya transportlösningar. Det fortsatta arbetet behöver utgå från aktörssamverkan och genom att 
söka nya innovativa företag som ser en potential i att använda sjövägen som en del i transporter. 
Möjlig samverkan kan t.ex. ske genom pilotprojekt eller genom dialog vid upphandling för att ställa 
krav för innovativa lösningar, 
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BYGGLOGISTIK I SVERIGE – DRIVKRAFTER OCH BARRIäRER MOT öKAT NYTTJANDE AV 
VATTENVäGARNA 

Martin Svanberg1, Anna Fredriksson2, Michael Browne2, Sara Rogerson1 
1SSPA , 2Linköping University, 

Bakgrund: En uttalad önskan från myndigheter är att flytta gods från väg till sjö. Transport av gods till 
och avfall från byggplatser längs inre vattenvägar och med kustsjöfart har bedömts ha stor potential. 
Byggtransporter är speciellt lämpliga att lyfta över då slutdestinationen ofta är i städer eftersom det är 
där det byggs mest. Då dessa transporter ofta är tunga och otympliga orsakar de mycket trängsel. Då 
det byggs och ska byggas mycket i de största städerna i Sverige de kommande årtiondena är det 
attraktivt och högaktuellt från stadens perspektiv att flytta en del av transporterna till vattenvägarna. 
Trots dessa fördelar så sker omställningen långsamt i Sverige. Syftet med denna studie är därför att 
undersöka varför utvecklingen sker så långsamt, d.v.s. vilka barriärer och drivkrafter det finns mot en 
ökad mängd bygglogistik på vattenvägar. 

Metod: Denna studie har gjort en översyn av tio olika fall av bygglogistik i Sverige där det antingen har 
påbörjats vattenvägstransport av byggmaterial eller funnits ett konkret intresse för att göra så från 
myndigheter eller industri. Totalt har det genomförts 30 intervjuer med myndigheter, byggaktörer, 
aktörer inom sjöfart och maritima experter. Det har även gjorts ekonomiska kalkyler för transport av 
byggelement. 

Resultat och slutsats: Denna studie visar att trots det stora intresset och den utpekade potentialen 
för bygglogistik på vatten finns det endast ett fåtal fall där vattenvägstransport används. Studien har 
identifierat ett antal olika barriärer som måste överbryggas och bekräftar en del av de barriärer som 
redan är kända inom litteraturen, såsom att aktörer ofta upplever att det är en högre kostnad för 
vattenvägstransporter än för landbaserade transporter. Studien visar dock att det finns det fall där det 
faktiskt är billigare med vattenvägstransporter. Dessa gynnas framförallt om omlastningen kan göras 
effektiv, om stora volymer skall hanteras och om det är långa transportavstånd. Det finns även 
potential att sänka transportkostnaderna, då omlastning är dyrt, vilket exempelvis skulle kunna göras 
genom effektivare lastbärare. Farledsavgifter och lotsavgifter bör även ses över då det utgör stora 
kostnader. Bygglogistik har även barriärer och drivkrafter som är unika jämfört med annat gods. 
Bygglogistik drivs i projektform och har även sena ändringar i transporter, vilket inte gynnar 
sjötransporter som helst har stabila förutsägbara flöden. Dock, det är ofta trångt på byggplatser och 
om en pråm i nära anslutning till byggplatsen kan fundera som lager kan det vara en drivkraft som 
exempelvis kan motivera en högre transportkostnad. För att vi ska få ökad andel 
vattenvägstransporter krävs det troligtvis att myndigheterna ställer större krav. Lokala tjänstemän 
upplever dock att saknas ett konkret stöd från politiker, trots att dessa har ökad vattenvägstransport 
som ett uttalat mål. 
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AFFäRSMODELLER FöR CONTAINERTRANSPORT På INRE VATTENVäGAR 

Sara Rogerson1, Vendela Santén1, Jon Williamsson2 
1SSPA Sweden , 2Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 

Bakgrund: En ökad användning av sjöfart för godstransporter skulle kunna minska miljöpåverkan från 
transporterna och regeringens godstransportstrategi nämner särskilt överflytt av gods från väg till sjö 
som ett prioriterat område. Andelen inlands- och kustsjöfart i svenska vatten är i dagsläget mycket låg, 
och Trafikverket har tagit fram en handlingsplan för att öka inrikes sjöfart och närsjöfart. 
Forskningsprojektet IWTS (Inland Waterway Transport Solutions) fokuserar på hur nya 
logistiklösningar på inre vattenvägar kan utvecklas och realiseras. Vilka möjligheter som finns att 
starta upp container-transport på Göta älv och Vänern har specialstuderats. Många aktörer behöver 
interagera för att få till en ökad överflytt till vattenvägarna. Dessa aktörer, t.ex. hamnar, rederier och 
varuägare, har dock olika incitament för en sådan förändring, vilket gör att en bättre förståelse för de 
olika aktörernas perspektiv behövs för att lyckas utveckla ett konkurrenskraftigt transporterbjudande. 
Som en del av IWTS-projektet, undersöks i denna studie både nyckelaktörers incitament och mål samt 
deras syn på tre möjliga affärsupplägg. 

Metod: Två djupa fallstudier över möjliga upplägg har följts och kartlagts med ’business model canvas’ 
vilket gett insikter om möjligheter och problem att realisera uppläggen. Multi-Actor Multi-Criteria 
Analysis (MAMCA) workshops har genomförts med representanter för rederier, hamnar, varuägare, 
speditörer, samt myndigheter och kommuner. Vid dessa workshops har viktiga mål för respektive aktör 
identifierats och tre alternativa affärsupplägg utvärderats mot respektive mål. Sammantaget ges en 
bild av hur respektive aktörsgrupp ser på affärsuppläggen. Genom MAMCA synliggörs olika 
ståndpunkter och förståelse för olika aktörers perspektiv möjliggörs. 

Resultat och slutsats: Tre affärsupplägg utvärderas i MAMCA-analysen jämfört med nuläget för 
godstransporter: 1. Dedikerat slingupplägg med närhet till varuägare, 2. Centraliserad inlandshamn 
med logistiktjänster och 3. Emissionsfri hamnskyttel för korta avstånd. Resultatet visar på potentiella 
styrkor och svagheter med olika affärsmodeller. Alla aktörer såg åtminstone ett alternativ som bättre 
än nuläget. Myndigheterna var generellt positivast till samtliga affärsupplägg, framförallt för att de 
värderade nyttan av att attrahera företag och använda tillgängligheten på farleder högt. Varuägarna 
som deltog i studien hade olika prioritering av viktiga kriterier och föredrog därmed olika affärsupplägg. 
Viktiga kriterier för varuägarna var garanterad kapacitet, kostnad och tillgång till depå. Dessutom 
påverkade nuvarande situation bedömningen, t.ex. om man i nuläget använde järnväg eller lastbil. Ur 
hamnarnas perspektiv utvärderades de tre affärsuppläggen sammanslaget med ganska liten skillnad. 
Rederierna var negativare inställda till de två affärsupplägg som hade likheter med vad som erbjudits 
marknaden nyligen i de två fallstudierna, vilket troligen beror på de hinder som upplevts i samband 
med dessa. Användandet av MAMCA visualiserar vad som är viktigt i affärsupplägg för flera aktörer 
och visar varför olika alternativ föredras. Det ger också goda möjligheter till diskussion mellan 
aktörerna. MAMCA-resultatet möjliggör ökad förståelse för flera aktörers preferenser vilket är viktigt för 
att möjliggöra realisering. Myndigheter, som i studien såg många fördelar med container-transport på 
inre vattenvägar, har en viktig roll att spela genom att skapa förutsättningar som stöttar tillkomsten av 
affärserbjudanden. 
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RESULTAT FRåN TEST AV FLYTANDE åTERVINNINGSCENTRAL 

Martin Svanberg 
SSPA 

Bakgrund: Att flytta transporter av gods från väg till sjö betonas av både myndigheter och forskare 
som en viktig del för att minska miljöpåverkan från transporter. I stadsmiljö är det framförallt önskvärt 
för att minska trängsel på stadens gator. Att transportera avfall med pråm på städers vattenvägar är 
ett möjligt alternativ. För att ett koncept ska anses fungera bör det inte bara vara miljömässigt hållbart 
utan ekonomiskt försvarbart samtidigt som det utformas för att passa invånarnas krav och önskemål. 
Denna studie baseras på ett riktigt test som genomförs under sju veckor i Göteborg 2019, lett av 
Kretslopp och Vatten, där invånarna längs älven kommer att ha möjlighet att återvinna sitt grovavfall. 
Syftet med denna studie är därför att utvärdera konceptet med en vattenburen återvinningscentral ur 
miljö-, ekonomiskt- och kundnöjdhetsperspektiv. 

Metod: Utöver en sedvanlig litteraturgenomgång består denna studie av två delar. Den första delen är 
lärdomar från när konceptet med pråmen skulle designas. Detta innefattar projektmöten samt olika 
typer av tekniska och ekonomiska undersökningar. Det har även genomförts en enkätstudie, via 
telefon, med 200 invånare i Göteborg för att undersöka önskemål och behov som invånarna har på en 
återvinningspråm. Under de sju testveckorna kommer pråmen att utvärderas ytterligare med avseende 
på kundnöjdhet, besökare och volymer. 

Resultat och slutsats: De tekniska och ekonomiska undersökningarna visar att det går att bygga och 
driva en pråm till en acceptabel kostnad, men där det slutgiltiga utfallet kommer bero på hur många 
som faktiskt besöker pråmen. Resultat från enkätstudien visar att 77% av invånarna är beredda att ta 
sig till pråmen för att slänga mindre föremål och 48% kan även tänka sig att använda den för att 
slänga lite större föremål. Invånarna önskar att den lägger till nära och är lättillgänglig vilket 
undersökningarna med att hitta lämpliga kajer visade inte är helt enkelt. Kajerna i Göteborg används 
till många olika ändamål och om konceptet skall drivas i ett långt perspektiv så kvarstår att lösa 
konkurrensfrågor för de temporära kajer som använts, och det kan även behövas större investeringar, 
eftersom många kajer är i dåligt skick. Miljövinsterna med en vattenburen pråm är stora. Trafiken till 
återvinningscentraler reduceras och den enda egentliga miljöpåverkan som uppstår är när pråmen 
skall transporteras till sorteringsanläggningar. Denna transport kommer att jämföras med transport 
med lastbilar från stationära återvinningscentraler till sorteringsanläggningar. Det finns en potential i 
att utveckla olika typer av tjänster och fordon – exempelvis uthyrning av lastcyklar för att transportera 
tyngre avfall från hemmen till pråmen. Slutligen, en återvinningspråm i kombination med andra typer 
av gods och mobilitetstjänster gör det lättare för invånare att klara sig utan bil. Dock kan denna typ av 
tjänst behöva kompletteras med andra tjänster, exempelvis upphämtning av större hushållselektronik 
och tyngre möbler i hemmet för de som inte har möjlighet till egen biltransport. 
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SOLE - SYSTEMOPTIMERING AV LOGISTIKLöSNINGAR FöR E-HANDELN 

Qian Wang, Thed Kerren 
WSP Sverige AB 

Bakgrund: Konsumtionen av e-handelsvaror är idag betydande och de samlade transporterna för 
denna aktivitet, både varutransporter och persontransporter, är därmed omfattande. Hemleverans 
ökar nyligen med antalet nya leverantör på marknaden. En frågeställning är om hemleverans effektivt 
som ersätter privatresor till fysisk butik eller servicestället? Och under vilka förhållande är ett 
leveranssätt mer effektivt än det andra? Dessa frågor besvarades delvis i ett examensarbete handledd 
mellan KTH och WSP. 

Metod: Vi antar att leverantör ska minimerar sina kostnader och därför kan paketleverans från en 
distributionscentral till ett utlämningsställe eller direkt till kundens hem modelleras som en Capacity 
Vehicle Routing Problem (CVRP) enligt givet tidsfönster och förares arbetstid. Privat resor till 
utlämningsstället estimeras via en cross-nested logit modell. Hemleverans och leverans via 
utlämningsställe simuleras med ett antal scenarier som varierar mellan stads, förorts och stadsnära 
områden; och speditörs marknadsandel. Totalt transportarbete och utsläppskostnad beräknas för varje 
scenario och jämföras. 

Resultat och slutsats: Simulering av e-handeln sista-milleverans visa att den ena leveransmetodens 
fördel jämfört med den andra (endast när det gäller CO2-utsläpp) är starkt beroende av avståndet till 
distributionscentralen, kundens täthet, utlämningsställets täthet och demografin i det området. 
Hemleveranserna visade sig vara mer känslig för kundens täthetsfaktor och avståndet till 
distributionscentralen än leveranser via utlämningsstället. Med tanke på att leveranser via 
utlämningsställe är mindre känsliga för avstånd till distributionscentralen än hemleveranserna, det 
första alternativet har en stor potential att minska miljöeffekten från den sista miltransporten av B2C-e-
handelslogistik. Men när nätverket av utlämningsstället er är dåligt, och kundbasen är liten, 
hemleveranserna blir bättre alternativ. 
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TYSTA NATTRANSPORTER I STOCKHOLMS STAD - SAMLADE ERFARENHETER OCH VäGEN 
FRAMåT. 

Robin Billsjö 
Stockholms stad 

Bakgrund: Under 2019 har Stockholms stad skalat upp testerna med tysta transporter nattetid, ofta 
kallat off peak. Inom EU-projektet Eccentric har en pluginhybrid från Scania levererat varor till sex 
McDonald's-restauranger i Stockholms innerstad. Geofencing har använts för att begränsa hastighet 
och forcera eldrift i innerstan. Lossning sker i varierande gatumijöer och en specialanpassad tyst 
eltruck har använts för de sista metrarna. Projektet sker genom samverkan mellan Stockholms stad, 
KTH, Scania, Havi och McDonald's inom ramen för EU-projektet Civitas Eccentric. Under 2019 har 
även transporter av konsoliderat återvinningsmaterial börjat transporteras ut från staden nattetid. I 
detta fall är det Ragnsells som kör ut komprimatorer från bland annat samlastningssamarbetet 
Älskade stad. Transporterna sker med en biogasbil från Scania och lastning sker i dessa fall i 
underjordiska far. Projekten har utvärderats med hjälp av fordonsdata för att jämföra 
transporteffektivitet och utsläpp mellan dag och natt. Projekten bygger vidare på tidigare off peak-
piloter och bidrar till arbetet med ett förändrat regelverk för tung trafik nattetid. I projekten testas 
lösningar som bidrar till ökad framkomlighet och minskade utsläpp såväl lokalt som globalt och de 
ligger således väl i linje med Stockholms godstrafikplan och mål om en fossilbränslefri stad 2040. 
Arbetet med tunga transporter nattetid kommer under 2020 att tas vidare inom ramen för Urban 
Mobility Kicen där Stockholms stad ingår som en partner i konsortiet. Tillsamamns med europeiska 
partners i ett flertal länder kommer fler fordon att börja utföra urbana nattransporter i Stockholm, 
Münchern och Belgien. 

Metod: För utvärdering av transporteffektivitet och utsläpp har fordonsdata i form av minutvisa GPS-
punkter använts. För att kunna jämföra nattrutter med transporter dagtid har data från ett flertal 
referensfordon studera varpå syntetiska rutter har kunnat skapas. 

Resultat och slutsats: Resulatet av utvärderingen är klart i september 2019 och kommer således 
kunna presenteras på Transportforum. Preliminära indikationer har antytt goda resultat. 
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KLIMATSMARTA MASSTRANSPORTER I SKåNE LäN 

Kristina Lundberg1, Anna Bengtsson2, Joel Eriksson3 
1Ecoloop , 2Länsstyrelsen Skå , 3Länsstyrelsen Skåne län 

Bakgrund: Transportsektorn står för stor del av den fossila energianvändningen och det finns ett högt 
satt nationellt mål om att minska transportsektorns klimatpåverkan med 70 % till 2030. En uppbyggnad 
av ett långsiktigt hållbart transportsystem kräver utöver bättre teknik och energieffektivisering även 
beteendeförändringar samt en utvecklad samhällsplanering. I Länsstyrelsernas uppdrag ingår att 
främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende 
energiomställning och minskad klimatpåverkan. I projektet Klimatsmarta masstransporter arbetar 
Länsstyrelsen i Skåne län, med stöd av Energimyndigheten, i bred samverkan för att minska 
energianvändningen från masstransporterna, som står för en stor del av de tunga transporterna i 
länet. Ett mål i projektet är att utveckla ett arbetssätt i hur länsstyrelsen som offentlig aktör kan bidra 
till ett omställningsarbete inom denna sektor, ett arbetssätt som sedan kan spridas till fler offentliga 
aktörer. 

Metod: Projektet genomförs i två delar. Dels genom beräkningar och modelleringar. Dels med 
samverkan, nätverksbyggande och framtagande av utbildningsmaterial. Syftet med beräkningarna och 
modelleringarna att fastställa antalet masstransporter i länet, modellera var de rör sig samt uppskatta 
klimatutsläppen från det godssegmentet. Ett sådant nuläge jämförs mot genomförande av olika 
åtgärder med hjälp av scenarioanalys. I den andra delen byggs ett nätverk upp med hjälp av 
nyckelaktörer med rådighet i frågan. Länsstyrelsens möjligheter att främja, samordna och leda det 
regionala arbetet utreds och diskuteras. Utifrån detta arbete tas utbildningsmaterial fram för stöd i det 
framtida regionala arbetet med masstransporter i samverkan. 

Resultat och slutsats: I Skåne län sker en stark befolkningsökning, framförallt fokuserad till 
områdena Malmö, Lund och Helsingborg. I dessa områden ska inom de närmaste åren byggas 
bostäder, skolor, kontor, handelsplatser såväl som ny infrastruktur. Alla dessa byggnationer genererar 
schaktmassor som hanteras och transporteras på lastbilar. Resultat i projektet visar att 134 miljoner 
ton schaktmaterial förväntas uppstå och transportera iväg för kvittblivning fram till år 2030, dvs ca 13 
miljoner ton per år. Transporter med schaktmassor som ska transporteras ut från byggarbetsplatser 
samt täktmaterial som transporter in material kommer resultera 1 miljoner transportrörelser per år, 
varav nästan hälften går tomma. Mycket av schaktmaterialet är på grund av Skånes geologi leriga 
eller finkorniga material som är svåra att direkt återanvända i grundläggningsprojekt. Det finns dock 
stor potential till att återanvända till exempel bergmaterial eller gammalt fyllmaterial vilket skulle kunna 
reducera antalet transporter avsevärt. En återanvändning av endast 8 miljoner ton schaktmassor ger 
en 5%ig minskning av koldioxidutsläppen från de tunga masstransporterna i Skåne. Länsstyrelsen har 
i sin roll som ansvarig för tillstånden för täkter och deponier i regionen stor rådighet och ansvar för hur 
situationen med tunga masstransporter utvecklas fram till 2030. Länsstyrelsen kan även verka 
tillsammans med regionens kommuner och andra nyckelaktörer för att öka andelen återbruk och på så 
sätt reducera antalet masstransporter. 
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AFFäRSMODELLER VID KLIMATSMART NäRDISTRIBUTION 

John Wedel 
Business Region Göteborg 

Bakgrund: Det finns mycket som talar för en framtid inom stadsnära odling och livsmedelsproduktion. 
Önskan om mer när- och ekologiskt odlat och producerat finns hos många konsumenter samt hos ett 
stort antal näringsidkare inom restaurangbranschen. För att få en hållbar leveranskedja från 
produktion till konsumtion, s k ”jord till bord”, så behövs mer än bra produktion. Det som produceras 
måste hitta till konsumtionen och varorna måste kunna nå fram fysiskt på ett hållbart sätt. Just 
närheten mellan produktion och konsumtion möjliggör enkla, billiga och hållbara leveranser. 
Elektrifiering, konsolidering och samordning är centralt för att lyckas. Men för att klara långsiktig 
lönsamhet och därmed överlevnad, måste en rad förutsättningar vara på plats. Volymerna måste vara 
tillräckliga och stabila, logistikupplägget måste vara förutsägbart men ändå flexibelt och det måste 
finnas en bra kommunikation mellan producenter och konsumenter. 

Metod: Arbetet bygger på resultat inom projekt Stadslandet i Göteborg, ett projekt för hållbar 
affärsutveckling som skapar förutsättningar för grön affärsutveckling och innovation. 

Resultat och slutsats: De största utmaningarna för att uppnå långsiktig lönsamhet är två. En 
utmaning är transfereringen av medel från inbesparingar i tidigare logistikupplägg, till nya satsningar 
på kollektiva närtransportlösningar. Det är t ex inte helt enkelt att få större speditionsföretag att 
överföra besparingarna på att slippa köra sista delen av transporten till kunderna, till ett gemensamt 
kollektivt distributionssystem. Den andra utmaningen är att kostnaderna i de nya kollektiva lösningarna 
är direkta operativa driftskostnader medan intäkterna till stor del är indirekta publika effekter. Till 
kostnaderna räknas exv nya stadsnära terminaler och små miljövänliga distributionsfordon, medan 
intäkterna till stor del består av t ex säkrare miljö, mindre buller och emissioner. Offentliga medel kan 
bidra vid test och uppstart, men det är tveksamt om det offentliga bör bidra med medel långsiktigt för 
drift. I arbetet visas på några olika produktionsupplägg med tillhörande logistiklösningar. I 
Göteborgsregionen finns olika former av stadsnära livsmedelsproduktion, allt från stadsodling på tak i 
centrum till lite mer storskalig produktion en bit utanför staden. Hur dessa livsmedel sedan når ut till 
konsumtion varierar. I ett upplägg med s k Reko-ringar så kommer konsumenterna och hämtar själva. 
Detta är mindre miljövänligt om alla kommer i sina egna bilar, speciellt om de åkt långt. I andra 
upplägg sker samordnad distribution med olika typer av fordon. Graden av miljövänlighet beror bl a på 
vilken typ av fordon som används. I arbetet finns även en teoretisk modellutveckling som beskriver 
förutsättningar och möjligheter för att utveckla mer hållbara lösningar samt kostnads- och miljökalkyler. 
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GODSNäTVERK- ETT FöRSTA STEG ATT PåBöRJA ARBETET MED GODS? 

Lisa Persson1, Göran Danielsson2 
1Umeå kommun , 2Sveriges Åkeriföretag i Norr 

Bakgrund: Godstransporter inom staden har under senare tid mer och mer uppmärksammats som en 
stor utmaning, framför allt i snabbt växande städer såsom Umeå. Förutom samhället (kommunen) 
finns stark påverkan från främst transportörer, varuägare, fastighetsägare och fordonstillverkare. 
Mångfalden av intressenter gör att problembilden blir svår att kommunicera och förstå samt att ingen 
har ägandeskap över helheten. För oss är det viktigt att se de olika delarna i godskedjan och därmed 
skapa goda förutsättningar som gynnar hela staden. Utmaningen ligger i att vi (kommunen) från 
översiktsplanen till detaljplaner och slutligen i bygglovet ska säkerställa att vi gjort rätt avvägningar, 
även för gods. I samband med framtagandet av vårt godstrafikprogram för Umeå centrum insåg vi att 
det saknades en förankring i branschen. I dagsläget har vi inte den kompetensen internt på 
kommunen och vi hade inte jobbat strategiskt med frågorna och behövde ta ett helhetsgrepp. 
Godsnätverket är ett verktyg vi använder oss av för att förenkla vårt arbete med detta. Det ger oss en 
ökad förståelse och höjer därmed också vår kompetens inom gods. Godstrafikprogram för Umeå 
centrum sitt godkännande i kommunfullmäktige i augusti 2018. Det är det första trafikprogrammet för 
gods i Umeå kommun. 

Metod: Godsnätverk för Umeå centrum ses två gånger per år och diskuterar aktuella frågor rörande 
gods i Umeå. Kommunen är sammankallande och nätverket består av intressenter från olika delar av 
branschen. I dagsläget är vi en grupp på sex deltagare utöver de som är med från kommunen. 
Nätverket sågs mer frekvent under framtagande av programmet för att nu ses ett par gånger per år. 
Under hösten har vi olika tema, som vi skapar agendan utifrån. På våren gör vi studiebesök som är 
kopplat till aktuella frågor som uppstått under eller efter vårt senaste möte. Vid varje träff finns 
möjlighet och tid till att berätta vad som är på gång inom respektive verksamhet och möjligheter till 
samarbete diskuteras. 

Resultat och slutsats: I och med att vi skapade nätverket har vi fått ett ökat samarbete och därmed 
förståelse för de olika delarna och intressenterna i godskedjan. Vidare kan vi se att nätverket bidragit 
till en ökad kunskap för hur kommunens processer ser ut och därmed en ökad förståelse om när 
åtgärder ska lyftas, och i vilka skeden i planprocessen. Exempel på teman vi haft på våra träffar: * 
Upphandling * Samlastning Det som deltagarna själva lyfter som positvit är bland annat: 
Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse för varandras utmaningar, större respekt för varandras roller och 
utövande. Samverkan, vi löser saker tillsammans, svårare (på ett positivt sätt) att ducka eller trycka 
bort frågor. Kortare kontaktvägar -löser frågor Enade i frågor utåt -stärker trovärdighet, acceptans och 
handlingskraft Öppnare i dialog utan kritik och påhopp Slutsatser Ett enkelt och kostnadseffektivt 
verktyg för att skapa en ökad förståelse och kompetensutbyte gällande gods. Godsnätverket fungerar 
som ett expertstöd för kommunen och värdefulla kontakter har skapats både för kommunen och för 
deltagarna i nätverket. Ett verktyg som både passar mindre och större kommuner. Frågeställningar: 
Godsnätverk- ett första steg att påbörja arbetet med gods? Nätverkets sammansättning- hur många 
och vilka ska vara med? 
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GöTEBORGS GODSNäTVERK - ETT GEMENSAMT FORUM FöR NäRINGSLIV, 
AKADEMI, POLITIK, OCH OFFENTLIG FöRVALTNING  

Magnus Jäderberg, Christoffer Widegren 
Göteborgs Stad Trafikkontoret 

Bakgrund: Göteborgs Godsnätverk startades upp av Trafikkontoret i Göteborg år 2006, som en del av 
det EU-finansierade projektet START. Syftet med nätverket vara att samla aktörer från olika sektorer, 
med olika intressen, perspektiv och infallsvinklar kring citydistribution. Detta för att dels skapa kunskap 
och förståelse kring olika aktörers behov och förutsättningar, men också för att skapa engagemang 
och delaktighet, samt få värdefulla synpunkter och inspel gällande olika aktuella frågor och utmaningar 
kring citylogistiken i Göteborg. Efter en kortare utvecklingsfas på 1-2 år stod det snabbt klart att den 
förväntade nyttan för både staden och de externa aktörer som deltog i nätverket vida översteg de 
initiala förväntningarna, vilket ledde till att godsnätverket permanentades. Från att ursprungligen ha 
utgjorts av ett 10-tal aktörer, har godsnätverket i nuläget närmare 40 medlemmar från Göteborgs Stad 
(politiker och tjänstemän), transportföretag, fastighetsägare, handel, branschorganisationer och 
akademi. Utöver dessa har ett stort antal intressenter medverkat på enstaka möten, eller periodvis, i 
anslutning till mer specifika frågor. Sedan 2016 är den nationella samverkansplattformen CLOSER 
ordförande för godsnätverket, men planering och koordinering sker gemensamt i samarbete mellan 
CLOSER och Göteborgs Stad Trafikkontoret. 

Metod: Medlemmarna i godsnätverket kallas till möte cirka 4 gånger per år. Mötena löper normalt över 
en förmiddag, och avslutas med gemensam lunch. En stående första punkt på agendan är "runt 
bordet" där alla deltagare redogör för aktuella frågor och utmaningar inom sin respektive organisation. 
Övriga punkter varierar ganska stort, men kan exempelvis beröra områden som lokal och regional 
infrastruktur, regelverk, trafikpåverkan från byggnationer och andra åtgärder, trafikövervakning, 
säkerhet, ny teknik, samt utveckling av nya lösningar och koncept kring citylogistik. Det läggs stor vikt 
vid att upprätthålla representation från de olika intressentgrupperna, och såväl de större speditörs- och 
åkeriföretagen, som större fastighetsägare finns representerade i godsnätverket. Vidare deltar 
representanter från detaljhandel, branschorganisationer för åkeri och handel, citysamverkan 
(samverkansbolag) och forskare inom citylogistik. Slutligen finns en bred representation med 
tjänstemän från berörda myndigheter i staden, samt politiker. Politisk anknytning och förankring kring 
citylogistik har varit ett prioriterat område under en Iängre tid, och i nuläget är fyra politiker från 
Trafiknämnden i Göteborg aktiva i Godsnätverket (varav två även är kommunalråd i 
kommunstyrelsen). Varje möte dokumenteras och diarieförs. 

Resultat och slutsats: Göteborgs Godsnätverk är det äldsta i sitt slag i Europa, och har under senare 
år utgjort exempel och referens för andra städer som startat upp liknande initiativ (exempelvis 
Köpenhamn). Godsnätverkets verksamhet följs upp löpande, där medlemmarna får tycka till om 
exempelvis relevans, format och funktion (flera examensarbeten har även belyst nätverket). Utifrån 
denna återkoppling har det generellt kunnat konstateras att deltagarna har haft ett mycket gott utbyte 
av sin medverkan i nätverket, vilket inte minst kan styrkas genom det mångåriga engagemanget hos 
många intressenter. Vidare har staden fått värdefulla synpunkter och inspel inom en rad områden och 
frågor genom åren, vilket i många fall lett till bättre lösningar med bred acceptans. Nätverket 
underlättar också löpande kommunikation och samverkan med olika intressenter i avsevärd grad. 
Långsiktigt engagemang från staden, ett gott samarbetsklimat, samt kontinuerliga resurser för 
förvaltning och utveckling av nätverket bedöms vara några centrala framgångsfaktorer. 
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VäGUPPRUSTNING I VäRLDSARVET GAMMELSTADS KYRKSTAD - PROBLEM OCH 
MöJLIGHETER 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

KULTURRESTAURERING AV VäGARNA GENOM GAMMELSTADS KYRKSTAD 

Fredrik Olofsson 
Trafikverket 

Bakgrund: Gammelstads kyrkstad är en Norrbottnisk kyrkstad med anor från medeltiden uppsatt på 
UNESCO’s lista av världsarv. Bebyggelsen i kyrkstaden består av , förutom en stenkyrka och 
bostadshus i trä, i huvudsak av mindre kyrkstugor av trä som står tätt ihop och mycket nära de 
befintliga gatorna och vägarna. Kyrkstaden är det viktigaste turistmålet i Luleå kommun och besöks 
årligen av ett stort antal turister. Gatorna i och vägarna till kyrkstaden har utvecklats genom historien i 
takt med trafikens utveckling, från kostigar till dagens breda asfaltsbelagda vägar. Breddningen av 
vägarna har skett genom att de byggts på med mer massor, vilket resulterat i att de inte bara blivit 
bredare utan vägkroppen har dessutom blivit högre. I dagsläget ligger vägytan högre upp än början på 
flera av kyrkstugornas fasader, vilket resulterat i ett antal problem. Avvattningen av vägarna i 
kyrkstaden leder till att smältvatten rinner över golven på flera av stugornas under snösmältningen och 
vid större nederbörd rinner dagvattnet från vägen okontrollerat ner för kullen på vilken kyrkstaden är 
byggd, utan att tas omhand på ett kontrollerat sätt. Ytterligare ett problem med vägarna är att det inte 
finns någon yta för fotgängare att färdas på, vilket gör att trafikmiljön upplevs som otrygg både för 
boende och turister. 

Metod: För att lösa problemen så kontrakterade Trafikverket ÅF Infrastructure att ta fram en vägplan 
och ett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. Särskild hänsyn skulle tas till den unika 
kulturmiljön i kyrkstaden vid planeringen och utformningen av vägarna. Processen med vägplanen har 
varit omfattande och relativt detaljerad då antalet intressenter är stort (boende, stugägare, kommunen, 
föreningar, länsstyrelsen mm) och kraven på utformningen stora. Likaså försvårades processen av att 
den yta som finns tillgänglig för entreprenaden är begränsad då kyrkstugorna är byggda mycket nära 
vägen, dessutom är stugorna och kyrkan med dess mur känsliga för vibrationer. För att kunna 
genomföra nödvändiga åtgärder krävs dessutom ett stort antal tillstånd och lov: tillstånd ingrepp fast 
fornlämning; marklov, bygglov, markavtal mm 

Resultat och slutsats: Resultatet av projektet är att vägarna genom kyrkstaden blir mer anpassade 
till miljön runt dem, där hänsyn tas till byggnader, kulturvärden, oskyddade trafikanter och där 
fordonstrafiken får stå tillbaka. 
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8.1.2 

VäGUPPRUSTNING I VäRLDSARVET GAMMELSTADS KYRKSTAD - PROBLEM OCH 
MöJLIGHETER 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

VäRLDSARVET GAMMELSTADS KYRKSTAD 

Nina Karlsson 
Trafikverket 

Bakgrund: Gammelstads kyrkstad är världens största och bäst bevarade kyrkstad. Kyrkstaden består 
av flera hundra kyrkstugor och annan bebyggelse som uppförts omkring den medeltida kyrkan för att 
användas av de församlingsbor som reste till kyrkstaden. Platsen där Gammelstads kyrkstad idag 
ligger har använts som mötesplats under lång tid. Redan under medeltid och kanske även tidigare än 
så fungerade platsen som en marknadsplats. År 1621 fick Gammelstads kyrkstad också 
stadsprivilegier. Kyrkstaden är sedan 1990-talet utpekat som ett världsarv av UNESCO. Det utgör 
också en kulturmiljö av riksintresse, de delar som utgör den gamla staden är skyddade som 
fornlämning, kyrkan och området runt den är skyddad enligt kulturmiljölagen och stora delar av övrig 
bebyggelse är utpekad som kulturhistoriskt värdefull enligt PBL. Att hantera kulturmiljön i området är 
en komplex fråga och det finns i dagsläget inga tydliga rutiner för hur världsarv ska hanteras i 
infrastrukturprojekt. 

Metod: UNESCO har utarbetat en särskild metod (Heritage Impact Assessment) för att analysera och 
bedöma påverkan på världsarv i samband med olika typer av exploateringar. Denna metod har tagits 
fram med syfte att kunna användas av alla världsarv, i alla delar av världen. Metoden har också 
använts i tidigare Trafikverksprojekt där man tagit fram en särskild rapport för redovisning av 
projektets påverkan på världsarvet. I projektet i Gammelstads kyrkstad ville vi ta reda på om det skulle 
vara möjligt att integrera UNESCO:s metod i vägprojektets ordinarie miljökonsekvensbeskrivning. I 
samråd med ansvarig länsstyrelse, världsarvsförvaltare och Riksantikvarieämbetet kompletterade vi 
miljökonsekvensbeskrivningen med ytterligare aspekter som var kopplade till världsarvet och dess 
värden. 

Resultat och slutsats: Resultatet blev en miljökonsekvensbeskrivning där påverkan på världsarvets 
värden bedömdes tillsammans med övriga värden i området. I denna MKB framkom det tydlig att 
detaljer så som exempelvis skyltning och vegetation längs vägen riskerar att få stor negativ påverkan 
om de inte anpassas till kulturmiljön. Fördelarna med att redovisa världsarvets värden och den 
påverkan som projektet kan komma att få på dessa i miljökonsekvensbeskrivningen, istället för en 
separat HIA-rapport är främst att aspekter kopplade till världsarvet integreras i ett dokument som är en 
del i planläggningsprocessens planerings- och beslutsprocesser. Det blir lättare att visa på 
världsarvets värde och dess påverkan i förhållande till påverkan på andra miljöaspekter. En annan 
fördel är även att aspekter avseende världsarvet och dess värden blir en del i de ordinarie samråden 
med detta arbetssätt. 
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8.1.3 

VäGUPPRUSTNING I VäRLDSARVET GAMMELSTADS KYRKSTAD - PROBLEM OCH 
MöJLIGHETER 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

GESTALTNING, HUR LöSER MAN DET I KULTURMILJöN? 

Kristina Björling Francki 
Trafikverket 
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8.1.4 

VäGUPPRUSTNING I VäRLDSARVET GAMMELSTADS KYRKSTAD - PROBLEM OCH 
MöJLIGHETER 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

VäGTEKNISKA UTMANINGAR 

Virgilio Perez 
Ramböll 
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8.1.5 

VäGUPPRUSTNING I VäRLDSARVET GAMMELSTADS KYRKSTAD - PROBLEM OCH 
MöJLIGHETER 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

VäGUTFORMNING OCH PROJEKTERING I ETT VäRLDSARV 

Isak Enström 
ÅF 

Bakgrund: 1 Bakgrund Jag personligen blev en del av projekteringsgruppen i januari 2017. Närmsta 
milstolpe vi stod inför skulle vara leverans av samrådhandling i juni. Det gällde att snabbt sätta sig in i 
mål och förutsättningar för projektet. 1.1 Förstå nuläget Första steget skulle vara att gå igenom 
uppdragsbeskrivningen och fånga upp beskriven problematik. Avvattning, dagvattenhantering – 
Gatornas nivå har under årens lopp höjts succesivt då nya bundna och obundna lager påförts 
vägarna. Detta har lett till att vägdagvatten runnit ut mot kyrkstugorna. Trafiksäkerhet, oskyddade 
trafikanter – Kyrkbyn är ett välbesökt turistmål, men oskyddade trafikanter delar utrymmet med 
fordonstrafiken vilket inte är optimalt. Genomfartstrafik i ett världsarv? – Boende inom Kyrkbyn 
upplever en onödigt stor mängd genomfartstrafik. Hastigheten upplevs också högre än den skyltade 
30km/h 1.2 Önskade förbättringar Kulturmiljö, estetiska programmet, typsektioner – 1999 antog 
Luleå kommun ett estetiskt program som skulle ”utgöra riktlinjer för nutida och framtida åtgärder i 
området”. Där fanns förslag till typsektioner som skulle ligga till grund för utformningen. Programmet 
behandlade även materialval. Lösningar ska bidra till kulturrestaurering, återskapa tidigare utformning 
och nivå på gator – Gatornas nivå gentemot stugorna bör sänkas för att åtgärda problemen med 
avvattningen. Vägarna bör även smalnas av för att uppmuntra till en lägre hastighet, samt för att ge 
plats åt en gångbana. Samråd med boende, näringsidkare, kommunen samt andra intressenter. 
Många önskemål om förbättringar för oskyddade trafikanter, men även nyttiga synpunkter från 
lokaltrafiken. 

Metod: 2 Metod 2.1 Utformning i vägplaneskedet Vad får plats – Respektive väg studerades för att 
hitta en bra position för vägens centrumlinje. Därefter kontrollerades tillgänglig yta gentemot 
föreslagen typsektion. Många finjusteringar gjordes innan plan- och profilgeometri kändes någorlunda 
färdig. Utforma effektivt med hänsyn till terrängen – Kyrkbyn ligger uppe på en kulle. På vissa sträckor 
fanns behov av att anpassa vägens skevning så att den följde terrängen med avseende på 
schaktvinklar och byggbarhet. Varje centimeter räknades. Bearbeta synpunkter från samråd med t.ex. 
lokaltrafiken och anpassa utformningen utifrån detta. Utformningsförslagen förankras med projektets 
expert inom kulturmiljö. Flertalet samråd med Länsstyrelsen utförs. 2.2 Utformning i 
bygghandlingsskedet Detaljstudier av valda lösningar. Mycket var bearbetat redan i vägplanen men 
vissa geometrijusteringar samt lösningar för stödkonstruktioner detaljstuderades. Stödkonstruktioner 
består främst av kallmurar för att passa in i miljön. Nära samspel med övriga teknikslag, t.ex. 
landskapsarkitektur, geoteknik och VA. Avvattningslösningar synkades kontinuerligt med VA-
projektören. Utformning och materialval för gångytor och sidoområden arbetades fram genom ett nära 
samarbete med landskapsarkitekten. Stödkonstruktioner utformades tillsammans med geotekniker och 
landskapsarkitekt. Ytterligare samråd med Länsstyrelsen hålls. 

Resultat och slutsats: 3 Resultat och slutsats Resultatet av arbetet blev 1 st bygghandling, 
förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. Ritningar i form av plan, profil, normalsektioner och 
tvärsektioner samt teknisk beskrivning och mängdförteckning. Många lärdomar har dragits från arbetet 
i detta uppdrag, främst vad gäller samordning, samråd och inblick i andra teknikområdens 
resonemang, men även om mitt uppdrag för dessa två vägar är slutfört så känns det inte som att 
arbetet är färdigt förrän ombyggnationerna är slutförda. Entreprenadstart väntas 2020. 
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8.2.1 

ASFALTMATERIAL – BäTTRE UTNYTTJANDE OCH MINSKAD OMGIVNINGSPåVERKAN 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

ATT BLANDA OLIKA BALLASTKVALITET - BRA, DåLIGT ELLER MITTEMELLAN? 

Ellen Dolk, Henrik Bjurström 
VTI 

Bakgrund: Krav på nötningsmotstånd hos den grövre ballastfraktionen ställs ofta vid byggnation av 
nya vägar eller läggning av nya slitlager. Kravet brukar gälla kulkvarnsvärde (kkv) och varierar 
beroende på till exempel trafikmängd på den aktuella vägen. Ibland finns sten att tillgå som har ett 
annat kkv (bättre eller sämre) jämfört med uppställt krav men som också kommer till ett annat pris och 
med ett annat nötningsmotstånd. Det kan således finnas ett ekonomiskt incitament att blanda flera 
stenkvaliteter i ett försök att få en stenblandning med ett viktat kkv som fortfarande når den 
efterfrågade kvaliteten. Det är däremot inte klarlagt hur en sådan blandning av stenkvaliteter 
egentligen påverkar beläggningens totala nötningsmotstånd. Det finns erfarenheter från 
betongsträckan E4 Uppsala som antyder att en sådan blandning kan ge markant högre slitage på 
vägen än förväntat. 

Metod: Fem serier med provkroppar med olika inblandningar av bra respektive sämre ballast i den 
grövre fraktionen (8-16 mm) har tillverkats, både i asfalt motsvarande ABS-beläggning och i betong. 
Dessa har sedan testats för nötningsmotstånd med hjälp av Prall-metoden. Även två serier med 
provkroppar där inblandningen av bra och sämre ballast från den finare fraktionen (4-8 mm) har 
tillverkats och testats för att avgöra om denna ballastfraktion har någon inverkan på 
nötningsmotståndet. 

Resultat och slutsats: Nötningsproverna genomförs under september och resultaten kommer 
analyseras så att en slutsats kan presenteras under Transportforum i januari. Slutsatsen kommer att 
visa om det går att anta att ett viktat kulkvarnsvärde ger motsvarande nötning på färdig beläggning 
eller inte. 
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8.2.2 

ASFALTMATERIAL – BäTTRE UTNYTTJANDE OCH MINSKAD OMGIVNINGSPåVERKAN 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

IMPACT OF CONSTRUCTION PARAMETERS ON SHEAR CAPACITY OF ASPHALT PAVEMENT 
JOINTS 

Ehsan Ghafoori1, Manfred Partl2, Patryk Witkiewicz3 
1VTI , 2KTH , 3Skanska 

Bakgrund: Asphalt pavement joints are formed during construction or maintenance phases. Poor 
interaction between the two side of an asphalt joint can trigger premature failure at the pavement 
surface. Therefore, it is important to construct the joints with extra care. Throughout the years, many 
studies have been carried out to investigate what construction parameters can help improving the 
quality of asphalt joints. However, most of these studies were based on the density measurements 
near the joint location and there is still very limited knowledge about the impact of construction 
parameters on mechanical properties of asphalt pavement joints. Therefore, the authors in earlier 
studies utilized mechanical based test methods to assess asphalt joints with different properties. 
Based on the obtained results it was concluded that the geometry as well as compaction techniques 
are among the construction parameters with highest impact on tensile and bending strengths of 
asphalt joints. Since shear capacity of asphalt joints also plays an important role on quality of the 
joints, this study aimed at investigating the impact of construction parameters on shear capacity of 
asphalt pavement joints at surface course. 

Metod: Thus, wearing course asphalt pavement joints with three different geometries and two 
compaction techniques were produced in form of slabs and two shear test methods were developed 
for evaluating them. 

Resultat och slutsats: The obtained results showed impacts of each and combination of the chosen 
construction parameters on the shear capacity of asphalt joints. The results also highlighted the 
importance of using different mechanical based test methods along with density measurements to 
have an adequate evaluation of asphalt joint quality on the roads. 
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8.2.3 

ASFALTMATERIAL – BäTTRE UTNYTTJANDE OCH MINSKAD OMGIVNINGSPåVERKAN 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

INVERKAN AV TEMPERATUR OCH FUKT På DRAGTöJNING I UNDERKANT ASFALT 

Abubeker Ahmed1, Pajtim Sulejmani2, Safwat Said1, Sven Agardh2 
1VTI , 2LTH 

Bakgrund: Fukt i de obundna lagren och temperatur i asfaltslagren påverkar vägkonstruktionens 
funktion samt dragtöjning i underkant asfalt. Tidigare studier har föreslagit formler för att beräkna 
töjning i underkant asfalt med deflektioner från fallviktsdata som variabler. Dessa formler har tagits 
fram genom teoretiska beräkningar och deflektioner. 

Metod: Syftet med denna studie var att undersöka vatten- och temperaturvariationens inverkan på 
uppmätta töjningar i underkant av asfaltbeläggning vid fallviktsförsök. Tre instrumenterade 
vägkonstruktioner undersöktes i denna studie. Mätningarna av töjningar vid fallviktsförsök gjordes vid 
varierande lastnivåer, grundvattennivåer och vid flera temperaturer i asfalten. 

Resultat och slutsats: Resultaten visade att korrelationen mellan de uppmätta töjningarna är 
beroende av grundvattennivå och temperatur i asfalten. En ny formel har etablerats som innefattar 
fukthalt, temperatur och deflektioner från fallviktsmätning. Den nya formeln är flexibel för att prediktera 
töjning i underkant asfalt vid fallviktsmätningar under olika temperatur- och fuktförhållande vid 
tillståndsbedömning av vägar. 
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8.2.4 

ASFALTMATERIAL – BäTTRE UTNYTTJANDE OCH MINSKAD OMGIVNINGSPåVERKAN 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

MINSKAD MILJöPåVERKAN MED KALLA åTERVINNINGSMASSOR I VäGENS BäRLAGER – 
ANVäNDANDET I FEM EUROPEISKA LäNDER 

Henrik Bjurström 
VTI 

Bakgrund: Kraven på ett mer miljövänligt transportsystem ökar konstant över hela världen. 
Utvecklade länder söker ständigt nya vägar att minska sin energianvändning och sina utsläpp av 
koldioxid. Ett område där utvecklingen går snabbt framåt är användningen av återvunnen asfalt 
(returasfalt) där nya vägar skall byggas eller gamla förstärkas. Vid sidan av konventionell återvinning 
med varmblandad asfalt ökar användningen av returasfalt som läggs med kallteknik där asfalten 
blandas vid lägre temperatur. Med kall återvinning minskas ofta energianvändningen och 
koldioxidutsläppen genom att blanda asfalten vid låga temperaturer respektive blanda asfalten vid 
lokala asfaltverk närmare byggarbetsplatsen. Även restavfallet av gammal förbrukad asfalt minskar 
samt utvinning av nytt jungfruligt material. Krav och regler kring användningen av kalla 
återvinningsmassor skiljer sig dock signifikant mellan olika länder. Riktlinjerna som gäller för 
asfaltsblandningarna samt den strukturella uppbyggnaden då kalla återvinningsmassor används skiljer 
sig också betydligt mellan de europeiska länderna. En jämförelse tyder på att vissa länder kommit 
längre i användningen av kalla återvinningsmassor än andra och att en jämförelse av metoder och 
riktlinjer skulle kunna vara betydelsefull för alla. 

Metod: I den här studien jämförs erfarenheter och resultat ifrån fem europeiska länder med olika 
klimat: Sverige, Tyskland, Storbritannien, Italien och Frankrike. Varje land presenterar 2–4 vägavsnitt 
där kall återvinning använts i det bundna bärlagret och där testresultat finns tillgängliga. Strukturell 
uppbyggnad, arbetsrecept, trafiklaster och resultat jämförs för att bedöma vad vi kan lära oss av 
varandra. 

Resultat och slutsats: Energiförbrukningen och koldioxidutsläppen kan minskas signifikant genom att 
sänka blandningens temperatur och att den kalla asfalten kan blandas mer lokalt. Gemensamt för alla 
studerade länders kalla återvinningsmassor är att användandet inte är ett standardförfarande utan 
styrs endast i grova drag av respektive lands kravdokument. I Tyskland och Italien har man dock 
specifika dokument som avhandlar användningen av kalla återvinningsmassor. Även om riktlinjerna 
ser olika ut och metoderna att konstruera vägöverbyggnader skiljer sig i de olika länderna som ingår i 
studien, ser den totala tjockleken på vägöverbyggnaden ut att spegla trafiklasten relativt bra. Tyskland, 
Italien och Storbritannien har använt en hög procentandel, upp till 100%, återvunnet material samtidigt 
som cement blandas i asfalten i de vägar som identifierats för denna studie. Sverige och Frankrike 
använder inget cement i sina vägar. De använder inte heller lika stor andel, eller inget, återvunnet 
material i sina vägar men använder istället en större andel bitumen jämfört med de andra länderna. I 
Sverige används mest kalla återvinningsmassor på det lågtrafikerade vägnätet medan det i flera andra 
länder använts på tungt belastade motorvägar. De flesta vägarna anses av respektive land vara i god 
kondition. På endast 3 av 14 studerade sträckor har minde skador identifierats. 
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8.2.5 

ASFALTMATERIAL – BäTTRE UTNYTTJANDE OCH MINSKAD OMGIVNINGSPåVERKAN 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

COMPETENCE OF SOFT ASPHALT FOR PREVENTION OF THE FALL INDUCED INJURIES 
AMONG VULNERABLE ROAD USERS 

Pooya Sahandifar1, Svein Kleiven1, Viveca Wallqvist2 
1KTH Royal Institute of Technology , 2RISE Research Institutes of Sweden 

Bakgrund: Pedestrians are among vulnerable road users. According to the reports from Trafikverket, 
Swedish Transport Administration, the number of severely injured pedestrians in the road transport 
system often are understated since the statistics are excluding those who are falling on the ground1. 
The same report suggests that the number of those injuries does not decrease in recent years despite 
the decreasing trend in other traffic-related injuries. From a different perspective, costs of fall-related 
injuries are relatively comparable to the costs of the road traffic accidents, according to the reports 
from the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB)2. These facts indicate the importance of 
exploring and preventing fall-related injuries in pedestrians, and particularly among the elderly. Adults 
older than 65 years old are at more considerable risk of fall-induced injuries due to their physical 
frailty3,4. Contrary to the burden of research in traffic accidents, fall-related injuries have received less 
attention concerning the resources and researches4. There are several solutions to prevent fall-
induced injuries ranging from wearable kits to newly developed, soft asphalt for sidewalks. Among 
those preventive solutions, the soft asphalt seems to demonstrate better competence, since it could 
reduce the risk of injury not only for the elderly but also for other vulnerable road users. The ultimate 
objective of this study is to examine the essential competence of the produced soft asphalt specimens 
in preventing fall-induced hip fractures. 

Metod: We will examine the hypothesis that decreasing the stiffness of the asphalt can potentially 
decrease the risk of hip fracture in the elderly. Regarding this hypothesis, several produced soft 
asphalt specimens are tested to evaluate the mechanical properties. A relevant mechanical model is 
thereafter employed to describe the behavior of specimens during the falling incident. Ultimately, the 
specimen's material properties are implemented in a finite element model of a pedestrian to simulate 
falling incidents. We properly position the finite element model of the pedestrian, similar to known 
falling postures prior to impact. 

Resultat och slutsats: The preliminary study on the rubber composite material typically used in 
playgrounds5 indicates that reducing the stiffness of this material to 5 times lower than the common 
value can decrease the maximum force on the femur up to 25 percent. Further simulations are 
necessary to assess the competence of the soft asphalt specimens. 1. The Swedish Transport 
Administration. Analysis of Road Safety Trends 2017. (The Swedish Transport Administration, 2018). 
2. Swedish Civil Contingencies Agency (MSB). Social Costs of Accidents in Sweden. 1–29 (2012). 3. 
Ceccato, V. & Willems, O. Temporal and spatial dynamics of falls among older pedestrians in 
Sweden. Appl. Geogr. 103, 122–133 (2019). 4. Naumann, R. B., Dellinger, A. M., Haileyesus, T. & 
Ryan, G. W. Older adult pedestrian injuries in the United States: causes and contributing 
circumstances. Int. J. Inj. Contr. Saf. Promot. 18, 65–73 (2011). 5. Li, X. & Kleiven, S. Improved safety 
standards are needed to better protect younger children at playgrounds. Sci. Rep. 8, 1–12 (2018). 
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8.3.1 

VERKTYG FöR PLANERING OCH UNDERHåLL AV JäRNVäG 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

THE EFFECT OF MAINTENANCE ACTIVITIES ON SWEDISH RAILWAYS OPERATIONAL 
RELIABILITY 

Daria Ivina1, Saba Soltani2 
1Lund University , 2Norwegian University of Science and Technology 

Bakgrund: More than 25,000 scheduled railway jobs are performed each year. The challenge is that 
the time taken for performing maintenance is in the conflict with train operation. There is so-called 
competition between train operators and railway maintenance companies for getting the possession 
time on the track. Substantial wear on the railway system may badly influence the reliable 
transportation service. And only the well-maintained infrastructure can function without severe 
interruptions while the improvement process of track conditions by itself can cause train delays. 
Punctuality is a measurement of operational reliability and is one of the most important quality 
indicators in railroad operations. Exploring to what extent the track maintenance activities can badly 
influence the train punctuality is essential for taking improvement measures in the planning process. 
The timetable process, as well as the planning for maintenance, is performed by the Swedish 
Transport Administration in tight collaboration with railway maintenance contractors. In 2015 a new 
planning regime was introduced with the aim to increase efficiency and punctuality at railways in 
Sweden. The idea was to set the track possession time (maintenance windows) for the track 
maintenance activities before a timetable is constructed. Therefore, the works which are planned 
within maintenance windows are considered as non-traffic affecting works. This study investigates the 
effect of track works on train punctuality at the starting stage of the service windows concept 
introduction. 

Metod: The study is a pilot on combining railway traffic data and maintenance data for analytical 
purposes. Previous studies on this subject have mainly utilized causes-of-delay data. In this study we 
have found methods to strengthen such analyses also by considering the high-resolution data 
available from registered records of train arrivals and departures. A data processing method is used to 
identify the train traffic which is affected by trackwork. A search engine is designed in order to 
correlate the two datasets (including train traffic data and trackwork data) that helps the extraction of 
the required data for the analysis. The overlap between the duration of trackwork and the delay in 
departure time demonstrated the possibility to combine railway infrastructure data with train traffic 
data. 

Resultat och slutsats: The study shows changes in the train punctuality before and through the first 
years after the introduction of the service windows concept. The growing with each year amount of 
track works is planned and performed within service windows. The study discovers that the minority of 
train delays are caused by track work activities. At the same time, a relatively large share of the track 
works was the cause for trains to be delayed. Was uncovered the high probability of having the largest 
delays in train schedules caused by conducted track works. The current study illustrates how high-
resolution data can be utilized in order to enhance the decision support system for maintenance. 
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8.3.2 

VERKTYG FöR PLANERING OCH UNDERHåLL AV JäRNVäG 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

KARTLäGGNING OCH STATISTISK ANALYS AV KURVSKRIK På STOCKHOLMS 
TUNNELBANAS GRöNA LINJE 

Olle Eriksson1, Anna Swierkoska2, Rickard Nilsson3, Martin Höjer4, Peter Torstensson1, Astrid 
Pieringer5 
1Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI , 2MSc in sound and vibration , 3Trafikförvaltningen, 
Region Stockholm , 4Tyréns solutions AB , 5Teknisk akustik, Chalmers tekniska högskola 

Bakgrund: Kurvskrik är ett tonalt buller med hög ljudtrycksnivå som kan uppkomma då tåg passerar 
genom kurvor. Ljudutstrålningen orsakas av instabila vibrationer som oftast induceras vid innerhjulets 
kontakt med innerrälen i snäva kurvor. På grund av frevkenskomponenter med stort ljudtryck i området 
upp till ca 10 kHz anses skrikljud vara det mest störande bullerutsläppet från spårburen trafik. Genom 
att undersöka rotorsakerna till dess uppkomst förbättras den grundläggande förståelse av problemet 
vilket i sin tur kan bidra till utvecklingen av motåtgärder. Det aktuella arbetet presenterar en 
kartläggning av kurvskrik på Stockholms tunnelbanas gröna linje och bygger på resultatet från 
examensarbetet av medförfattaren Anna Swierkoska. Examensprojektet utfördes under vårterminen 
2019 i samarbete mellan VTI, Chalmers tekniska högskola, Trafikförvaltning hos Region Stockholm 
och Tyréns solutions AB. 

Metod: Idag tillståndsövervakas tre tunnelbanelinjer på Stockholms tunnelbana av totalt sju 
tunnelbanetåg instrumenterade med ett mätsystem som tillhandahålls av Tyréns solutions AB. På 
dessa tåg mäts buller och acceleration kontinuerligt för att skatta bland annat rälslitaget och 
förekomsten av skrikljud. Det aktuella arbetet har utnyttjat bullermätdata insamlade under ett års trafik 
på den gröna tunnelbanelinjen. Inverkan av utvalda variabler på uppkomsten av skrikljud har 
undersökts i en statistisk analys utförd i två steg; (1) en kartläggning av kurvskrik genererat över hela 
den gröna linjen med fokus på variabler relaterade till spårgeometrin (t.ex. kurvradie och kurvans 
position inne i eller utanför tunnel) och väder (t.ex. årstid och nederbörd) och (2) en detaljerad analys 
över vilka förhållanden som gynnar uppkomsten av kurvskrik vid två valda snäva kurvor där kurvskrik 
är vanligt förekommande. För den senare utvecklas en tredje ordningens logistisk regressionsmodell 
med temperatur, luftfuktighet och vagnshastighet som förklaringsvariabler. 

Resultat och slutsats: Resultaten från kartläggningen av den gröna tunnelbanelinjen visar tydligt hur 
förekomsten av kurvskrik ökar med minskad kurvradie. Någon liknande påverkan från kurvans position 
(inuti eller utanför tunnel) eller smörjning av högrälen (för att minska slitaget på rälens farkant) har inte 
kunnat observeras. Kartläggningen har också visat att förekomsten av kurvskrik sjunker vid nederbörd. 
Förhållandena i två kurvor med radier 122 m och 318 m, båda belägna mellan stationerna Alvik och 
Stora mossen, har undersökts noggrant med logistisk regressionsanalys. Regressionsmodellvalet har 
försvårats av att data innehåller komplicerade och svårmotiverade samband mellan förekomsten av 
kurvskrik och de valda förklaringsvariablerna hastighet, luftfuktighet och vagnshastighet. Endast svag 
samvariation mellan förekomsten av kurvskrik och dessa variabler har kunnat observeras. För kurvan 
med radien 122 m tyder resultaten på att vagnshastigheten har en obetydlig påverkan på uppkomsten 
av kurvskrik. 
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8.3.3 

VERKTYG FöR PLANERING OCH UNDERHåLL AV JäRNVäG 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

FRAMGåNGSFAKTORER FöR EN LYCKAD LCC-UTREDNING OCH HUR DAGENS 
DIGITALISERINGSUTVECKLING KAN STöDJA DET ARBETET 

Jessica Göransson, Peter Rosendahl, Per Norrbin 
Sweco 

Bakgrund: Trafikverkets intention är att ha en helhetssyn på väg- och järnvägsanläggningarna för att 
uppnå en effektiv drift, ett underhållsvänligt samt kostnadseffektivt väg- och järnvägssystem. Alla 
förändringar, ny- och reinvesteringar i anläggningen ska utföras ur ett Livscykelkostnadsperspektiv, 
LCC-perspektiv, med målsättning att minimera livscykelkostnaderna. LCC är ett begrepp som funnits 
med länge inom branschen men arbetssätt, stöd och underlag för att utföra det i praktiken kräver 
fortfarande mycket utveckling. För att kunna bygga anläggningar som är kostnadseffektiva över hela 
dess livscykel behöver hela branschen arbeta tillsammans. Arbetssätt behöver tas fram/förbättras 
både av konsulter och beställare för att uppnå ovan målsättning. En viktig del för det arbetet är att 
kunna skapa stöd och underlag för LCC-analyser och bedömningar. En viktig del som behöver 
utvecklas är att samla kunskap kring effekter av olika teknikval och utformningar på anläggningen. 
Dagens utveckling av informationsinhämtningen från anläggningarna i drift och underhållskedet 
erbjuder stora möjligheter att skapa de nödvändiga underlagen. 

Metod: Vi kommer visa hur vi på Sweco praktiskt jobbar med LCC som process och vad vi ser som 
betydelsefulla delar i det arbetet. Exempel kommer från projekten Lund-Hässleholm och Ostlänken. Vi 
visar även med hjälp av exempelprojekten på områden där stödmaterial saknas och hur 
digitaliseringen erbjuder möjligheter att skapa dessa idag och imorgon. 

Resultat och slutsats: LCC behöver vara en löpande process som påverkar valen under projektet 
istället för att bli en konsekvensbeskrivning i efterhand. Vi kommer lyfta vikten av att komma in tidigt i 
projekten och att få vara en del vid projekteringen och hur man effektivt kan jobba med 
inventeringsfasen. Där visar vi också på underlag och stöd som skulle vara användbara och metoder 
för att skaffa sig den kunskapen. Erfarenheter från projekten har mynnat ut i ett antal 
framgångsfaktorer för en lyckad LCC: - Komma in redan i planeringsskedet i projekten - Tidigt i 
projektet hålla information kring vad LCC är och hur vi gemensamt inom projektet kommer jobba med 
att minimera projektets livscykelkostnader - I inventeringsfasen ha arbetsmöten/workshop med 
relevanta i organisationen för att identifiera möjliga val projektet kan komma stå inför och vad som är 
kostnadsdrivande ur ett LCC-perspektiv - Aktivt arbeta med LCC som process och finnas tillgängliga 
som LCC-stöd - Ha ett teknikstöd för LCC på beställarsidan - Ha en branschgemensam databas för 
schabloner och resultat - Visa på hur dagens och morgondagens informationsinhämtning kan 
användas för detta 

  



  309 

8.3.4 

VERKTYG FöR PLANERING OCH UNDERHåLL AV JäRNVäG 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

3D-MODELLER SOM VERKTYG FöR LANDSKAPSANPASSNING 

Stina Bodelius 
COWI AB 

Bakgrund: Anpassning till det omgivande landskapet är en viktig faktor vid planering av ny järnväg. I 
anpassningen eftersträvas ett helhetsperspektiv där landskapets samtliga värden och förutsättningar 
ska tas med i bedömningen. Utifrån resultaten i en inledande landskapsanalys tas gestaltningsavsikter 
fram som bildar underlag till gestaltningen av järnvägsanläggningen. En stor del av 
landskapsanpassningen sker i arbetet med spårlinjeoptimeringen av järnvägen, där frågor såsom högt 
eller lågt läge, bro eller bank och bullerskydd i form av vall eller skärm, kan vara avgörande för 
anläggningens påverkan på landskapet. Att bedöma och ta ställning till den visuella påverkan som 
anläggningen har på landskapet är dock ofta svårt, liksom att kommunicera och skapa samsyn kring 
detta. 

Metod: I Ostlänken, delprojekt Nyköping har vi använt oss av skisser i 3D för att undersöka 
infrastrukturens påverkan på landskapet och kommunicera denna med såväl övriga 
projektmedlemmar som beställaren, en ny metod som har visat sig vara framgångsrik. Metoden består 
i att i samordningsmodellen pröva olika dragningar av järnvägen i plan och profil och har resulterat i en 
gemensam syn på järnvägens visuella påverkan. 

Resultat och slutsats: Det kan konstateras att 3D-modellernas tydliggörande av de visuella 
aspekterna har påverkat beslut kring spårlinjens läge på platser med hög känslighet för visuell 
påverkan och att beslut kring att låta järnvägen gå på bank eller bro har underlättats. Metoden bidrar 
till att många olika expertiser bättre kan förstå innebörden av de beslut som tas. Resultaten kan även 
med fördel användas som underlag för samråd. Ett bra exempel är landskapet i Tystberga. Böljande 
och komplext, med topografiska skillnader och utspridd levande bebyggelse, bedömdes det i 
landskapsanalysen ha en hög känslighet för järnvägsanläggningen. Nyköpings kommun betonade 
vikten av att bevara utsikten till den gamla kyrkan från E4, och förespråkade i spårlinjeoptimeringen 
därför en bro istället för den relativt höga bank som var alternativet. Genom att modellera de båda 
alternativen i 3D blev det emellertid enkelt att se att en bank skulle innebära avsevärt mindre påverkan 
på utsikten, vilket resulterade i en samsyn mellan oss, kommunen och Trafikverket. Optimeringen av 
spårlinjen har skett i samarbete mellan olika discipliner och för den slutliga lösningen kommer hänsyn 
tagits till en rad olika faktorer såsom markstabilitet, natur- och kulturmiljö, kostnader och 
klimatpåverkan. Arbetet med 3D-skisser har starkt bidragit till ett helhetsperspektiv på processen och 
inneburit att en samsyn kring visuella faktorer för landskapsanpassning lättare har kunnat uppnås. 
Antagandet att den visuella påverkan av en bro skulle vara mindre än den av en bank kunde med 
hjälp av 3D-modellerna avfärdas på många platser. Resultatet har blivit en spårlinje med betydligt 
färre broar än initialt i processen, något som också inneburit en betydligt mer optimerad helhetslösning 
för projektet. 
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8.3.5 

VERKTYG FöR PLANERING OCH UNDERHåLL AV JäRNVäG 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

OPTIMAL TRACK GEOMETRY MAINTENANCE SCHEDULING USING GENETIC ALGORITHM 

Hamid Khajehei, Alireza Ahmadi, Mohammad Haddadzade, Iman Soleimanmeigouni 
LTU 

Bakgrund: Railway track geometry subjects to continuous degradation over time and deviates from 
the designed vertical and horizontal alignments due to different factors, e.g., repetitive dynamic track 
loads, and environmental conditions. Tamping is the most applied maintenance action to remedy a 
degraded track geometry and it is essential to maintain the safety and reliability of the track in a 
desirable level. The preventive tamping on track geometry is very important in maintaining the safety 
operation and risk management of the railway system. A proper preventive tamping schedule will keep 
the railway track in the health condition under the various risky factors. In preventive tamping 
scheduling, a challenge which need to be addressed is to accurately estimate the maintenance needs 
in the available maintenance windows and to determine when to perform tamping and on which track 
sections to achieve our objective(s). The aim of this work is to optimize tamping scheduling such that 
the total cost of maintenance as well as the probability occurrence of isolated defects is minimized in 
the given planning horizon by considering a set of practical constraints. We use both standard 
deviation of longitudinal level and extreme values of geometry defects to characterize track geometry 
degradation. An exponential model and a binary logistic regression model are used to predict track 
geometry degradation and to estimate the probability of the occurrence of isolated defects. We 
formulate the problem of tamping scheduling as a Mixed Integer Liner Programming (MILP) model and 
use genetic algorithm to determine an optimal solution for the problem. The performance of the 
proposed model is tested on data collected from Main Western Line in Sweden. 

Metod: 

Resultat och slutsats: 
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9.1.1 

FLYGTRANSPORTPOLITISKA, MåL OCH SAMHäLLE 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

EFTERFRåGAN På FLYG - 1,5 åR MED FLYGSKATT 

Malin Lokrantz, Erika Persson 
Transportstyrelsen 

Bakgrund: Den svenska flygskatten började gälla den första april 2018. Under 2018 genomförde 
Transportstyrelsen en första analys av hur efterfrågan på flyg utvecklats under det första halvåret med 
flygskatt och vilka faktorer som kan ha påverkat utvecklingen. Analysen presenterades på 
Transportforum 2019. 

Metod: Under hösten 2019 avser Transportstyrelsen att uppdatera analysen genom att analysera 
statistik över antal passagerare, linjer, kabinfaktor och rörelser fram till september 2019, det vill säga 
fram till och med 1,5 år efter flygskattens införande. Utvecklingen kommer att analyseras i relation till 
tidigare års utveckling och kompletteras med nya analyser av faktorer som kan ha påverkat 
efterfrågan under denna period. 

Resultat och slutsats: Under det första halvåret med flygskatt minskade antalet passagerare på 
svenska flygplatser för första gången på fem år, det berodde framförallt på att antalet 
inrikespassagerare minskat. Sedan dess har antalet passagerare inrikes fortsatt minska. Under det 
första halvåret 2019 har såväl antalet inrikespassagerare som antalet utrikespassagerare minskat och 
sedan september 2018 har det totala antalet passagerare från svenska flygplatser minskat varje 
månad, förutom januari 2019, jämfört med samma period föregående år. Den totala efterfrågan på 
flygresor från svenska flygplatser har de senaste nio åren haft en positiv utveckling, 2019 verkar vara 
året trenden vänder. Det är möjligt att flygskatten fortsatt haft effekt efter det första halvåret, beroende 
på hur flygbolagen agerat och en möjlig indirekt signaleffekt. Men, nedgången förklaras troligtvis 
framförallt av andra faktorer, bland annat den ekonomiska utvecklingen och en svag krona. 
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9.1.2 

FLYGTRANSPORTPOLITISKA, MåL OCH SAMHäLLE 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

REGIONALFLYGETS FöRUTSäTTNINGAR OCH TRANSPORTPOLITISKA NYTTA IDAG OCH I 
FRAMTIDEN 

Backa Fredrik Brandt 
Trafikanalys 

Bakgrund: Transportpolitikens funktionsmål anger att ”Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.” Målformuleringen indikerar att flyget 
behöver ha en viss spridning över landet för att bidra till den grundläggande tillgängligheten i hela 
landet. Denna studie syftar till att ta fram ett underlag som kan vara till nytta i det transportpolitiska 
utvecklingsarbetet med fokus på de regionala flygplatserna och trafik på dessa. Studien berör flera 
områden: Finansiering i form av offentligt stöd (statligt och kommunalt) är ett självklart område då de 
är centrala för flygets fortlevnad på flera platser. Därtill kommer omvärldsfaktorer som har potential att 
påverka efterfrågan och utbud på flygresor att analyseras. När det gäller de ekonomiska 
förutsättningarna handlar det om att: Beskriva omfattningen av det offentliga stödet till flygplatserna 
och flygtrafik och jämföra med det ekonomiska stödet i Danmark, Norge och Finland. Redogöra för de 
yttre förutsättningarna för stödet och dess bakgrund, vilket även omfattar reglering på EU-nivå. 
Bedöma framtida behov av offentligt stöd till flyget. När det gäller flygets tillgänglighetsbidrag beskrivs 
för vilka reseärenden flyget väljs och hur detta har utvecklats över tid. Det handlar också om att 
beskriva flygets betydelse för näringslivet och dess koppling till vissa näringar. Där så är möjligt 
urskiljs regionalflygets bidrag. Framtiden för de regionala flygplatserna är också beroende av 
omvärldsfaktorer. I denna studie tittar vi på hur befolkningsutvecklingen och nyttjandet av 
distansmöten och annan teknik kan förändra den framtida efterfrågan på. När det gäller 
utbudsförändringar tittar vi särskilt på potentialen hos elflyget att svara mot regionflygets utmaningar. 

Metod: Datamaterialet är hämtat från olika källor. Uppgifter om det ekonomiska stödet till 
regionalflyget i Sverige är hämtade från myndigheter och flygplatsernas årsredovisningar. Uppgifter 
om stöd till flyget i Danmark, Norge och Finland bygger på offentliga källor sammanställda av WSP. 
Befolkningsstatistik har hämtats från SCB. Våra resvanor med flyg beskrivs utifrån Trafikanalys 
resvaneundersökning. Övrigt underlag har inhämtas genom litteraturstudium. 

Resultat och slutsats: Resultaten pekar på att det även fortsättningsvis kommer att vara 
transportpolitiskt motiverat med offentligt stöd till flygplatser, även om efterfrågan väntas minska inte 
minst på mindre flygplatser i skogslänen till följd av befolkningsminskning. Antalet tjänsteresenärer 
som reser med flyg förväntas minska. Minskade passagerarintäkter kommer därför sannolikt kräva 
ökat offentligt stöd. Utblicken mot Norge, Danmark och Finland visar att det offentliga stödet till 
flygplatser skiljer sig åt i både utformning och volym. 
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9.1.3 

FLYGTRANSPORTPOLITISKA, MåL OCH SAMHäLLE 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

FLYGETS SAMHäLLSEKONOMISKA VäRDE – EN SAMMANSATT BILD AV KOSTNADER OCH 
NYTTOR 

Christine Große 
Mid Sweden University 

Bakgrund: Bakgrund. En tjänst, som den sammansatta funktionaliteten av en regional flygplats, är 
samhällsekonomiskt motiverad om det totala värdet av tjänsten överstiger de totala kostnaderna för 
tjänsten. I fall med en svåröverskådlig bild med många intressenter och en möjlig diskriminering 
mellan beställargrupper, är särskilt värdet av den totala tjänsten komplicerad att bestämma. 

Metod: Method. Det genomfördes både en litteraturstudie kring samhällsekonomiska 
estimeringsmodeller för värderingen av effekter kring flygtransporter och exempelberäkningar där det 
har funnits vara möjligt för att demonstrera användningen av beräkningsmodeller. Nödvändiga siffror 
för beräkningarna hämtades från tidigare forskning, offentlig statistik eller kvalificerad uppskattning. 

Resultat och slutsats: Resultat. Transporter av personer och frakt med flyg är förknippat med olika 
typer av för- och nackdelar som i samhällsekonomiska analyser kan återspeglas som kostnader och 
nyttor. Kostnader kan relatera till miljöeffekter, såsom buller och emissioner, eller till olyckor i samband 
med flygtrafiken. Samhällsekonomiska nyttor uppstår från direkta, indirekta, inducerade, katalytiska 
ekonomiska effekter samt resilienseffekter i regionen kring en flygplats. Direkta effekter avser 
sysselsättningen och resultat kring flygplatsverksamheten. Indirekta effekter avser sysselsättningen 
som skapas i flygverksamhetens omgivning, exempelvis taxiverksamhet. Inducerade effekter uppstår 
när de första två kategorier spenderar sina inkomster inom regionen. Katalytiska effekter avser 
ekonomisk tillväxt i regionen som till viss mån beror på tillgängligheten av flyg. Resilienseffekter avser 
möjligheterna som tillgängligheten till flygtransport skapar vid hanteringen av kriser och 
samhällsstörningar, som exempelvis ambulansflyg, fjäll-/sjöräddning, skogsbrandsbevakning – och 
släckning, hantering av stormskador och översvämningar. För användare av flygtransporter uppstår 
dessutom ytterligare effekter, som i sin tur kan påverka nationalekonomin bortom lokala och regionala 
synpunkter kring en flygplats, exempelvis transporttid och övergångstid mellan transporter, 
tillgänglighet och jämställdhet av regioner inom landet, tillgänglighet av transportslag och 
utbildningsmöjligheter samt övervakning, undsättning och fångtransport. Ytterliggare 
samhällsekonomiska effekter kan finnas kring möjliggörande av forskning, till exempel genom 
inventering av djur och skog – speciellt när vissa arters försvinnande och förlusten av biodiversitet har 
fått mycket uppmärksamhet. Slutsats. Den kompletta bilden av kostnader och nyttor kring (flyg-
)transportsektorn är svåröverskådlig med många intressenter där det konkreta värdet i många fall är 
svårt att bedöma. Därtill finns vissa kategorier av nyttor som överlappar och påverkar varandra, vilket 
gör att det finns risk för dubbelräkning av värdeskapandet. Vidare så visade literaturstudien att flertalet 
av uppskattningarna är flera år gamla och baserat på det årets penningvärde. Dessutom blev en 
genomgående brist på relevant data i kontexten uppenbart som försvårade en mer specifik analys 
vilken även inkluderar en jämnförelse mellan trafikslag. Med ett särskilt fokus på de samhällsviktiga 
funktionerna som relaterar till flygtransport redogör studien för en del av kostnader och nyttor hur de 
har beräknats i tidigare forskning och nationella rapporter samt hur en anpassad metod för 
flygtransportens kontext kunde beräkna värden. Exempelberäkningar illustrerar specifika 
tillvägagångssätt samt metodiska problem och behov av ytterligare data. Även om ekonomiska 
effekter inom en region kring en flygplats har belysats i ett antal studier så saknas forskning som 
tillägna sig den monetära värden av krisberedskap och resiliens i samhället samt nationella effekter 
såsom höjd beredskap, landsbygdsutveckling, tillgänglighet och jämställdhet av avlägsna regioner. 
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9.1.4 

FLYGTRANSPORTPOLITISKA, MåL OCH SAMHäLLE 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

FöRäNDRINGAR AV FLYGMARKDEN OCH KONSEKVENSER FöR SOCIALA VILLKOR FöR 
FLYGANDE PERSONALEN 

Jean-Marie Skoglund 
Transportstyrelsen 
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9.2.1 

DRöNARE OCH FRAMTIDENS LUFTRUM   
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

OBEMANNADE LUFTFARTYG I SVERIGE 
TRENDER, EFFEKTER, FöRVäNTNINGAR OCH BEHOV 

Remi Vesvre 
Transportstyrelsen 

Bakgrund: Regeringen har uppdragit åt Transportstyrelsen att ta fram ett underlag om obemannade 
luftfartyg, så kallade drönare. Underlaget innehåller en fakta- och nulägesbeskrivning av 
användningen av drönare i Sverige samt en analys kring utvecklingsområden för att möjliggöra en 
fortsatt utveckling och användning av drönare. 

Metod: Samråd och samverkan har skett med en rad berörda branschintressenter, myndigheter och 
organisationer 

Resultat och slutsats: Den ökade användningen kommer att ge såväl positiva som negativa effekter 
på flygsäkerheten och miljön. I takt med att drönarna blir fler i luftrummet ökar även risken för kollision 
med andra luftfartyg. Samtidigt bidrar drönare med att förbättra arbetsmiljön på en rad områden. Det 
är svårt att förutse miljö- och klimatvinster, eftersom dessa är avhängiga av hur ett utbyte av framför 
allt vägtrafik och luftfart kommer att se ut. Om inte tillverkningen, användningen och återvinningen av 
batterierna sker på ett kontrollerat och miljövänligt sätt finns det risk att den positiva miljöeffekten 
omintetgörs av den negativa miljöpåverkan som det innebär att producera och tillhandahålla miljontals 
nya batterier. En ökad användning av drönare riskerar även att leda till ökat buller. Inom ramen för 
uppdraget har drönarbranschen presenterat en rad förslag på åtgärder för att frigöra potentialen med 
drönare. Exempel på sådana är bland annat att möjliggöra flygning utom synhåll, att säkerställa 
tillgången till luftrummet, att införa åtgärder för att stärka luftfartsskyddet och att förbättra 
samordningen i Sverige. En del av de förslag som formuleras kommer att mötas med kommande EU-
regler. De områden där Transportstyrelsen finner det särskilt påkallat med vidare arbete är följande: 
Inom området luftfartsskydd innebär nya EU-regler krav på registrering av operatörer och spårbarhet 
av piloter och drönare. Här är det nödvändigt att fastställa regler om sanktioner för överträdelser av 
bestämmelserna. Det är nödvändigt att utreda hur tillgången till luftrum ska se ut. Det behövs en 
svensk U-spacemodell där finansiering och ansvar avseende teknisk infrastruktur och tjänster har 
förtydligats. Stöd till forskning behövs för att snabbare få tillgång till certifierade antikollisionssystem 
mellan obemannade och bemannade luftfartyg. Synliggörande av flygningar utom synhåll (BVLOS) 
under 500 fot kräver utveckling av befintliga it-systemstöd, såsom LFV: s drönarkarta och anskaffning 
av nya it-system. Förstudien genomförs med delfinansiering från Vinnova, men genomförandefasen 
förutsätter att berörda myndigheter får ett tydligt uppdrag med tillhörande finansiering. För att hantera 
dessa områden, och andra problem som kan komma att uppstå längs vägen, ser Transportstyrelsen 
ett stort behov av nationell styrning och samordning som involverar samtliga berörda departement, 
myndigheter, branschaktörer och universitet. Det är nödvändigt att Sverige tar ett samlat grepp, inte 
minst för att komma tillrätta med de intressekonflikter som råder. 
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9.2.2 

DRöNARE OCH FRAMTIDENS LUFTRUM   
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

ANALYSIS OF WEATHER IMPACT ON FLIGHT EFFICIENCY FOR STOCKHOLM ARLANDA 
AIRPORT ARRIVALS 

Anastasia Lemetti 
Linköping University 

Bakgrund: Aviation, probably more than any other mode of transportation, is greatly affected by 
weather. Wind direction and speed can make a flight time quite different, for exactly the same journey. 
Snow removal procedure can cause additional time spent in Terminal Maneuvering Area (TMA) for 
arriving aircraft in winter time. Flight routes can be altered to avoid convective weather, such as 
thunderstorms. Severe weather causes delays and cancellations. Reducing fuel waste has a 
significant environmental benefit as it reduces fuel emissions. One of the methods to decrease fuel 
waste is vertical flight efficiency (VFE). During the descent phase it means aircraft leaves its cruising 
level at the optimum top of descent and avoids level-off segments after that. We study correlation 
between the punctuality of arrivals for the major Swedish airport Arlanda in 2018, and the following 
weather parameters: wind direction, wind speed, visibility, snow depth and Convective Available 
Potential Energy (CAPE) within TMA. 

Metod: We use the following Key Performance Indicators (KPIs) proposed by the International Civil 
Aviation Organization (ICAO) to analyze the performance of arrivals in TMA: Arrival punctuality, 
Additional time in terminal airspace, Level-off during descent and Additional fuel burn. Flight plans are 
obtained from the Demand Data Repository (DDR2, m1 file format) hosted by EUROCONTROL. For 
the historical flight trajectories we use DDR2 (m3 file format) and the Historical Database of the 
OpenSky Network. The historical weather data was provided by the National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) through the National Operational Model Archive and Distribution 
System (NOMADS). To assess arrival punctuality we calculate the percentage of the flights arriving at 
the gate on-time (delayed less than 15 minutes). We compare the punctuality and additional time in 
TMA statistics based on DDR2 with the weather statistics of wind components, visibility, snow depth 
and CAPE values for the same dates. For evaluation of the level-off during descent we consider the 
average distance and the average time flown level inside TMA using the techniques proposed by 
EUROCONTROL and OpenSky data. We compare Level-off during descent with the weather statistics 
for the corresponding days. Additional fuel burn is calculated using the 4.2 version of the Base of a 
Aircraft Data (BADA). First, we compare the actual flight trajectories of the Stockholm Arlanda airport 
arrivals in 2018 to the corresponding flight plans, and use the additional flight time/distance to estimate 
the additional fuel burn. Then, we evaluate the fuel waste associated with the vertical flight inefficiency 
for individual descent profiles within TMA. 

Resultat och slutsats: To summarize, in this work we analyse how different weather events influence 
arrival punctuality and VFE on example of Stockholm Arlanda airport. 
We quantify the impact of the deviations from the flight plans and calculate how much extra time and 
fuel are wasted due to inefficiency within Stockholm TMA. This research is a part of the IFWHEN 
project supported by the Swedish Transport Agency (Transportstyrelsen) and in-kind participation of 
LFV. 
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9.2.3 

DRöNARE OCH FRAMTIDENS LUFTRUM   
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

FRAMTIDA DRöNARTRAFIK I STäDER – BEROENDE AV EFFEKTIVT SAMARBETE AI – 
MäNNSIKA 

Jonas Lundberg, Magnus Bång 
Linköping University 

Bakgrund: Intensiv drönartrafik, som överstiger mänsklig kapacitet för manuell kontroll av trafiken, 
förväntas inträffa under det sista steget av utbygnaden av Unified Traffic Management (UTM) och 
Unmanned Airspace System (UAS) i städer. Våra simuleringar av stadstrafik visar att trängsel och 
besvärliga trafiksituationer kan uppstå redan vid introduktion av en eller två trafikintensiva tjänster 
tillsammans med exempelvis geofences. Det medför att traifken måste övervakas och vid behov 
justeras, antingen manuellt, automatiserat, eller i en kombination. Städer har också en egen dynamik 
där inte bara trafikmönster, utan även riskbilder och andra förutsättningar för trafik, förändras över tid. 
Förutsättningarna för olika alternativ (AI, mänskilg operatör, olika kombinationer av det) för kontroll av 
luftrum kommer att diskuteras. 

Metod: Som grund för diskussionen kommer en interaktiv visualisering av simulerad drönartrafik att 
användas. Simuleringen visar olika stadstjänster (t.ex. leveranstjänster, blåljus), i en stad med en 
stadsnära flygplats. Vi kommer att fokusera på utvalda trafiksituationer som en grund för vår 
diskussion. 

Resultat och slutsats: Med bakgrund av trafiksituationer, diskuterar vi fyra förmågor: att urskilja 
trafikmönster, att känna igen situationer, förutse situationer och att fungera givet hur inställda 
luftrummsanvändare är på att följa regler. Vi diskuterar användning av sk "dashboards" för att få en 
övergripande bild av trafiksituationer, både för att hålla människan-i-loopen, och för samhället-i-
loopen. 
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9.2.4 

DRöNARE OCH FRAMTIDENS LUFTRUM   
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

FLYGBRANSCHEN ELEKTRIFIERAS – KOMMENTAR FRåN BRANSCHORGANISATIONEN 

Fredrik Kämpfe 
Transportföretagen 

Bakgrund: Precis som andra industrisektorer måste transportsektorn ställa om för att säkerställa att 
nationella, regionala och internationella klimat- och hållbarhetsmål uppnås. Flygbranschen levererade 
sin färdplan för fossilfri konkurrenskraft i april 2018 och har strukturerat sig för att möjliggöra 
uppfyllnad av målen 2030 fossilfritt inrikesflyg och 2045 även utrikes. 
 
Presentatione adresserar; 
Översikt över politiska och andra initiativ om elflyg; med sats tagen från Fossilfritt Flyg och de 
riksdagsmotioner om elflyg som ligger nu kan vi analysera och kommentera vad som måste göras för 
att snabba på utvecklingen. 

Metod: Med medlemmar från samtliga delar av flygbranschen har Transportföretagen – flyg (Svenska 
Flygbranschen) en mycket god översikt för att kommentera den utveckling vi ser nu och framöver och 
sätta det i förhållande till ambitionerna i färdplanen. 

Resultat och slutsats: Utvecklingen går snabbt och färdplanen bör kontinuerligt kompletteras för att 
fortsatt stötta flygets fossilfria ambitioner. Teknisk utveckling är därmed den viktigaste möjliggöraren 
och det finns anledning att se över hur samhället i stort bäst kan stötta flygets omställning genom 
incitament och olika former av stöd. Även inom EU och internationellt måste rätt styr- och stödmedel 
användas för att processen ska gå snabbt och rätt. 
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9.3.1 

FLYGSäKERHET OCH NY TEKNIK 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

UNDERSTANDING VISUAL SCAN PATTERN IN TOWER CONTROL USING EYE TRACKING 

Lothar Meyer 
LFV 

Bakgrund: Tower control services undergo a transition process from conventional to digital ATS 
services provided in the Remote Tower in Sundsvall. The transition involves the replacement of the 
window view by a video-based substitute using 14 cameras transferring the tower view from the airport 
to the remote tower module. The digitalization allows for the integration of novel technologies and 
automation that assist the tower controller during safety-critical tasks. An example is the foreseen 
integration of automatic visual tracking information in the video presentation. For validation and 
evaluation of the human safety performance, an important key is the understanding of visual scan 
pattern during monitoring tasks and the digitalization-induced changes. For this, our research activities 
concentrate on the development of analysis methods as well as related tools and visualization 
techniques that allow us to identify visual scan pattern and any change by comparing different setups 
of the tower working environment. Here, we present two studies and its results as a case of how actual 
methods were developed and used. 

Metod: First, we present the results from a field study at Linköping Tower that analyses landing as 
well as touch and go situations using 3 tower controllers and Tobii Pro Glasses 2. During the visual 
scanning of the tower vicinity, the subject tower controllers were instructed and trained to say loudly 
predefined code words indicating the intention of the actual activity. An Area of Interest (AoI)-analysis 
is applied by dividing the outer tower view into areas such as Runway, Taxiway and Airspace. The 
periods of attention spent on AoIs are then visualized using “Dwell-Time-Share”- diagrams providing a 
complete overview of the attention and related intention before and after touch down events. The 
visualization samples show clear relations between systematic sequences of attention and the 
intention such as the significant visual “triangle” involving the radar, airspace and runway checks while 
an aircraft is on final approach. Second, we present a novel visualization technique that uses 3D 
clustering algorithms of eye tracking data for the example of the Multi Remote Tower- simulation 
validation in Sundsvall and Örnsköldsvik Airport. A SmartEye tracking system captures the eye gaze 
data during the simulation and 3D clustering algorithms are used to compute areas of attention (AoA) 
from the eye gaze data. These AoA clusters indicate the focal points of frequent visual attention in the 
scene. By visualizing these AoA clusters, the visualization system gives an overview of the working 
routines of controllers during monitoring task related to the current traffic context such as landing, 
starting and aerodrome circuit. The results emphasize the increased visual efforts needed to follow 
VFR traffic in the vicinity of the airport compared to IFR traffic. The comparison between multi and 
single remote tower visualizations allows discovering the visual management of controllers adapting to 
an environment that requires sharing attention across two airports at a time. 

Resultat och slutsats: Both visualization techniques support us with analysis and understanding 
intra- and inter individual variances of the controller’s visual scan pattern in an ongoing period of 
digitalization. 
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9.3.2 

FLYGSäKERHET OCH NY TEKNIK 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

HUMAN CENTRIC LIGHTING IN SOCIO-TECHNICAL TRANSPORTATION SYSTEMS – THE VITAL 
ROLE OF LIGHT 

Maximilian Peukert 
LFV 

Bakgrund: Light plays a vital role for human beings. During millions of years, the human developed as 
a mainly daytime-active creature. The majority of body processes adapted to this day and night 
rhythm, respectively the change between bright and dark. However, during industrialization and 
digitalization within the last 100 years humankind changed to a 24-hours society. Independent of 
natural sun light work and live takes place all around the clock, enabled by artificial light. 

Metod: With the ongoing technical development of lighting sources, research has shown different 
biological effects on the human body depending on illumination characteristics. An important 
illumination characteristic is the color temperature. Light with a warmer color temperature (2700 
Kelvin) promotes relaxation and has a calming effect on the body, whereas illumination with a colder 
temperature (5500 Kelvin) can increase cognitive functions and reduce fatigue. The knowledge on 
these biological effects can be transferred to a systematic illumination concept, called Human Centric 
Lighting (HCL). HCL describes thereby a holistic, biological-focused planning of light including 
dynamics of color temperature, brightness and distribution. By meeting visual, emotional and biological 
demands, HCL supports well-being, natural body rhythm and cognitive functions. Thereby comfort, 
safety and health is promoted on the long run. 

Resultat och slutsats: HCL enables various scopes of usage within socio-technical transportation 
systems. The comfort aspect of HCL is mainly relevant for marketing aspects in the customer 
relationship. Research by Leder (2016) showed jetlag decreasing and comfort increasing effects of a 
dynamic HCL in the airplane cabin. Furthermore, safety and health aspects of HCL are mainly relevant 
for the workplace design. Own research revealed already beneficial effects of bright light at the flight 
deck on pilot fatigue and cognitive functions during night flights (Peukert & Wiggerich, 2016). Currently 
LFV is evaluating the safety and health increasing potential of a HCL at the new DigitalATS Air Traffic 
Controller workplace. Now we are moving towards a more sensitive approach to human needs: light 
efficiency for human wellbeing and performance. The right light at the right time may contribute to 
comfort, health and safety in customers and employees. This vital role of light seems to be an 
innovative and relevant factor in socio-technical transportation systems in future. 
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9.3.3 

FLYGSäKERHET OCH NY TEKNIK 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT (BVLOS) DRONE OPERATIONS: EVOLVING A 
RISK ASSESSMENT METHOD FOR A REGULATORY AGENCY 

Anthony Smoker1, Jonas Lundberg2, Rogier Woltjer3, Billy Josefsson4 
1Lund University School of Aviation/Sweden , 2Linköping University , 3Foi , 4LFV 

Bakgrund: Drönare (UAV) har potential att gynna samhället på innovativa sätt. För att förverkliga 
dessa potentiella UAV-plattformar måste du kunna arbeta på olika sätt för att optimera detta. Ett 
exempel är att begränsa UAV-operationer också inom visuell siktlinje (VLOS). Beyond Visual Line of 
Sight (BVLOS) är ett grundläggande annorlunda operativt koncept, men ett nödvändigt steg. För att 
driva ett obemannat flygplan större än 7KG kräver godkännande från Transortstyrelsen för tillstånd att 
fungera. Av flera kategorier omfattar kategori 4 & 5 BVLOS. Godkännandeprocessen i Sverige innebär 
att en ansökan lämnas in till Transportstyrelsen. Transportstyrelsens godkännande av en ansökan 
omfattar en riskbedömning som skiljer sig från UAV-operatörens riskbedömningar (ingår i ansökan). 
Byrån måste ta hänsyn till farorna för ett brett utbud av intressenter och berörda parter. Ur deras 
perspektiv introducerar nya verksamhetskoncept potentialen i ett nytt risklandskap, nya interaktioner 
nya intressenter samt okända faror från drift av okända plattformar med i stort sett okända tekniska 
kapaciteter i en utökad operativ miljö. Riskbedömningar inom luftfarten informeras av erfarenhet, 
vanligtvis genom händelserapportering. När det gäller UAV: er finns det en liten mängd sådana data 
att dra på. Ett forskningsprojekt fick i uppdrag att undersöka hur riskbedömning för godkännande av 
kategori 5C BVLOS-verksamheter kan genomföras av Transportstyrelsen som möjliggjorde 
godkännanden i ett tidigt skede.Workshops genomfördes där UAV-operatörer och TS-personal 
undersökte de planerade driftsegenskaperna för 5C BVLOS UAV-operationer i tre användningsfall 
(Skogsbruk, kraftlinjeinspektioner och saknad person SAR) som framkallade både byråns och 
operatörernas krav för godkännande av sådana UAV-operationer av utforska driftskoncepten för var 
och en av dem genom att operera dem i detalj. Antalet användningsfall ökade till fyra med införandet 
av Urban UAV-operationer. En kandidatprocess för riskbedömning, som bygger på en litteraturöversikt 
och förståelsen för byråernas krav, testades i två workshops. 

Metod: Den använda metoden var baserad på en systemmetod baserad på metoder som finns i 
Resilience engineering för att syntetisera verkstadsdata som framkallade expertkunskap från både 
Trafikverket och UAV-operatörer. En serie workshops närmade sig bedömningen av risker i UAV-
verksamhet genom att bygga en förståelse för de aktuella processerna ur byråns och UAV-
operatörernas perspektiv för att härleda behovet av alla framtida riskbedömningsmetoder. Detta gav 
grunden för att utveckla en skräddarsydd metod för riskbedömning för byråns användning, inklusive en 
återkopplingsslinga för att bibehålla relevans och feedbackupplevelse. Processen fann att själva 
godkännandeprocessen behövde förstås och en lösning hittades. Inklusive UAV-operatörer själva i 
aktiviteterna, hur de förutspådde operationer och bedömningen av faror för 5C UAV-operationer gav 
ett perspektiv på deras behov. 

Resultat och slutsats: Metoden utvecklades till en godkännande och riskbedömningsprocess märkt 
TSARA - Transportstyrelsen riskbedömning och godkännandeprocess som en första inträde i kategori 
5C BVLOS godkännanden som är kvalitativa till sin karaktär. Avsaknaden av risk- eller händelsesdata, 
slutsatsen, utesluter en kvantitativ riskbedömning inom en snar framtid. Rekommendationer för vidare 
forskning inkluderade ett antal fokusområden, särskilt kring användningen av UAV: er i miljöer i 
städerna. Presentationen visar hur forskningen genomfördes och vad som hittades, särskilt fördelarna 
med att samarbeta för att bättre förstå innovativa driftskoncept. 
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10.1.1 

JäRNVäG OCH DIGITALISERING DEL 1 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

TåGKLARERARES FöRSTåELSE FöR FöRARENS VERKLIGHET PåVERKAR EFFEKTIVITET 
OCH TRAFIKSäKEHET 

Niklas Olsson 
VTI 

Bakgrund: En utbildningsmetod riktad till tågklarerare under grundutbildning har tagits fram via en 
tågsimulator med syfte att öka förståelsen för förarens verklighet. Med denna utbildningsmetod som 
ingång har 14 tågklarerare under utbildning intervjuats för att undersöka vad en förståelse för förarens 
verklighet innebär, hur utbildningsmetoden kan bidra samt hur förståelse för motpartens situation kan 
påverka effektivitet och trafiksäkerhet. 

Metod: Åtta scenarier där en förare i simulatormiljö tänker högt och kommunicerar med tågklarerare 
har spelats in och kompletterats med diskussionsfrågor kopplat till respektive film. Scenarierna är 
bland annat en person i närheten av spåret, olika typer av växlingsrörelser och passage av signaler i 
stopp. Efter utbildningsmetoden och, den i grundutbildningen till tågklarerare obligatoriska 
medåkningen med lokförare i verkligheten, har 14 enskilda intervjuer med tågklarerare genomförts. 
Intervjuerna genomfördes under andra halvan av grundutbildningen vilket innebär att informanterna 
genomgått den teoretiska delen av utbildningen och har erfarenhet från praktik tillsammans med 
handledare. Intervjuerna, som var semistrukturella och genomfördes via skype, tog mellan 45 minuter 
och 1,5 timme. 

Resultat och slutsats: Under intervjuerna med tågklarerarna framkommer att förståelsen för förarens 
verklighet anses viktig och kan innebära olika saker. Informanterna lyfter fram tre kategorier av 
förståelse där varje kategori är betydelsefull för tågklarerarens yrkesutövning. De tre kategorierna 
beskrivs nedan liksom ett par rader om hur den förståelsen kan hjälpa till i arbetet som tågklarerare. 1. 
Förståelse för specifika miljöer i förarens verklighet. Innebär att tågklareraren har kunskaper om de 
specifika platser som man övervakar i sitt arbete. Mer specifikt kan det röra sig om topografin, signaler 
eller plankorsningars placering. Den här kategorin av förståelse framhåller informanterna som viktig 
framförallt i den normala, vardagliga tågföringen för att erhålla så effektiva trafikflöden som möjligt. 2. 
Allmän förståelse för en förares fysiska miljö. Den andra kategorin av förståelse behandlar en mer 
allmän fysisk förarmiljö. Här avses inte en specifik fysisk plats utan snarare hur verkligheten kan se ut 
för en lokförare utifrån en viss situation till skillnad från tågklarerarens fysiska miljö. Den här 
förståelsen anges som värdefull vid kommunikationen med förarna i framförallt säkerhetssamtal där 
risken för missförstånd minskas samt vid planering och prioritering i tågföringen, särskilt vid onormala 
situationer. 3. Förståelse för förarens kunskaper och begreppsförståelse. Den tredje kategorin av 
förståelse för lokförarens verklighet handlar om förarens kunskapsnivå samt begrepps- och 
verklighetsförståelse i relation till tågklarerarens. En ökad förståelse enligt denna kategori förväntas 
göra kommunikationen tydligare och mer noggrann vilket i sin tur minskar risken för missförstånd. Den 
kan även påverka hur tågklareraren prioriterar i tågföringen. Utbildningsmetoden ansågs ha god effekt 
för att nå förståelsekategori 2 och 3 men inte för kategori 1, där framhölls istället medåkning med 
lokförare som betydelsefullt. Resultaten tyder på att utbildningsmetoden är värdefull för tågklarerare 
för att nå en ökad förståelse för förarens allmänna fysiska miljö samt förarnas begrepps- och 
verklighetsförståelse men otillräcklig för att nå en förståelse för förarens specifika fysiska miljö. En 
ökad förståelse för förarens verklighet påverkar, enligt informanterna, trafiksäkerheten och 
effektiviteten dels genom förbättrad kommunikation med föraren, dels hur tågföringen prioriteras och 
signaleras i olika situationer. 
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10.1.2 

JäRNVäG OCH DIGITALISERING DEL 1 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

TåGSIMULATORTRäNING - EN OUMBäRLIG UTBILDNINGSMETOD 

Lars Broddén, Mattias Gyllby 
SJ 

Bakgrund: Tågsimulatorträning möjliggör träning på sådana situationer som sällan eller aldrig 
förekommer i regelbunden utövning av i främsta hand lokförartjänsten. I många år har försök gjorts att 
skapa verklighetstrogna exempel på särfall (oregelmässigheter). Text, bild, film och diskussioner i all 
sin ära men hjälper lokföraren mest att nå kunskapsmål inte färdighet. Teoretisk kunskap måste vara 
applicerbar praktiskt för att kompetensen ska förbättras. Den vardagliga verkligheten ger inte tillfälle till 
praktisk övning. Tågsimulatorn är ett utmärkt redskap att skapa en digital kopia vari träning av 
färdighet och tillämpning kan utövas. 

Metod: Tågsimulatorträning bör ske i ett sammanhang. Vi har valt att sätta in simulatorer i en kontext 
där det finns flera steg. Eleven (lokföraren, tågvärden, fordonsoperatören) får förbereda sig teoretiskt 
genom att konsumera e-Learning i ett eller ett par ämnen. Dessa ämnen skapar instruktörer scenarios 
till. Vid en lärarledd övning får eleven köra tågsimulator och utsättas för situationer där instuderade 
ämnen är relevanta. Även case med oförberedda ämnen förekommer för att kartlägga eventuella 
utbildningsbehov. Läraren följer ett manus för att säkerställa att träningen får med alla moment och att 
det görs lika nationell. En checklista följer övningen med de olika uppgifterna eleven ska lösa. 

Resultat och slutsats: Övningarna utvärderas i grupp med medsittande elever. Läraren noterar 
avvikelser samt hur eleven agerat för att lösa situationer på bästa sätt. Notaten sammanställs för 
redovisning vid forum för framtagning av utbildning och för utvärdering. Sammanställningarna visar att 
man tydligt ser brister i kompetens samt även positiva effekter av träning i tågsimulator på ett sätt man 
inte kan göra med andra metoder. Tågsimulatorträning som metod ersätter inte helt träning i fysisk 
bemärkelse på alla punkter. Beteende, attityd och förmåga att hantera fordon med påverkan av vikt 
och dynamik är svårt att bedöma i en digital kopia även om man kan se tendenser. Däremot är 
tågsimulatorträning en oumbärlig metod för att träna situationer som sällan eller aldrig förekommer i 
daglig tjänst men som ändå personal i säkerhetstjänst ska kunna hantera. Tågsimulatorn kan 
kvalitetssäkra kunskap, färdighet och kompetens på sätt som inga andra metoder hittills kunnat göra. 
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THE INTELLIGENT VIDEO GATE – EN MöJLIGHET TILL DIGITALISERING AV LOGISTIKFLöDEN 
På JäRNVäG 

Martin Aronsson1, Martin Kjellin1, Behzad Kordnejad2, Ingrid Nordmark3, Mats Åkerfeldt4, Gunnar 
Ivansson5, Thomas Van Bunningen6 
1RISE Research Institutes of Sweden AB , 2KTH Royal Institute of Technology , 3TFK-TransportForsK 
, 4Trafikverket , 5LearningWell West AB , 6Ericsson 

Bakgrund: Framväxten av ny teknik ligger till grund för nya tillämpningar inom intermodala 
transporter, inte minst på terminaler. Dessa tillämpningar möjliggör ökad effektivitet och minskade 
ledtider. Befintliga affärsprocesser kan befrias från manuella aktiviteter vilket möjliggör högre grad av 
automatisering och digitalisering. För att nå denna högre automatiseringsnivå i terminaler introduceras 
konceptet "Intelligent Video Gate" (IVG) inom Shift2Rail och projektet FR8HUB. Projektet undersöker 
både praktiskt och teoretiskt möjligheter och begränsningar med RFID-teknik och OCR-analys 
(bildanalys) från avancerade kameror för att identifiera både vagnar och last enligt det internationella 
kodsystem som finns. Genom automatisk identifiering av lastbärarna på kombitåg vid in- och 
utpassage förväntas ledtiderna i planering och förberedelsearbete minskas samt säkerheten ökas. 

Metod: Projektet är tvärvetenskapligt med kompetenser inom såväl bildanalys, kamerateknik, RFID-
teknik, och logistik som planering och schemaläggning. Projektet har två skeden; i första skedet 
beskrivs funktionella och tekniska krav samt val av komponenter, kategoriserade som strukturella, 
logiska och tekniska. I den första delen har vitala komponenter prövats samt test utförts på modelltåg. 
I den andra delen som just skall starta skall praktiska test genomföras genom att fullskaleportaler 
planeras uppföras på två platser. Dessa portaler baseras på de valda komponenterna från första 
skedet. Utöver detta har och kommer komplexitetsutredningar att genomföras rörande planeringsstöd 
för terminaloperatörerna. Ett första utkast för tillgängliggörande av logistikdata genom publicering över 
webben i ett standardiserat webbformat (the semantic web) planeras genomföras under skede två. 
Detta baseras på Ericssons Internet of Logistics-initiativ (IoL), en standard som först utvecklats med 
IATA för flyget. 

Resultat och slutsats: Från de modellförsök som genomförts under det första skedet kan projektet 
dra slutsatsen att tekniken är mogen för att kunna automatiskt identifiera lastbärare på tåg. Kamera 
och RFID-teknik kompletterar varandra på så sätt att kameran och OCR-analysen identifierar dels 
vagnsnummer och dels den lastbärare som finns på vagnen. Genom att läsa på båda sidor uppnås 
redundans och säkrare identifiering. RFID-taggar förväntas inte komma att finnas på lastbärare i 
allmänhet men däremot på vagnarna. Det betyder att två olika tekniker kan användas för att identifiera 
vagnen, och med datautbytet över IoL kan redundans för identifiering av lastbäraren skapas även om 
kamera och bildanalys inte med säkerhet kan göra identifikationen. 
Med korrekt identifiering och med publicering terminaler emellan hur tågen är lastade blir den 
tillgängliga tiden för planering av terminalkranars och truckars arbete avsevärt längre. I projektet har vi 
undersökt möjligheterna för en rullande schemaläggning av kranrörelser på en terminal. Denna 
undersökning visar att det är fullt möjligt att implementera ett effektivitetshöjande stödsystem för 
operatören. Detta stödsystem kan i realtid ge scheman som är nära optimala med avseende på 
genomförandetid. 
IVG utgör en viktig komponent för att skapa tillförlitligt och relevant data i logistikflödet. Genom delning 
av detta data enligt standardiserade utbytesformat skapas föutsättningar för en digitalisering och 
därmed möjligheter att komma bort från mycket av den manuella pappershanteringen och det 
manuella ifyllande av samma uppgifter i olika datasystem som sker idag hos olika parter. 
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SHIFT2RAIL REALTIME YARD&NETWORK MANAGEMENT – FöRBäTTRAD INTERAKTION 
MELLAN BANGåRD OCH JäRNVäGSNäT 

Magnus Wahlborg 
Trafikverket 

Bakgrund: Shift2Rail Realtime Yard&Network management – förbättrad interaktion mellan 
bangård och järnvägsnät Magnus Wahlborg, Trafikverket Bakgrund I EU forskningsprogrammet 
Shift2Rail håller Trafikverket och Tyska järnvägen DB samman ämnesområdet Realtime Yard 
management och Realtime Network management. Ämnesområdet består av ett flertal projekt med 
deltagande från flera länder och som löper under perioden 2016 – 2022. De två projekt som kommit 
längst är ARCC (2016 09 – 2019 12) och FR8Hub (2017 09 – 2020 08). Projekten syftar till att 
utveckla interaktion mellan bangård och järnvägsnät. Det gäller både planering och i realtid. I ARCC 
definierades rollerna: Infrastrukturhållare (järnvägsnätet), ansvarig för planering och styrning av 
bangården (Yard manager) och järnvägsföretag gods som trafikerar bangården. I ARCC är 
huvudfokus Hallsberg bangård. I FR8Hub är huvudfokus Hallsberg – Malmö, samt att studera 
kapacitet och processer även i Malmö. Idag upprätthåller Green Cargo en Yardmanager roll för både 
Hallsberg och Malmö bangård. Yardmanager definieras i projekten ovan som den operatör som sitter i 
tornet och hanterar rangeringen. Trafikalt så möts Yard manager och network manager på infarts- och 
utfartsbangård. 

Metod: Metod Att sammanföra Problemägare infrastruktur, järnvägsföretag, järnvägsindustri och 
akademia för att få samsyn och kunskap om problem. Att forska fram kunskap och metoder för att 
förbättra processer och beslutsstöd för planering och styrning av järnvägstrafik. Att förbättra interaktion 
mellan bangård och järnvägsnät. 

Resultat och slutsats: Resultat Kunskap om kapacitet och brister för Hallsberg och Malmö bangård, 
samt hur interaktionen kan förbättras. Beslutsstöd specificeras utifrån bangårdarna Hallsberg och 
Malmö. Demonstratorer tas fram för att se hur processer och beslutsstöd kan utvecklas och förbättras. 
Dissemination i Sverige sker genom att ta upp frågan på KAJT seminarier, se KAJT hemsida [1]. 
Seminarier och workshops sker med branschens aktörer och på Europeisk nivå, samt att samverka 
med TTT järnvägens branschsamverkan för ökad punktlighet. Rapporter som visar kunskapsläget och 
framtagna demonstratorer är [2] – [5]. Slutsatser och hemtagning av resultat En integrerad styrning 
av bangårdar och järnvägsnät kan möjliggöra för infrastrukturhållaren att bättre styra kapacitet och 
punktlighet för hela järnvägsnätet. Diskussion och utvärdering av forskningsresultaten pågår hos 
Trafikverket, Green Cargo och järnvägsbranschen genom TTT. Diskussion och utvärdering har 
påverkan på fortsatt foi för åren 2020 – 2022. Referenser: [1] www.kajt.org [2] Lucke, H-J, et.al. 
(2017). D2.1 - Description of automation/optimisation requirements and capabilities of decision making 
process in Marshalling yards and Terminals. Report from Shift2Rail-project ARCC – Automatic Rail 
Cargo Consortium. [3] Automated Rail Cargo Consortium (2018). D 2.2 - Description of business 
processes of a network management system and the interactions/interfaces with a Real-time Yard 
Management System. [4] Wahlborg, M. m.fl. (2018) “State-of-the-art and specification of innovations, 
demonstrations and simulations”, Deliverable 3.1 Shift2Rail/Fr8Hub. [5] Peterson, A. m.fl. (2019) 
“Deliverable 3.2 Demonstration of FR8HUB Network Management Concept. Report from Shift2Rail-
project ARCC – Automatic Rail Cargo Consortium. (2019). 
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TRAFIKVERKETS SYN På YARD MANAGER-ROLLEN 

Lennart Kalander 
Trafikverket 
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UTRULLNING AV STEG OCH INFöRANDE AV CONNECTED-DAS 

Peter Olsson 
Trafikverket 

Bakgrund: Tågledningen i Sverige sköts på de flesta ställen med stöd av en plan för tågtrafiken som 
bara finns på papper. Sedan 2009 har dock IT-stödet Steg funnits på trafikcentralen i Norrköping på 
en arbetsplats och sedan 2011 även på hela trafikcentralen i Boden. Nu har Trafikverket fattat beslutet 
att rulla ut en digital graf med hjälp av Steg över i stort sett hela landet. Detta ger helt nya 
förutsättningar för olika former av digitalisering när det tågklareraren planerar kan göras tillgänglig i 
digital form. Ett sätt att utnyttja en digitaliserad plan är för Connected-DAS. Det vill säga ett Driver 
Advisory System i tågen som har koppling till trafikcentralen så att instruktioner som ges till föraren 
hela tiden kan uppdateras när planen ändras vid till exempel en störning i trafiken. Det kan då ske 
utan att förare och tågklarerare behöver prata med varandra vilket är det som krävs idag. 
Kommunikationen är tvåriktad så att DAS-system i tåget kan skicka tillbaka information till 
trafikcentralen. Till exempel information om aktuell status, möjligheten att följa den givna planen och 
om tåget har fått något fel som begränsar dess prestanda. 

Metod: Idag finns många olika DAS-system på marknaden och vi har många järnvägsföretag med 
väldigt olika förutsättningar. Dessutom har vi tåg som passerar områden som trafikleds av olika 
infrastrukturförvaltare. För att detta ska fungera på ett bra sätt så behövs någon form av 
standardisering så att tågen kan använda olika lösningar ombord men att en infrastrukturförvaltare 
ändå bara behöver tillhandahålla ett gränssnitt. Då kan också ett tågs DAS-system fortsätta få 
uppdaterade uppgifter även när man fortsätter in i en annan infrastrukturförvaltares område. Arbete 
pågår nu för att se över hur detta kan åstadkommas. Det finns många initiativ ute i Europa och 
Trafikverket följer de arbeten som pågår. Trafikverket har börjat fördjupa sig i det arbete som sker 
inom SFERA där man arbetar med att få fram en IRS-standard (90940) för datautbyte för C-DAS. Den 
standarden ska också kunna hantera ATO över ETCS för banor med ERTMS. 

Resultat och slutsats: Presentationen tar upp utrullningen av Steg och det arbete som pågår med att 
få till en fungerande lösning för C-DAS. Trafikverket ser C-DAS som en viktig del i att få en bra effekt 
av en digital graf som finns över hela landet. Med en hela tiden uppdaterad digital graf (RTTP) av god 
kvalitet och som tågen sedan kan följa på ett enkelt sätt kan ge stora förbättringar inom områden som 
punktlighet, energiförbrukning och slitage på bana och fordon. 
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DRIFT- OCH öVERVAKNING AV EN UPPKOPPLAD JäRNVäG 

Anders Håkansson 
Trafikverket 

Bakgrund: Inom Trafikverket drivs arbetet med att uppgradera och digitaliseringen järnvägssystemet 
genom programmet Uppgradering av järnvägen. Programmet arbetar på en taktisk-strategisk nivå 
med allt ifrån att skapa förutsättningar för utrullningen av ERTMS enligt pågående plan till att jobba i 
nära samverkan med olika forskningsprojekt så som ex. KAJT och JVTC. Driftövervakning Ådal- och 
Botniabanan är ett digitaliseringsprojekt som ingår i programmet där anläggningen kopplas upp i 
realtid, vi bygger ett system för samlad hantering av larm och lägesbild vilket ger oss möjlighet till att 
minska påverkan på trafiken genom en snabbare feldetektering och åtgärd. 

Metod: Projektet drivs som ett utvecklingsprojekt där det sker en pilot på Ådals- och Botniabanan, i 
nära samarbete med ett projekt som tar fram en långsiktig Strategi och grund för övervakning av 
järnvägsanläggningen. Utvärdering och utveckling sker löpande och målet är att ta nästa steg till en 
skarp drift av ett utvecklat system med arbetssätt och säkrad kompetens i samband med utrullningen 
av ERTMS på Malmbanan. 

Resultat och slutsats: Möjligheterna som en digitaliserad och uppkopplad järnvägsanläggning ger 
oss är bland annat identifiera fel i anläggningen innan det påverkar trafiken, att koppla upp andra typer 
av komponenter som idag inte är uppkopplade, styra mot effektivare arbetssätt och felavhjälpning 
samt bygga upp en prediktiv underhållshantering genom analys och AI. Resultatet blir kortare 
inställelsetid vid fel, bättre precision i information, minskade underhållskostnader och slutligen en 
högre tillgänglighet i järnvägssystemet. 
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TåGSIMULERING OCH ERTMS 

Tomas Rosberg 
VTI 

Bakgrund: The Swedish Transport Administration (TRV) and consultants make capacity assessments 
of ATC and ERTMS to study the design and planning of lanes. There is a need to develop the field of 
ERTMS simulation area and improve the basis for ERTMS planning. RailSys is a commercial train 
traffic simulator used by the TRV and signal planners for the design of ATC and ERTMS lanes, to 
ensure operating time and punctuality when introducing ERTMS, as well as for modelling and for 
studies of new ERTMS versions. What is lacking in modelling is, however, a driver behaviour model. 
At VTI a doctoral project has been initiated with the main aim to explore how capacity, signal systems, 
and driving behaviour interact. The planned work consists of three main steps, where first the effect of 
the transition from ATC to ERTMS, for example, driving behaviour, operating times and line capacity 
will be investigated. The aim with this study was to examine the difference between RailSys and real 
train driving in terms of braking, acceleration, braking related to the permitted braking curve and 
braking to signal targets, highlighting signalling system ATC. 

Metod: Jönköpingsbanan was selected for the data collection, and the track section is trafficked on 
daily basis by Bombardier Regina X50-B/X53-A. There was no possibility to use the vehicle support 
systems, like the recorder unit, to obtain the data parameters. However, the train cabin for the selected 
train routes was prepared in advance with equipment enabling collection of train speed and position, 
cameras collecting train driver view, ATC driver panel and braking level display. This data was 
analysed to answer the questions: • braking behaviour depending on the ATC signal target 
• train driver following the permitted braking curve 
• RailSys run time and acceleration compared to real train driving 

Resultat och slutsats: The results show significant differences in train acceleration and retardation, 
and one of the reasons is the driving behaviour. There are different aspects of driving behaviour with 
different impact on the running time. In the paper it has been shown that the braking differs depending 
on the signal target. It is also shown that the real train acceleration and retardation is significantly 
lower than in micro-simulations of train traffic. These are two aspects affecting the running time. When 
studying the driving behaviour in relation to the permitted braking curve, the margin to unconditional 
ATC limitation is high. One explanation can be that the driver is aware of the margins and seems to 
prioritize comfort issues. On the other hand, Jönköpingsbanan is a high trafficked single-track line, 
with limited possibilities to gain lost time, which likely also affects the driving behaviour. This 
phenomenon is most likely not found on a double track line, having higher gains in driving closer to the 
permitted braking curve. The slope resistance has a large impact on the acceleration. For the 6-12‰ 
inclination slope between Jönköping and Forserum the maximum retardation is calculated to -0.13 
m/s2. Curve, rotating mass and rolling resistance also contribute to the retardation but to a lesser 
extent. 
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DRIVEABILITY ANALYSIS OF RAILWAY SIGNALLING SYSTEMS - A SYSTEMATIC LITERATURE 
REVIEW 

Thiago Cavalcanti 
VTI 

Bakgrund: There is a requirement from the Swedish Transport Administration that drivability analysis 
should be carried out during the design of new tracks. There is also an identified need from both 
design companies and train operators to test drivability before a new line is built or redesign, but a 
driveability analysis methodology is not defined. The ability to carry out driveability analysis in 
connection with the new design or remodelling of a railway is very valuable. Been able to find faults 
before the start of construction, at an early stage and to adjust the project on the drawing board saves 
both time and money. Also, driveability analysis contributes to building up experience that can be used 
in future projects. With the introduction of more and more lines equipped with ERTMS, the new 
European train protection and the signalling system, this experience is even more important due to the 
lack of real experience and operational data. Well design projects are needed to achieve the goals 
when it comes to safety, punctuality, capacity and environment. 

Metod: A systematic literature review (SLR) was conducted to understand what project designers 
typically focus on when analysing railway driveability as well as how railway driveability is assessed. 
The long-term goal with this SRL is to serve as the base to the future work of validating a project 
driveability analysis methodology to ensure that, before project implementation, the future railway 
infrastructure will fulfil the requirements to be used safely, efficiently and sustainably. 

Resultat och slutsats: The main aspect found during the review is related to the speed profile. 
Number, frequency and position of speed changes were pointed as main factors during driveability 
evaluations, especially in retrofitted lines. Based on the aspects found during the literature review the 
work will continue to develop a methodology to dynamically test, in the VTI train simulator, different 
project alternatives. Based on the simulation reports, the project design team will be able to refine the 
final solution to improve driveability and meet the operational goals. 
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UPPKOPPLADE FöRARSTöD FöR LOKFöRARE (C-DAS): ERFARENHETER OCH LäRDOMAR 

Nima Ghaviha1, Martin Joborn1, Anders Ekmark2 
1RISE Research Institutes of Sweden , 2Trafikverket 

Bakgrund: Driver Advisory System (DAS) är ett system som instruerar föraren att köra tåget på ett 
energieffektivt sätt och samtidigt följa tidsplanen. De flesta av DAS-system som används nu är 
fristående, vilket innebär att det endast fokuserar på ett tåg. Ett fristående DAS är inte anslutet till TMS 
(Traffic Management System) och tar inte hänsyn till dynamiska begränsningar. Studier har visat att 
ett fristående DAS har en mycket begränsad funktionalitet och det finns behov av en ny generation 
DAS kopplad till TMS; kallad Connected DAS (C-DAS) (Panou, Tzieropoulos & Sabbaghian 2013, 
"Railway driver advice systems: Evaluation of methods, tools and systems"). Även om det finns 
optimeringsmetoder och matematiska modeller tillgängliga i litteraturen för C-DAS (t.ex. Wang, 
Goverde och Van Luipen 2019 "A connected driver advisory system framework for merging freight 
trains"), kan implementeringen av en C-DAS i verkligheten vara en utmanande uppgift. Denna studie 
fokuserar på att hitta utmaningarna i implementeringen av ett C-DAS-system, genom att analysera 
erfarenheter från tillämpningen av C-DAS i det svenska järnvägssystemet. 

Metod: Vi fokuserar på CATO (som är en av få C-DAS på marknaden) i det svenska 
järnvägssystemet. CATO används nu på olika banor i Sverige, men vi fokuserar på CATO och 
Malmbanan. Studien görs på tre nivåer; produktutvecklare och leverantör (Transrail AB), 
infrastrukturägare (Trafikverket), och slutanvändare (LKAB). Från ett slutanvändarperspektiv 
undersöker vi hur lokföraren och lokförarledare på LKAB upplever systemet. Ur 
infrastrukturförvaltarens perspektiv analyserar vi erfarenheterna från projektledaren. En av de 
viktigaste funktionerna på CATO och C-DAS är anslutningen till ett centralt trafikledningssystem, 
därför fokuserar vi även på upplevelsen av anslutningen mellan CATO och TMS. Studien görs genom 
en serie intervjuer och undersökningar. 

Resultat och slutsats: Resultaten av denna studie ska visa utmaningarna och fördelarna med 
implementering av C-DAS ur infrastrukturförvaltarens och slutanvändarens perspektiv. Baserat på 
resultaten från vår studie kommer vi också att fastställa ett ramverk för krav på C-DAS ur en 
infrastruktursägares perspektiv. 
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TRäNING AV UTRYCKNINGSKöRNING I SIMULATOR 

Hans Olsson 
AISAB 

Bakgrund: Inom trafikutbildningen för utryckningsförare finns det olika utbildningsmoment som ej går 
att genomföra. Dessa moment begränsas på grund av lagar, bestämmelser eller säkerhetsaspekter. 
Framför allt handlar det om att kunna träna utryckningskörning i olika trafikmiljöer. Här finns många 
körmoment som tillsammans är viktiga för att få en helhet och att uppnå en trygg och säker körning. 
Exempel på dessa körmoment är planerad körning i tät trafik eller oförutsedda händelser (andra 
fordon, andra trafikanter eller djur mm) som plötsligt dyker upp. Vi ser stora möjligheter att genom 
simulatorträning kunna skapa de olika situationer som kan inträffa under en utryckning. Här får man då 
möjligheten att under säkra och trygga förhållanden träna dessa händelser och direkt kunna utvärdera 
var och ens agerande. 

Metod: Vi kommer under hösten 2019 att genomföra ett projekt med syfte att undersöka om kör-
simulatorträning är ett verktyg för att öva och träna utbildningsmoment som annars inte går att 
genomföra i skarp trafikmiljö och på så sätt höja kompetensen gällande framförandet av ambulans 
under utryckningkörning hos ambulanspersonalen. I samband med våra introduktionsutbildningar 
kommer våra medarbetare få genomföra vissa utbildningsmoment i simulator som sen kommer att 
jämföras med andra referensgrupper bestående av nya medarbetare samt medarbetare med längre 
erfarenhet. Utvärdering och mätning kommer att ske via enkäter samt tester av stressfysiska 
parametrar som bl.a. puls och blodtryck. 

Resultat och slutsats: Projektets mål och tillika vårt övergripande trafiksäkerhetsmål är att arbeta för 
att få bort de risker som finns i samband med att köra ambulans såväl vanlig körning som under 
utrycknings-körning. Detta ska leda till att vi uppnår en nollvision gällande trafikolyckor, tillbud och att 
förhindra ohälsa och skador på personal, patienter samt medtrafikanter. 
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ETT FORDONSGRäNSSNITT MED VARNING FöR ANNALKANDE UTRYCKNINGSFORDON 

Björn Lidestam1, David Näsman2 
1VTI , 2Linköpings universitet 

Bakgrund: När utryckningsfordon behöver ta sig fram så snabbt som möjligt i trafiken används sirener 
och blåljus för att påkalla övriga trafikanters uppmärksamhet, så att de kan lämna fri väg. Syftet är 
alltså att öka framkomligheten för det utryckande fordonet. Utöver sirener och blåljus finns sedan 
länge RDS (Radio Data System) med TA (Traffic Announcement, trafikmeddelande) för att genom 
bilradion rikta meddelanden till trafikanterna om att utryckningsfordon är på väg. Ett problem med RDS 
är dock att trafikmeddelandet når många fler än de som befinner sig i utryckningsfordonets färdväg. 
Det medför i sin tur att de allra flesta trafikmeddelanden som en trafikant hör i själva verket är 
"falsklarm" som inte behöver beaktas. Risken blir då stor att trafikanterna ignorerar de meddelanden 
som berör dem. Detta försök testade potentialen av ett nytt system för trafikmeddelanden kallat EVAM 
Transmit (av Emergency Vehicle Approaching Message). EVAM Transmit skickar ut en RDS-signal till 
de fordon som befinner sig framför utryckningsfordonet. Det innebär att i princip enbart de fordon som 
behöver ge fri väg får meddelandet, och att det därmed blir väldigt få falska alarm. Försöket 
genomfördes i bilsimulator och testade hur mycket tidigare föraren i mottagande fordon 
uppmärksammade att det kom ett utryckningsfordon när EVAM Transmit gav signal i bilens 
informationssystem, jämfört med när ambulansen närmade sig med enbart sirener och blåljus. Två 
olika varianter av gränssnitt för EVAM Transmit jämfördes dessutom. 

Metod: Elva personbilsbilförare deltog, i en stationär bilsimulator. De fick först köra en träningssträcka 
för att vänja sig vid simulatorkörning. Deras uppgift var att köra som de skulle göra i verkligheten, 
vilket innefattar att ge fri väg för utryckningsfordon i samma färdriktning. Försöket hade tre betingelser. 
Den första betingelsen, för samtliga, var ambulansutryckning med enbart sirener och blåljus, men utan 
EVAM Transmit. Den andra och tredje betingelsen var ambulansutryckning med sirener och blåljus 
samt meddelande från EVAM Transmit, i två olika utföranden (antingen enbart i bilens 
instrumentkluster, eller dessutom på en större skärm berdvid). Avståndet från ambulansen fram till det 
mottagande fordonet när det mottagande fordonet gick ut i vägrenen mättes. Dessutom skattade 
förarna sina preferenser för gränssnitten. 

Resultat och slutsats: Resultaten visade att förarna verkade upptäcka tidigare att ambulansen 
närmade sig när de fick förvarning genom EVAM Transmit jämfört med när de bara kunde höra 
sirenerna och se ambulansen i backspegeln. Dock beror en del av den uppmätta skillnaden troligtvis 
på att de blev mer uppmärksamma på ambulansen efter att ha blivit ikapp- och omkörda den första 
gången. De två olika varianterna på gränssnitt för EVAM Transmit gav ingen signifikant skillnad. 
Skattningarna på preferenser och attityder till gränssnitten påvisade god acceptans och att deltagarna 
skulle uppskatta att ha motsvarande funktionalitet i bilkörning i verklig trafik. Förslag till fortsatta studier 
och resultat från ett annat, ännu inte påbörjat, experiment i samma projekt kommer också att 
presenteras. 
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10.3.3 

UTRYCKNINGSKöRNING OCH DIGITALISERING 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

ERFARENHETER AV ATT ANVäNDA SIMULATORER I UTBILDNING AV 
UTRYCKNINGSFöRARE. AMBULANSSJUKVåRDEN SKARABORGS SJUKHUS. 

Jonas Åsberg 
Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus 

Bakgrund: Varje blåljusorganisation har i uppdrag att utbilda och kompetenssäkra sin respektive 
personal i utryckningskörning. Utbildningarna ser lite olika ut vad gäller omfattning och tidsupplägg sett 
till organisation och område. Generellt sett innehåller utbildningarna teori, avancerad körning och 
någon form av examination. En brist i konventionella utbildningar är att det inte går att öva fullt ut i 
realistiska miljöer. Det är varken tillåtet eller lämpligt att använda civila trafikmiljöer som 
övningsarenor. 

Metod: Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus har sedan 10 år använt simulatorer i sin 
utryckningsförarutbildning. Man ser simulering som ett sätt att bättre kunna förbereda sin personal på 
de risker och konsekvenser som väntar efter genomförd utbildning. Grunden i simulatorutbildningen är 
ett relativt enkelt program som från början var en utbildning i sparsam körning, ECO2-trainer. Man såg 
en tydlig synergi mellan sparsam körning och mjuk, patientfokuserad, körning och dessutom de vinster 
i effektivitet och säkerhet som följer av god avsökning och planering. 

Resultat och slutsats: I olika projekt har man också utvecklat och testat ren utryckningskörning i 
simulerade miljöer. Här är man ännu inte framme vid ett fullt utvecklat system. Orsaken till detta är att 
det i Sverige ännu inte finns några fullt utvecklade simuleringsprogram som motsvarar de krav man 
ställer. Erfarenheterna man dragit av det arbete som gjorts pekar ändå mot att simulerad 
utryckningskörning ger enastående möjligheter att träna på det farliga i en ofarlig miljö. 
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10.3.4 

UTRYCKNINGSKöRNING OCH DIGITALISERING 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

TRAFFIC FLOW SORTING FOR EVS AND ITS APPLICATION TO OPTIMAL ROUTING 

Xiaobo Qu, Jiaming Wu 
Chalmers 

Bakgrund: Emergency services are critical to the general public in saving lives and avoiding property 
loss. However, the occurrence of accidents such as fire and traffic collisions are highly stochastic and 
usually unpredictable. This leads to a longstanding challenge: how to provide timely help with short 
notice after accidents. One key approach in addressing this challenge is to ensure the rapid response 
and available service of Emergency Vehicles(EVs). 

Metod: In this paper, we propose a traffic flow sorting algorithm to provide priority for EVs at normal 
road sections through cooperative driving of normal vehicles. In the proposed method, normal vehicles 
in the target road section will be divided into several platoons. For each platoon, a searching and 
integer linear programming based algorithm is applied to optimally transform the platoon permutation 
so that one lane will be cleared for the arriving EV. We also developed a framework for deciding the 
sorting sequence among successive platoons. 

Resultat och slutsats: Case studies show that with the proposed algorithm, emergency vehicles can 
proceed with the highest reliable speed, and also the influence on normal traffic flows is minimized. 
We also demonstrate the benefits of the sorting algorithm in providing optimal routing paths for EVs. 
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10.3.5 

UTRYCKNINGSKöRNING OCH DIGITALISERING 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

KöRSIMULATORER OCH UTRYCKNINGSKöRNING: ERFARENHETER FRåN EN FöRSTUDIE 

Gabriella Eriksson, Birgitta Thorslund, Björn Lidestam, Christina Stave 
VTI 

Bakgrund: Risken för olyckor i samband med utryckningskörning för polis, ambulans och 
räddningstjänst är stor. Trots den lagstadgade skyldigheten för övriga trafikanter att lämna fri väg för 
utryckningsfordon inträffar ofta incidenter som kan ha sin förklaring i trafikmiljön i kombination med 
höga hastigheter, övriga förares bristande uppmärksamhet eller i deras oväntade och ibland oönskade 
beteende. Denna studie är därför inriktad huvudsakligen på två delområden: Det ena handlar om att 
kartlägga behovet av att säkert kunna träna utryckningskörning. Det andra området handlar om att 
utreda på vilket sätt träning av utryckningskörning i körsimulator kan nyttjas som metod för att 
förebygga incidenter och olyckor. 

Metod: Olyckor som involverar fordon under utryckningskörning har analyserats. Fokusgrupper med 
utryckningsförare har hållits där förarna har diskuterat olycksprevention och simulatorträning. 

Resultat och slutsats: Resultaten innebär en kartläggning av vilka olyckstyper och olycksorsaker 
som förekommer i samband med utryckningskörning. Vidare ges en bild av vad utryckningsförarna 
själva ser som risker och hur körsimulatorer kan användas i förarutbildningen som ett hjälpmedel för 
att träna på riskfyllda situationer och omständigheter. 
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10.4.1 

HUR OPTIMERAR VI NYTTAN MED DIGITALISERING, UPPKOPPLADE TJäNSTER OCH 
FORDON? 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

INTRODUKTION TILL PROJEKTEN NORDICWAY 1, 2 OCH 3 

Magnus Hjälmdahl1, Arne Lindeberg2 
1Sweco , 2Trafikverket 

Bakgrund: Denna presentation syftar till att introducera NordicWay projekten och hur de passar in i 
det arbete som pågår i Sverige, Norden och Europa för att ta fram tjänster för uppkopplade tjänster 
och fordon. Allt fler fordon på våra svenska och europeiska vägar är uppkopplade och förväntningarna 
på framtidens trafik är att den är uppkopplad, datadriven och tjänstebaserad. Dessutom kommer den 
att vara automatiserad i olika grad. Mycket arbete pågår, både inom Sverige och EU, för att definiera 
standarder, lagar och ekosystem för detta, men även vilka tekniska lösningar som man vill 
implementera och vilka affärsmodeller som är bäst lämpade för att implementera uppkopplad trafik. 
NordicWay projekten (NordicWay 1, 2 & 3) är Nordiska EU-projekt där myndigheter, städer, industri 
och akademi tillsammans arbetar mot att utveckla, demonstrera och utvärdera olika uppkopplade 
tjänster och den infrastruktur dessa kräver. Totalt inkluderar NordicWay över 50 olika aktörer inom 
Norden och fler aktörer tillkommer. Inom NordicWay projekten har Trafikverken i Sverige, Danmark, 
Norge och Finland etablerat pilotverksamhet med uppkopplade fordon och tjänster för att 
tillhandahålla trafiksäkerhets- och framkomlighetsrelaterad information till trafikanter och fordon samt 
möjliggöra prioriterad framkomlighet för särskilda fordon enligt principerna för Uppkopplade och 
Samverkande transporter. Fordon med rätt utrustning kommer att kontinuerligt förses med information 
om t.ex. tillträdesrättigheter, vägarbeten, väglag, olyckor mm på ett sätt som gör att fordonets system 
kan hålla föraren informerad. Rätt utrustade fordon kan också själva verka för att minska risker och 
samtidigt fungera som prober i systemet och fortlöpande rapportera information om t.ex. väglag och 
hastighet till en överordnad trafikledning. 

Metod: Inom projektet har de Nordiska Trafikverken tillsammans med framförallt fordons- och 
telekomindustrin utvecklat en interchange node som möjliggör att dela information mellan olika 
aktörer. Systemet är utformat för att de tjänster som baseras på informationen ska vara interoperabilia 
(dvs att de ska fungera mellan t.ex. olika fordonstillverkare) och implementeras gränsöverskridande. 
Samtidigt har fordonsindustrin med flera utvecklat tjänster som baseras på information som delas över 
interchange noden, såsom Slippery Roads Warning, Road Works Warning, Emergency Vehicle 
approaching m.fl. 

Resultat och slutsats: I denna presentation kommer projektens syfte, mål och arbetssätt att 
presenteras och därutöver kommer de tjänster som har utvecklats i samverkan mellan Trafikverket 
och industrin att presenteras. Fokus kommer att ligga på att redogöra för hur tjänsterna är uppbyggda 
och vilka effekter de har samt vilka samhällsnyttor de förväntas bidra till. De tjänster som kommer att 
redovisas är EVA (Emergency Vehicle Approaching), TTG (Time To Green), GLOSA (Green Light 
optimization), Dynamic access control of designated infrastructure, Smart routing based on 
infrastructure policy (Geofencing) och RWW (Road Works Warning). 
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10.4.2 

HUR OPTIMERAR VI NYTTAN MED DIGITALISERING, UPPKOPPLADE TJäNSTER OCH 
FORDON? 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

TRAFIKVERKETS ROLL I DET UPPKOPPLADE TRANSPORTSYSTEMET 

Magnus Hjälmdahl1, Johnny Svedlund2, Eva Boethius2 
1Sweco , 2Trafikverket 

Bakgrund: Denna presentation syftar till att redogöra för Trafikverkets arbete med ITS med fokus på 
uppkopplade fordon och tjänster. Allt fler fordon på våra svenska och europeiska vägar är 
uppkopplade och förväntningarna på framtidens trafik är att den är uppkopplad, datadriven och 
tjänstebaserad. Dessutom kommer den att vara automatiserad i olika grad. Mycket arbete pågår, både 
inom Sverige och EU, för att definiera standarder, lagar och ekosystem för detta, men även vilka 
tekniska lösningar som man vill implementera och vilka affärsmodeller som är bäst lämpade för att 
implementera uppkopplad trafik. NordicWay projekten (NordicWay 1, 2 & 3) är Nordiska EU-projekt 
där myndigheter, städer, industri och akademi tillsammans arbetar mot att utveckla, demonstrera och 
utvärdera olika uppkopplade tjänster och den infrastruktur dessa kräver. Totalt inkluderar NordicWay 
över 50 olika aktörer inom Norden och fler aktörer tillkommer. Inom NordicWay projekten har 
Trafikverken i Sverige, Danmark, Norge och Finland etablerat pilotverksamhet med uppkopplade 
fordon och tjänster för att tillhandahålla trafiksäkerhets- och framkomlighetsrelaterad information till 
trafikanter och fordon samt möjliggöra prioriterad framkomlighet för särskilda fordon enligt principerna 
för Uppkopplade och Samverkande transporter. Fordon med rätt utrustning kommer att kontinuerligt 
förses med information om t.ex. tillträdesrättigheter, vägarbeten, väglag, olyckor mm på ett sätt som 
gör att fordonets system kan hålla föraren informerad. Rätt utrustade fordon kan också själva verka för 
att minska risker och samtidigt fungera som prober i systemet och fortlöpande rapportera information 
om t.ex. väglag och hastighet till en överordnad trafikledning. 

Metod: Inom projektet har de Nordiska Trafikverken tillsammans med framförallt fordons- och 
telekomindustrin utvecklat en interchange node som möjliggör att dela information mellan olika 
aktörer. Systemet är utformat för att de tjänster som baseras på informationen ska vara interoperabilia 
(dvs att de ska fungera mellan t.ex. olika fordonstillverkare) och implementeras gränsöverskridande. 
Samtidigt har fordonsindustrin med flera utvecklat tjänster som baseras på information som delas över 
interchange noden, såsom Slippery Roads Warning, Road Works Warning, Emergency Vehicle 
approaching m.fl. 

Resultat och slutsats: Trafikverket står inför en stor omvandling när allt mer av trafiken blir 
uppkopplad och självkörande. Detta förväntas möjliggöra ett säkrare, grönare och effektivare 
transportsystem men ställer också nya utmaningar på Trafikverket som organisation. Trafikverkets 
ledande roll i NordicWay projekten är en del i det arbete man utför för att förbereda sig för dessa nya 
utmaningar. Presentation kommer att redogöra för konkreta aktiviteter inom Trafikverket med även 
diskutera Trafikverkets roll som tjänsteleverantör och dess roll som både brukare och förmedlare av 
data. 
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10.4.3 

HUR OPTIMERAR VI NYTTAN MED DIGITALISERING, UPPKOPPLADE TJäNSTER OCH 
FORDON? 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

KONCEPT FöR DATAUTBYTE – HIGH LEVEL DATA TASK FORCE 

Per-Olof Svensk 
Trafikverket 

Bakgrund: I denna presentation beskrivs det koncept för datautbyte som tagits fram av en 
arbetsgrupp kallad High Level Data Task Force och som etablerades vid det Europeiska ministermötet 
om uppkopplade och automatiserade fordon i Amsterdam i februari 2017. Arbetsgruppen har bestått 
av fyra fordonsleverantörer, två tjänsteleverantörer, sex medlemsländer/väghållare och två 
intresseorganisationer. Det betyder att representation finns från alla relevanta typer av aktörer. 
Konceptet från HL Data Task Force kan bidra till och bredda den utveckling som NordicWay-projekten 
jobbat fram och planen är att vi inom NordicWay3 ska ta till oss och prova detta koncept i en större 
skala. HL Data Task Force etablerades för att skynda på implementationen av ITS-direktivets akt c 
(EU886/2013), som bl.a. innebär att trafiksäkerhetsrelaterade tjänster ska vara fria för trafikanter i 
Europa. Ett syfte är också att öppna upp utnyttjandet av fordonsgenererade data. Enorma mängder 
data samlas in redan idag, men de nyttjas ännu i väldigt liten omfattning. 

Metod: Konceptet bygger på en distribuerad lösning där varje ingående aktör etablerar en egen 
accesspunkt varifrån andra aktörer kan nå data. Aggregering och förädling av data görs i första hand 
av aggregatörer och tjänsteleverantörer. Det är upp till varje part att välja om man vill ta in rådata från 
många fordonsleverantörer eller om man vill ta in aggregerade och förädlade data från en aggregatör. 
Tekniskt bygger konceptet på fordonsindustrins ”Extended Vehicle Concept”, användning av 
fordonsleverantörernas backend-system och mobilnätskommunikation. 

Resultat och slutsats: I samband med ITS-kongressen i Eindhoven i juni -19 lanserades en ettårig 
Proof of Concept och ett MoU skrevs under. Det har gett upphov till mycket stort intresse och 
förnärvarande finns en kö på ca 20 nya aktörer som vill ansluta sig. De kommersiella aktörerna ser 
potentialen i att få till ett koncept där inte bara säkerhetsrelaterade data kan utbytas utan alla typer av 
trafik- och transportdata. Konceptet som tas fram inom HL Data Task Force har potential att ge 
millioner trafikanter och fordon förbättrad trafikinformation inom några få år. Inom den lanserade PoC 
analyseras tekniska, organisatoriska, affärsmässiga och juridiska aspekter för att en långsiktigt hållbar 
lösning ska kunna etableras. Framförallt gäller det att komma fram till avtal mellan parterna som är 
affärsmässigt hållbara och juridiskt acceptabla för parterna. Inom PoCn tas inga avgifter ut från några 
parter, men långsiktigt kan det förändras. 
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10.4.4 

HUR OPTIMERAR VI NYTTAN MED DIGITALISERING, UPPKOPPLADE TJäNSTER OCH 
FORDON? 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

RENARE, SMARTARE OCH SäKRARE MED UPPKOPPLADE LASTBILAR 

Magnus Hjälmdahl1, Ulrik Janusson2 
1Sweco , 2Scania CV AB 

Bakgrund: Denna presentation syftar till att redogöra för Scanias arbete med uppkopplade fordon och 
tjänster och hur de ser att deras roll förändras allteftersom transportsystemet förändras. Allt fler fordon 
på våra svenska och europeiska vägar är uppkopplade och förväntningarna på framtidens trafik är att 
den är uppkopplad, datadriven och tjänstebaserad. Dessutom kommer den att vara automatiserad i 
olika grad. Mycket arbete pågår, både inom Sverige och EU, för att definiera standarder, lagar och 
ekosystem för detta, men även vilka tekniska lösningar som man vill implementera och vilka 
affärsmodeller som är bäst lämpade för att implementera uppkopplad trafik. NordicWay projekten 
(NordicWay 1, 2 & 3) är Nordiska EU-projekt där myndigheter, städer, industri och akademi 
tillsammans arbetar mot att utveckla, demonstrera och utvärdera olika uppkopplade tjänster och den 
infrastruktur dessa kräver. Totalt inkluderar NordicWay över 50 olika aktörer inom Norden och fler 
aktörer tillkommer. Inom NordicWay projekten har Trafikverken i Sverige, Danmark, Norge och Finland 
etablerat pilotverksamhet med uppkopplade fordon och tjänster för att tillhandahålla trafiksäkerhets- 
och framkomlighetsrelaterad information till trafikanter och fordon samt möjliggöra prioriterad 
framkomlighet för särskilda fordon enligt principerna för Uppkopplade och Samverkande transporter. 
Fordon med rätt utrustning kommer att kontinuerligt förses med information om t.ex. 
tillträdesrättigheter, vägarbeten, väglag, olyckor mm på ett sätt som gör att fordonets system kan hålla 
föraren informerad. Rätt utrustade fordon kan också själva verka för att minska risker och samtidigt 
fungera som prober i systemet och fortlöpande rapportera information om t.ex. väglag och hastighet till 
en överordnad trafikledning. 

Metod: Inom projektet har Scania tillsammans med de Nordiska Trafikverken samt fordons- och 
telekomindustrin utvecklat en interchange node som möjliggör att dela information mellan olika 
aktörer. Systemet är utformat för att de tjänster som baseras på informationen ska vara interoperabilia 
(dvs att de ska fungera mellan t.ex. olika fordonstillverkare) och implementeras gränsöverskridande. 
Samtidigt har fordonsindustrin med flera utvecklat tjänster som baseras på information som delas över 
interchange noden, såsom Slippery Roads Warning, Road Works Warning, Emergency Vehicle 
approaching m.fl. 

Resultat och slutsats: Fordonsindustrin står inför sin kanske största omvandling på 100 år då vi går 
mot ett uppkopplat, självkörande, elektrifierat och tjänstebaserat transportsystem. Förhoppningen är 
att detta ska leda till säkrare, grönare och effektivare fordon och transporter men också att det ska 
minska kostnaderna för transportörerna. Samtidigt innebär det att Scanias kärnverksamhet som 
fordonstillverkare nu måste breddas vilket kräver nya samarbeten och nya affärsmodeller. Scanias roll 
i NordicWay projekten är en del i det arbete man utför för att förbereda sig för dessa nya utmaningar. 
Presentationen kommer att redogöra för pågående initiativ på Scania och hur man jobbar med 
framförallt uppkopplade fordon och tjänster men kommer även att diskutera Scanias roll i framtidens 
transportsystem. Presentationen utgör en grund för fordonsindustrins perspektiv till paneldiskussionen. 
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10.4.5 

HUR OPTIMERAR VI NYTTAN MED DIGITALISERING, UPPKOPPLADE TJäNSTER OCH 
FORDON? 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

POTENTIALEN FöR ITS UR ETT URBANT PERSPEKTIV 

Mattias Lundberg, Mikael Ranhagen 
Stockholms stad 

Bakgrund: Denna presentation redogör för hur Stockholm stad arbetar med ITS och den potential 
man ser att uppkopplade fordon och tjänster har för öka stadens kvaliteter. Presentationen kommer 
vidare att redogöra för hur stadens roll kan komma att ändras framöver. Allt fler fordon på våra 
svenska och europeiska vägar är uppkopplade och förväntningarna på framtidens trafik är att den är 
uppkopplad, datadriven och tjänstebaserad. Dessutom kommer den att vara automatiserad i olika 
grad. Mycket arbete pågår, både inom Sverige och EU, för att definiera standarder, lagar och 
ekosystem för detta, men även vilka tekniska lösningar som man vill implementera och vilka 
affärsmodeller som är bäst lämpade för att implementera uppkopplad trafik. NordicWay projekten 
(NordicWay 1, 2 & 3) är Nordiska EU-projekt där myndigheter, städer, industri och akademi 
tillsammans arbetar för att demonstrera uppkopplade tjänster och den infrastruktur dessa kräver. 
Totalt inkluderar NordicWay över 50 olika aktörer inom Norden och fler aktörer tillkommer. Inom 
NordicWay projekten har de nordiska Trafikverken etablerat pilotverksamhet med uppkopplade fordon 
och tjänster för att tillhandahålla trafiksäkerhets- och framkomlighetsrelaterad information till trafikanter 
och fordon samt möjliggöra prioriterad framkomlighet för särskilda fordon enligt principerna för 
Uppkopplade och Samverkande transporter. Fordon med rätt utrustning kommer att kontinuerligt 
förses med information om t.ex. tillträdesrättigheter, vägarbeten, väglag, olyckor mm på ett sätt som 
gör att fordonets system kan hålla föraren informerad. Rätt utrustade fordon kan också själva verka för 
att minska risker och samtidigt fungera som prober i systemet och fortlöpande rapportera information 
om t.ex. väglag och hastighet till en överordnad trafikledning. 

Metod: Inom projektet har Stockholms stad tillsammans med Göteborg och Uppsala samt de Nordiska 
Trafikverken, fordons- och telekomindustrin utvecklat en interchange node som möjliggör att dela 
information mellan olika aktörer. Systemet är utformat för att de tjänster som baseras på informationen 
ska vara interoperabilia (dvs att de ska fungera mellan t.ex. olika fordonstillverkare) och 
implementeras gränsöverskridande. Samtidigt har fordonsindustrin med flera utvecklat tjänster som 
baseras på information som delas över interchange noden, såsom Slippery Roads Warning, Road 
Works Warning, Emergency Vehicle approaching m.fl. 

Resultat och slutsats: Mycket av den data som det uppkopplade transportsystemet förväntas 
konsumera härrör från just staden vilket gör att Stockholm stad (och övriga städer) blir nyckelspelare i 
det uppkopplade transportsystemet. Det är dock inte självklart vilket ansvar staden har att dela med 
sig av data, vilket ansvar de har för kvaliteten på data man delar och hur man kan få data tillbaka från 
fordon och användare av transportsystemet. En stor fråga för att kunna avgöra vilket ansvar staden 
ska ta, och därmed också vilka investeringar man vill göra, är vilken nytta man kan förväntas få ut av 
det uppkopplade transportsystemet. För stadens del är det viktigt att nyttan kommer alla medborgare 
till gagn och inte på ett ofördelaktigt sätt enbart gynnar vissa grupper. Presentationen kommer att 
redogöra för pågående initiativ inom Stockholm stad och hur man jobbar med att maximera nyttan 
med uppkopplade tjänster och fordon men även vilka frågeställningar som Stockholm stad tycker är 
viktiga för att styra inriktningen framöver. Presentationen utgör en grund för stadens perspektiv till 
paneldiskussionen. 
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10.5.1 

VAD HäNDER INOM DIGITALISERING På TRANSPORTMYNDIGHETERNA OCH HUR 
SAMVERKAR DESSA? 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

TRAFIKVERKETS DIGITALISERING AV TRANSPORTSYSTEMET 

Louise Olsson, Olof Johansson 
Trafikverket 

Bakgrund: Digitaliseringens intåg i transportsystemet har potential att bidra positivt till att skapa 
tillgänglighet i det hållbara samhället för medborgare och näringsliv. Det kan bli både ett viktigt 
komplement till och en ersättning för dagens kända lösningar och tekniker. Uppkopplade och 
automatiserade transporter är ett av flera pågående parallella utvecklingsområden som kan integreras 
med annan utveckling av transportsystemet, till exempel elektrifiering och delningsekonomi. 

Metod: Programmet ”Digitaliseringen av transportsystemet” jobbar för att, i Trafikverkets planering, ta 
höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter. Syftet med programmet är att sätta upp 
en systematik för hur Trafikverket arbetar utifrån ett nytt användande av transportsystemet. Detta görs 
genom att titta på idéer som inte hade gjorts i den verksamhetsnära utvecklingen men i nära samråd 
med stora delar av den interna organisationen samt relevanta externa aktörer för att fånga upp 
möjligheter och utmaningar. För Trafikverket är det viktigt att förstå vilken potential ny teknik har, hur 
den kan integreras i planeringen samt vad det innebär för Trafikverkets roll som infrastrukturförvaltare. 
Genom att inhämta mer kunskap om hur ny teknik kan tillämpas, skapas förståelse för hur den ger 
störst samhällsnytta. Genom ökad kunskap kan Trafikverket, tillsammans med andra aktörer i 
transportsystemet, bygga en beredskap och en förmåga att kunna agera när förutsättningar förändras. 
Genom en stegvis utveckling, där vi identifierar kritiska frågeställningar och hypoteser som påverkar 
användandet av transportsystemet samt vår planering för att sedan utreda och analysera dem innan 
de slutligen testas i demonstrations- eller pilotprojekt och implementeras i större skala, är det möjligt 
att minska osäkerheten i planeringen även om teknikutvecklingen går fortare än infrastrukturens 
utveckling. 

Resultat och slutsats: Status i programmet Digitaliseringen av transportsystemet och försök att svara 
på följande frågeställningar: Hur förändras gods- och persontransporter när vägsystemet blir mer 
digitaliserat? Hur påverkar det vår planering av infrastrukturen? Hur påverkar framtidens resmönster 
infrastrukturens utveckling (fysisk och digital)? Hur behöver prognoser, resvaneundersökningar, 
samhällsekonomiska kalkyler med mera utvecklas för att möta framtidens transporter? Hur har vi 
bidragit till att öka takten för att få ut åtgärder som effektiviserar vägsystemet? Vad finns det för 
potential med digitaliseringens möjligheter? Vilka är de lågt hängande frukterna? Digitaliseringens 
möjligheter är många och för att ta tillvara på dem är det viktigt att trafikslagen knyts ihop och att 
myndigheterna samarbetar kring frågor som behöver utredas och analyseras djupare men även få 
åtgärder på plats. 
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10.5.2 

VAD HäNDER INOM DIGITALISERING På TRANSPORTMYNDIGHETERNA OCH HUR 
SAMVERKAR DESSA? 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

DIGITALISERING SOM MöJLIGGöRARE FöR TRANSPORTSYSTEMET, SJöFARTEN OCH 
SJöFARTSVERKET 

Magnus Sundström 
Sjöfartsverket 

Bakgrund: Den digitala transformationen handlar om de anpassningar och den förflyttning hela 
transportbranschen behöver göra för att Sverige, transportsystemet och sjöfarten ska fortsätta vara 
konkurrenskraftiga. Om vi ska ta vara på digitaliseringens möjligheter behöver vi samarbeta och 
transformera hela det samlade transport– och informationsflödet, för att skapa det digitala anlöpet. 

Metod: För att digitaliseringen ska ske på ett effektivt sätt och inom en rimlig ekonomisk ram behöver 
det ske samordnat inom offentlig sektor samt med privat näringsliv, såväl transportörer som 
varuägare. För Sjöfartsverket handlar förflyttningen om hur vi organiserar vårt arbete och vilka tjänster 
som vi ska erbjuda våra kunder. Det handlar inte om ta fram nya tekniska lösningar eller att fortsätta 
göra på samma sätt, fast digitalt istället för på papper. Digitaliseringen ska skapa ett nytt värde för 
kunden och därmed intäkter som motiverar de kostnader den digitala transformationen är associerad 
med. 

Resultat och slutsats: Sjöfartsverket beslutade våren 2019 om en digitaliseringsstrategi. 
Digitaliseringsstrategins syfte är att vara vägledande i Sjöfartsverkets digitala transformation och 
därigenom stödja vårt arbete med att förbättra sjöfartens konkurrenskraft och Sjöfartsverkets ekonomi. 
Strategin innehåller sex övergripande mål; 
-Digitaliseringen förenklar flöden mellan och inom trafikslag som i sin tur skapar helhetssyn, 
transparens och konkurrensneutralitet mellan trafikslagen 
-Ny teknik och digitalisering skapar förutsättningar för hållbarhet samt möjliggör ökad affärs- och 
tjänsteutveckling för hållbar konkurrenskraft 
-Digitalisering skapar förutsättningar för en kultur med ett tillitsbaserat ledarskap, att ha en struktur för 
att hantera idéer och kreativitet i organisationen samt att skapa miljöer för att testa och införa 
innovationer 
-Digitala resurser används för att effektivisera verksamheten och förenkla medarbetarens vardag och 
därmed begränsa kostnadsutveckling och avgifter till Sjöfarten 
-Regelverk som fungerar i och för Sjöfartsverkets och Sjöfartens digitala omställning 
-Sjöfartsverkets säkerhetsnivåer är balanserade mot behovet av användning av digitala resurser och 
tar hänsyn till sjöfartens behov av affärssekretess i förhållande till möjligheterna med infodelning och 
transparens 
 
Målen nås genom att sju strategiska områden beaktas. Dessa områden skapar enhetlighet i vägval 
och beslut. 1. Kund - Konkurrenskraft och hållbarhet genom transparens, samordning och sänkta 
kostnader. 2. Affärsutveckling - Sänkta processkostnader och kostnadseffektiv kundanpassning 3. 
Medarbetare, ledarskap och organisation - Stärk förändringsledarskapet, kulturen och det livslånga 
lärandet 4. Processkartläggning - Information ska ses som en tillgång 5. Miljö - Ekologisk hållbarhet 
genom automatisering och informationsdelning 6. Regelverk - Vi arbetar proaktivt med regelverk som 
möjliggörare 7. Cybersäkerhet - Balanserade säkerhetsnivåer mot digitalt behov 
 
På senare tid har Sjöfartsverket, flera svenska hamnar, redare och andra aktörer arbetat för att 
förenkla fartygens anlöp till och från svenska hamnar. Digitalisering har här varit ett viktigt verktyg för 
att minska kostnader och öka kundnyttan. Förbättringarna har i regel utgått från varje aktörs egna 
tjänster. Det gäller även Sjöfartsverkets digitaliseringar. Digitaliseringen har stora fördelar. Men risken 
finns att det investeringar i teknik och lösningar görs parallellt och att helhetslösningen inte blir så bra 
därför att det saknas en gemensam bild av hur hela anlöpsprocessen ska kunna effektiviseras. Ett 
branschgemensamt program för hur anlöpsprocessen kan digitaliseras för att bl a öka Sjöfartens 
konkurrenskraft etableras hösten 2019 och förväntas löpa åtminstone till 2025.  
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10.5.3 

VAD HäNDER INOM DIGITALISERING På TRANSPORTMYNDIGHETERNA OCH HUR 
SAMVERKAR DESSA? 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

RESULTAT OCH DEMONSTRATIONER INOM SHIFT2RAILS INNOVATIONSPROGRAM FöR 
GODSTRANSPORTER På JäRNVäG 

Jan Bergstrand, Anders Ekmark 
Trafikverket 

Bakgrund: Vid Shift2Rails uppstart 2015-2016 medverkade Trafikverket på Transportforum och 
berättade om de ambitioner som programmet hade och vilka resultat som förväntades. Nu är tiden 
inne att meddela audiens resultaten i en ny presentation och abstract. 

Metod: RESULTAT & DEMO (IP5) INNOVATIONSPROGRAM FÖR GODS Genom den ökade 
graden av digitalisering så möjliggörs allt mer avancerade lösningar inom järnvägsområdet som leder 
till högre produktivitet, modulansatser som leder till serietillverkning och ökade kundvärden. IP5 har 
tagit fasta på detta och verkar för en ökad grad av automation i järnvägsoperationen. Det kan vara 
förarlösa tåg på linjen eller automatisering i noderna som exempelvis möjliggörs av automatiska 
koppel och bromsprov. Digitaliseringen ger också möjlighet till andra innovativa processer inom 
kapacitetsområdet, vagnar och loks förmåga, förebyggande underhåll på fordon och infrastruktur samt 
mer avancerade tidtabellsmetoder. Vidare av intresse är utveckling av analysmetoder och beslutsstöd 
för korridorer, järnvägsnät och noder (rangerbangårdar och terminaler). Alla dessa 
utvecklingsområden skall vara kostnadseffektiva och generera kundnytta som en del i 
användarnas/slutkundernas logistikkedja. Ambitionen är att höja TRL (technical readiness level) 
nivåerna och åstadkomma integrerade demonstrationer och där Sverige kan utgöra en arena i 
Europa. MÅLSÄTTNING FÖR DEMO En samlad och integrerad demonstration med ett långt tåg 
drivet av ett modernt lok som lämnar en automatiserad nod/terminal med intelligenta vagnar utrustade 
med automat koppel i en korridor mellan ex Tyskland och Sverige. Planering och tågledning möter 
godskundernas behov genom beslutsstöd för bokning av tågläge och en kontinuerligt uppdaterad 
prognos om ankomsttid till målpunkter och slutstation. Utifrån denna vision har nu för utförande under 
åren 2020-2021 ett antal beståndsdelar lyfts ut och kommer demonstreras i Europa och Sverige. 

Resultat och slutsats: Trafikverket kommer berätta om upplägg och redogöra för resultat kring bland 
annat följande demo-områden. Automatiska koppel inom Europa Telematics (sensorer för 
möjliggörande av prediktivt underhåll mm) Långa tåg (distribuerad dragkraft mm) Intelligenta vagnar 
Intelligenta terminaler Automation i järnvägssystemet 
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10.5.4 

VAD HäNDER INOM DIGITALISERING På TRANSPORTMYNDIGHETERNA OCH HUR 
SAMVERKAR DESSA? 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

TRAFIKVERKETS FäRDPLAN FöR ETT UPPKOPPLAT OCH AUTOMATISERAT 
VäGTRANSPORTSYSTEM 

Louise Olsson, Olof Johansson 
Trafikverket 

Bakgrund: Trafikverkets färdplan för ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem är ett steg i 
vårt långsiktiga arbete med att nyttja digitaliseringens möjligheter i planeringen av transportsystemet. 
Inom den genomgripande digitaliseringen av transportsystemet vill vi ta en roll som 
kunskapsbyggande myndighet och medverka till att realisera potentialen med automatiserade och 
uppkopplade transporter. Det finns stora osäkerheter i utvecklingen av automatiserade vägtransporter 
som måste hanteras med ett flexibelt förhållningssätt och genom att testa lösningar kan detta 
successivt utvecklas. Färdplanens syfte är att stegvis öka Trafikverkets kunskap kring ett uppkopplat 
och automatiserat vägtransportsystem samtundersöka var i det statliga vägsystemet nya tekniker och 
lösningar kan skapa störst nytta utifrån Trafikverkets målområden. Färdplanen har ett tydligt 
användarperspektiv med grund i medborgarnas och näringslivets behov. 

Metod: Inriktningen av färdplanen samt genomförande och utvärdering av åtgärderna vilar på 
Trafikverkets Målbild 2030 om tillgänglighet i ett hållbart samhälle. När färdplanen genomförs är det 
viktigt att beakta att åtgärderna och aktiviteterna bidrar till måluppfyllelse och till en snabbare 
omställning mot ett hållbart transportsystem. Sex fokusområden beskriver olika förutsättningar inom 
det automatiserade och uppkopplade transportsystemet: beteende och acceptans, fysisk 
väginfrastruktur, data, it- och kommunikationsinfrastruktur, fordonsutveckling, lagar och regelverk samt 
affärsmodeller och aktörssamverkan. Färdplanen bröts ned i olika dimensioner för att beskriva 
utmaningar och viktiga frågeställningar inom respektive fokusområde. Åtgärderna i färdplanen är ett 
första förslag på aktiviteter som kan bidra till att påskynda omställningen mot ett automatiserat och 
uppkopplat vägtransportsystem. I nästa steg i genomförandet av färdplanen handlar arbetet om att 
vidareutveckla och konkretisera de åtgärder som presenterats. Det behöver utredas hur de ska 
finansieras och organiseras, vilken roll Trafikverket ska ha i utvecklingen samt hur detta underlag 
integreras i kommande åtgärdsplanering. 

Resultat och slutsats: För att tydligare konkretisera genomförandet av färdplanen vill vi lyfta fram en 
av de föreslagna åtgärderna så att det kan ligga till grund för vidare diskussioner om arbetet framåt. 
Åtgärd 3 Automatiserade fordon på statligt vägnät i dedikerat körfält handlar om ett 
demonstrationsprojekt där ett körfält är dedikerat till automatiserade fordon på en lämplig sträcka med 
överkapacitet. På så vis utnyttjas delar av statligt vägnät för att öka förståelsen för automatiserade 
fordons funktionaliteter, krav på infrastrukturen samt hur automatiserade fordon interagerar med 
omgivningen. För att kunna realisera potentialen i automatiserade fordon och undvika stora 
kapacitetsförluster under en övergångsperiod behöver tekniken testas under verkliga förhållanden, 
initialt separerat från manuellt framförda fordon men skulle kunna ske i kombination med uppkopplade, 
tunga fordon utrustade med teknik för att ansluta till elvägar.Tanken är att identifiera en sträcka där 
vägen är av god kvalitet och har överkapacitet för att möjliggöra test av automatiserade och 
uppkopplade fordon som kör i skyltad hastighet. Denna typ av utpekade teststräckor saknas idag 
såväl i Sverige som internationellt. Det är viktigt att det finns överkapacitet på teststräckan för att 
undvika att framkomligheten för vanlig trafik påverkas negativt när ett körfält helt eller delvis tas i 
anspråk. Samverkan med andra aktörer är nödvändig för genomförandet av färdplanen och dess 
planerade åtgärder. Nu arbetar vi för att etablera en struktur för samverkan med andra aktörer och 
genomföra aktiviteter för kunskapsutbyte kring färdplanens fokusområden. 

  



348 

10.5.5 

VAD HäNDER INOM DIGITALISERING På TRANSPORTMYNDIGHETERNA OCH HUR 
SAMVERKAR DESSA? 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

FRAMTIDSSCENARIER FöR DET DIGITALA GODSTRANSPORTLANDSKAPET 

Marie Bemler1, Anna Pernestål2, Albin Engholm2, Gyözö Gidofalvi3, Jonas Eriksson4 
1Scania CV , 2KTH , 3KTH Royal Institute of Technology , 4Closer 

Bakgrund: Under 2019 har KTH, Drive Sweden, Kairos Future, Closer och Scania tillsammans drivit 
ett projekt för att utvärdera möjliga scenarier för det digitala godstransportlandskapet år 2035+. Under 
arbetet har en analysgrupp bestående av medlemmar från KTH, Kairos Future, Closer och Scania 
arbetat tillsammans med en expertgrupp med 56 deltagare från 25 olika organisationer i branschen för 
att ta reda på säkra och osäkra trender och tillsammans ta fram scenarier för godstranspoerterna på 
väg i en mer digital framtid. 

Metod: Det har anordnats tre olika workshops med expertgruppen. Vid första workshoppen togs säkra 
och osäkra trender fram. Det gjordes också en bedömning av magnituden på deras respektives 
förväntade påverkan på framtiden kunde tänkas vara. Arbetsgruppen skapade sedan en gemensam 
berättelse av dessa säkra trender som har legat som bakgrund för de osäkra trender som valts ut som 
mest signifikanta och därför blivit till ett fyrfältskors där fyra olika scenarier har skapats. Expertgruppen 
har sedan tagit ställning till, förändrat, diskuterat, förfinat och fyllt dessa scenarier med olika utfall för 
godstransportlandskapet under de kommande två workshopparna. Arbetsgruppen har arbetat vidare 
med materialet emellan och efter workshopparna, klätt berättelserna i ord och sedan sammanställt. 

Resultat och slutsats: De säkra trenderna har beskrivits och används som en bas för beskrivningen 
av framtidens samhälle, även de innehållande en stor påverkan och ger stor förändring på 
godstransportlandskapet. Ovanpå de säkra trenderna har sedan de utvalda osäkerhetsaxlarna 
adderats. Osäkerhetsaxlarna har valts utifrån sin möjlighet att skapa intressanta och trovärdiga 
scenarier att förhålla sig till. Den ena axel är "det hållbara paradigmet". Här förflyttar vi oss på en skala 
från att antingen förhålla sig till klimatmålen som ett av flera viktiga hållbarhets mål som samsas med 
exempelvis ekonomisk tillväxt och social hållbarhet till att klimatmål har överordnats alla andra mål och 
således påverkat samhället fundamentalt. Den andra axeln fokuserar på datadelning i samband med 
företagsklimatet. Här förflyttar vi oss på en skala från att antingen röra oss i ett landskap där rådanade 
systemgränser mellan företag och företagsområden gäller. Där data, både från företag och 
privatpersoner delas med avtal mellan enskilda parter eller grupper enligt överenskommelser. I andra 
änden, en ny företagslogik med mer nätverksbaserat affärslandskap där datadelning sker mer i ett 
ekosystem. Detta gav de olika scenarierna: Partnership Society, Bathing in Data, Green Circle och 
Next Generation Social Engineering. Alla scenarierna är beskrivna utifrån sina specifika drivkrafter, 
målbilder och konsekvenser för godstransportlandskapet. Scenarioarbetets fundament handlar inte om 
att försöka gissa så rätt som möjligt utifrån vad framtiden kommer att erbjuda eller att beskriva den 
bästa av alla möjliga världar utan snarare om att bygga möjliga och intressanta framtidsscenarier som 
skapar diskussion och är en utgångspunkt för att undersöka sin egen beredskap inför framtiden. 
Partnership Society, Bathing in Data, Green Circle och Next Generation Social Engineering innehåller 
alla både möjligheter och utmaningar för transportbranschen och belyser olika aspekter av det vi ännu 
inte vet någonting om, framtiden. 

  



  349 

10.6.1 

DIGITALISERING OCH SAMHäLLE 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

DIGITALISERINGENS EFFEKTER På TRANSPORTSYSTEMET SETT UR ETT 
HåLLBARHETSPERSPEKTIV 

Ida Kristoffersson1, Anna Pernestål2, Albin Engholm2, Johanna Jussila Hammes1 
1VTI , 2KTH 

Bakgrund: Digitalisering (inklusive automatisering) förväntas ha stor påverkan på transportsystemet, 
t.ex. genom att tid spenderad i bil kan bli mer produktiv, att trafiksäkerheten kan öka, att transporter 
kan bli billigare och att nya typer av mobilitetstjänster kan utvecklas. Rätt utnyttjat kan digitalisering 
bidra till ett hållbart transportsystem. Det finns dock en risk att digitalisering driver på ökat resande, 
vilket kan leda till ökade utsläpp om inte omställningen till en fossilfri fordonsflotta går mycket snabbt. 

Metod: I forskningslitteraturen kring digitalisering har mycket fokus hittills varit på att lista möjligheter 
och hot. Dock är digitaliseringens effekter inte oberoende av varandra utan det finns både samband 
och tidsfördröjningar mellan de olika effekterna. Ett exempel på det är att om automatisering gör tiden 
spenderad i bil mer produktiv så kan människor acceptera en längre pendling, vilket leder till att en del 
personer flyttar längre från sitt arbete (med en tidsfördröjning). På grund av glesare markanvändning 
längre ut från städernas centrum blir det också svårare att resa med kollektivtrafik, gång och cykel till 
övriga ärenden så som inköp och rekreation, vilket kan göra att hushåll väljer att köpa en till bil. Därför 
har fokus i detta projekt varit på att använda System Dynamics (Sterman, 2000), en metod som klarar 
att ta hänsyn till både samband och dynamik mellan effekter när analyser görs. Inom System 
Dynamics tas ett så kallat Causal Loop Diagram (CLD) fram, som beskriver samband mellan 
variablerna. Från CLD kan balanserande och förstärkande feedback-loopar identifieras. 

Resultat och slutsats: Projektet har resulterat i en kunskapssammanställning och ett preliminärt CLD 
för det digitaliserade transportsystemet. Sambanden i CLD baseras på kunskapssammanställningens 
resultat. Ett urval av dessa resultat var: Automatisering på nivå 3 bedöms främst ge säkerhetsvinster. 
Automatisering på nivå 4 och 5 för persontransporter ger en trolig ökning av antalet fordonskilometer, 
främst på grund av tomkörning och ökad efterfrågan på längre och fler resor. Automatisering på nivå 4 
och 5 för godstransporter förväntas först slå igenom för långväga godstransporter och industriella 
flöden. Det är troligt att förarlösa fordon får ett större genomslag för gods- än persontransporter på 
grund av starkare ekonomiska incitament, förarbrist och lägre tekniska barriärer. Det preliminära CLD 
från projektet visar att minskningen av marginalkostnad (både faktisk och upplevd kostnad) på grund 
av digitalisering är central och påverkar ett stort antal andra variabler i systemet så som körsträcka, 
utflyttning, konkurrens med andra färdmedel m.m. Den enda hittills identifierade balanserande 
feedback-loopen är trängsel. Med tanke på att trängsel i princip bara utgör en starkt begränsande 
effekt centralt i våra städer finns det anledning att forska vidare kring styrmedel för att undvika att 
klimatutsläpp ökar. Projektet visar också att framtagande av CLD har stor potential som verktyg för 
experter från olika discipliner att samarbeta och dela kunskap vid en tvärvetenskaplig frågeställning. 

  



350 

10.6.2 

DIGITALISERING OCH SAMHäLLE 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

HANDLINGSPLAN FöR ATT INFöRA GEOFENCING I STöRRE SKALA I SVENSKA STäDER 

Viktor Åkesson1, Johannes Berg2, Hannes Lindkvist1 
1CLOSER at Lindholmen Science Park , 2Trafikverket 

Bakgrund: Trafikverket presenterade en handlingsplan för att införa geofencing i större skala i 
svenska städer på Transportforum 2019. Under 2019 har arbetet med att implementera 
handlingsplanen fortgått och Trafikverket finansierar sedan våren 2019 ett 4-årigt forsknings- och 
innovationsprogram med syfte att driva på utvecklingen på området. Detta program leds i regi av 
CLOSER där deltagande består av offentliga aktörer som Trafikverket, Transportstyrelsen, 
Stockholms stad, Helsingborgs stad, Göteborgs stad, privata aktörer som Scania, Volvo, Veoneer 
samt akademi och forskningsinstitut som KTH och VTI. Presentationen syftar till att redovisa 
framdriften för handlingsplanen; vilka projekt som är initierade och var vi står inom olika områden som 
t.ex. lagar och regelverk, digital infrastruktur och teknikmognad. 

Metod: Arbetet bedrivs genom ett flertal årliga konsortiemöten samt workshops där de mest 
angelägna frågorna identifieras och projekt formuleras och initieras med syfte att driva utvecklingen 
framåt, med målet om att möjliggöra för implementering av geofencing i statiska, dynamiska och 
smarta zoner senast år 2022. 

Resultat och slutsats: Handlingsplanen har hittills resulterar i 3 projekt har initierats under 2019 med 
syfte adressera såväl de tekniska lösningarna som den digitala infrastrukturen samt roller och ansvar 
mellan olika aktörer. Bland dessa 3 projekt finns Smarta urbana trafikzoner där UDI steg 2-ansökan 
inskickas under januari år 2020. 
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DIGITALISERING AV VINTERVäGHåLLNING 

Anders Asp 
Trafikverket 

Bakgrund: Trafikverket har under de senaste 6 åren drivit forskning som syftar till att effektivisera 
vinterväghållningen i Sverige. Verksamhetsutvecklingsprojektet Digital Vinterväglagsinformation 
startade 2018 med anledning att skapa bättre förutsättningar att göra tillförlitliga leveransuppföljningar 
och därmed bidra till optimerade kravnivåer när det gäller vinterväghållning. För att skapa 
förutsättningar för införandet av Digital vinterväglagsinformation i verksamheten krävs ett antal 
aktiviteter som ska drivas i flera delprojekt. Övergripande syfte med Digital Vinterväglagsinformation är 
att skapa förutsättningar för att vidta rätt halkbekämpningsåtgärder i rätt tid för att upprätthålla säkra 
och framkomliga vägar. Primär nytta för Trafikverket är att skapa förutsättningar för att göra tillförlitlig 
leveransuppföljning och därmed bidra till optimerade kravnivåer när det gäller vinterväghållning Syftet 
med projektet – Pilotområden friktionsdata via FCD (Floating Cara Data) är att skapa underlag för 
upphandling av digital vinterväglagsinformation för uppföljning av vinterväghållning. 

Metod: Projektet ska leverera underlag till upphandling för uppföljning av vinterväglag med hjälp av 
uppkopplade fordon. Följande leveranser genomförs i projektet: 1. Följa upp att leveranser uppfyller 
krav i upphandling av dataleverantörer (ÅF Infrastructure AB, Nira Dynamics AB, RoadCloud OY) 2. 
Följa upp kraven i kravspecifikation för inhämtning och leverans av friktionsdata digitalt för 
vinterväghållning. 3. Utvärdering av verktyg (lagring, kvalitet, visualisering) 4. Utvärdering av innehåll 
och resultat. Frågeställningar att beakta: Hur hanterar vi annan typ av vinter i Norr? Hur hanterar vi 
lågtrafikerat vägnät? 4. Analys av påverkan på organisationen inom Trafikverket 

Resultat och slutsats: Slutsatser efter en genomförd vinter av projektets tre viktigaste 
leveranser: 1.GUI (användargränssnitt) · Intuitivt · Överskådligt · Lätt att justera i tid och geografi 2. 
Månadsrapporter · Trafikverket är nöjda med informationen och rapporterna har levererats enligt 
kraven 3. Täckningsgrad av vägnätet · Generellt god täckning på högtrafikerade vägar men än så 
länge inte tillräckligt med mätdata på lågtrafikerade vägar · RoadCloud har mätdata från färre fordon 
än Nira och ÅF men kompletterar fordonsdata med väglagsdata från optisk sensor · På lågtrafikerade 
vägar kan fordonsdata behöva kompletteras med data från andra källor Utmaningar som återstår att 
behandla · Eftersom alla mätningar görs med fordon som har andra uppgifter är det svårt att 
synkronisera i tid och rum · Tvåfiliga vägar gör det ännu svårare, inte bara position longitudinellt utan 
även lateralt · Synkronisering med dedikerade mätningar svårt då fordonsflottorna inte kan styras 
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FöRARLöS SNöRöJNING AV CYKEL- OCH GåNGBANOR 

Viveca Wallqvist, Elizabeth Hörlin 
RISE Research Institutes of Sweden 

Bakgrund: Snö och is är bidragande orsak till halkolyckor för fotgängare och cyklister. För att 
säkerställa beredskap, frekvens och kvalitet när trafikantflöden ökar samtlidigt som klimatet blir 
nyckfullare kan självkörande fordon vara en väg framåt. 

Metod: Ett nyutvecklat fordon har framtagits, redo för automation. I demonstrationer ska fordonet 
utföra ett arbete (exempelvis snöröjning eller sopning) och samtidigt undvika kollisioner med 
trafikanter och objekt. Operatörernas arbetsmiljö och infrastrukturens påverkan är viktiga 
fokusområden. 

Resultat och slutsats: Ett nyutvecklat fordon har framtagits, redo för automation. Demonstrationer 
genomförs på AstaZero. Operatörernas behov av interaktion med fordonet har undersökts. 
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STANDARDISERING AV INFORMATIONSDELNING TILL SJöSS - SEA TRAFFIC MANAGEMENT 

Ulf Siwe, Magnus Sundström 
Swedish Maritime Administration 

Bakgrund: Aktörer i sjöfartsbranschen är lika framåt som i andra branscher. De testar och inför nya 
digitala verktyg och system till höger och vänster. Sjöfarten är till sin natur global. Ett fartyg som 
levererar till Piteå kan två månader senare hämta gods på Påskön. Det innebär att kostnaderna för att 
anpassa system till lokala, nationella lösningar ofta blir överväldigande, och därför har sjöfarten inte på 
samma sätt som många andra branscher kunnat införa gemensamma lösningar. 

Metod: Sjöfartsverket har under 10 år jobbat i stora EU-projekt med konsortier som även inbegriper 
kommersiella aktörer. Projekten har enats om standardarer etablerade på 2 år en global standard för 
ruttinformationsutbyte för elektroniska navigationssystem. I projekten har man även demonstrerat 
gemensamma infrastrukturlösningar och skapat interoperabla plattformar där olika leverantörers 
lösningar fungerar direkt med varandra utan att behöva testas enskilt. Detta är nytt för branschen. 

Resultat och slutsats: Sea Traffic Management, STM, är den övergripande termen för detta 
ekosystem av standarder, infrastruktur och tjänster. I STM Validation-projektet så validerades den nya 
ruttinformationsstandarden, interoperabiliteten mellan olika system demonstrerades och 
infrastrukturen utvecklades vidare. IEC, Internationl Electrotechnical Committee, som ansvarar för 
vissa standard globalt, har valt att nu jobba vidare med en andra version av 
ruttinformationsstandarden. IEC har också etablerat en arbetsgrupp för att skapa en ny standard som 
ska leda till interoperabilitet, baserad på STMs teknik, inte bara för ruttstandarden, utan för alla 
maritima kommunikationsstandarder som täcks av S-100-familjen, dvs globala standarder som tas 
fram av IHO, det internationella organet för hydrografi (sjömätning, sjökort etc), IALA, det 
internationella organet för myndighetesrekommendationer gälland sjöfartsstöd från land (fyrar, 
farleder, trafikkoordinering). STM Validation-projektet har även tagit fram en standard för 
informationsdelning mellan hamnaktörer. Denna används när t ex Gävle hamn ska etablera ett nytt 
system för informationsdelning i hamnen och med de anlpande fartygen. Globala standarder är de 
enda standarder som sjöfartsbranschen uppskattar och som de internationella sjöfartsorganen kan 
stadfästa. Det går att etablera dessa standarder inom sjöfarten om man har de kommersiella 
aktörerna med sig. En global standard kan ha sitt ursprung lokalt, men man måste från början ha den 
globala visionen. Ett exempel på det senare är projektet Real Time Ferries, där realtids information om 
färjors ankomster och avgångar på STMs standardformat, skickas in i en plattform som delar 
information på europeiska standardformat (med global öppenhet) som kan användas av reseplanerare 
(tänk GoogleMaps eller Skånetrafikens app) Även hamner och logistikföretag kan hämta detta öppna 
data och optimera sin planering, eliminera onödiga väntetider, och ge slutkunder mycket bättre 
information och lägre kostnader. 
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SMART MOBILITET – KOMMUNERNAS OCH REGIONERNAS ROLL 

Sara Rhudin1, Christer Ljungberg2 
1SKL , 2Trivector AB 

Bakgrund: Nya mobilitetstjänster utvecklas i snabb takt och det kan vara svårt att bedöma vilka 
tjänster som kommer att bli långvariga och vilka effekter dessa kommer att få på transportsystemet. 
Därför finns det ett behov av att stötta kommuner och regioner i arbetet med att ta tillvara på 
möjligheterna och hitta sin roll i relation till aktörerna på marknaden. SKL har tagit fram en rapport som 
både ger kunskap och verktyg till kommuner och regioner att arbeta med mobilitetstjänster och smart 
mobilitet. Målet med rapporten är fungera som en hjälp-till-självhjälp i arbetet med digitaliseringen av 
transportsystemet, med utgångspunkt att kollektivtrafiken fungerar som en ryggrad för 
mobilitetstjänster. 

Metod: Inledningsvis ger rapporten en orientering i de viktigaste trenderna som påverkar 
digitaliseringen av transportsystemet. Detta utgör basen för de fyra möjliga scenarier som en kommun 
eller region kan använda i syfte att identifiera sin roll. Scenarierna utgår från grad av förändring 
respektive förändringshastighet och ger en förutsättning att på ett proaktivt och konstruktivt sätt kunna 
möta nya mobilitetstjänster. Därefter skissas ett upplägg för en plattform upp, som innehåller de delar 
som behöver hanteras för att hantera mobilitetstjänster. Viktiga pusselbitar att beskriva i ett sådant 
plattformsarbete är mål, värderingar och kultur, vilken arena för samverkan som ska finnas samt plan 
för uppföljning parallellt med arbetet. Slutligen diskuteras slutsatser, risker och möjligheter i rapporten. 
Underlaget är framtaget med grund i tidigare studier och forskning, samt utifrån de exempel som finns 
internationellt, t.ex. Seattle där utvecklingen kommit längre. En styrgrupp med aktiva inom kommun, 
region och forskning har väglett arbetet. 

Resultat och slutsats: Rapporten utgör ett samlat underlag till kommuner och regioner i arbetet med 
att möta utvecklingen av nya mobilitetstjänster. En viktig slutsats är att kommuner och regioner 
behöver agera lyhört och flexibelt för att kunna hantera utvecklingen. De nya aktörer som etablerar sig 
är inte alltid bekanta med traditionell samhälls- och trafikplanering. Det kräver nya förhållningssätt och 
nya sätt att samverka. Rapporten ger ett bra underlag för att kunna strukturera upp de delar som 
behöver ingå i en samverkansplattform. Om rätt förutsättningar skapas kan mobilitetstjänster bidra till 
ett effektivt och miljösmart transportsystem, och ge människor fler transportmöjligheter att välja 
mellan. Men det finns också risker. Nya mobilitetstjänster skulle kunna bidra till ökad trafik i våra 
städer. De skulle också kunna leda till ett orättvist och ojämlikt transportsystem, där bara vissa 
grupper får tillgång medan andra stängs ute från att använda tjänsterna. I rapporten tas några 
områden upp där det är viktigt att jobba vidare. Ett sådant är rättvise- och jämställdhetsaspekten. Ett 
annat är utvärdering och piloter som tittar på effekter av färdmedelsfördelning. Andra områden att titta 
mer på är datadelning och de juridiska aspekter som finns. 
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AI AND PUBLIC TRANSPORT: POTENTIAL AND HINDRANCES  

Jan Persson1, Paul Davidsson1, Åse Jevinger1, Chunli Zhao2 
1Malmö university/K2 , 2Lunds universitet / Nationellt Kunskapscentrum för Kollektivtrafik, K2 

Bakgrund: New technology such as Artificial Intelligence (AI), including Machine Learning and Data 
mining, open up for new opportunities in different domains. This has also been recognized by the 
European Council, who in October 2017 stated that the EU needs a sense of urgency to address 
emerging trends such as AI, while at the same time ensuring a high level of data protection, digital 
rights and ethical standards (European Commission 2018). We believe that the potential of using AI 
within Public Transport (PT) is high, mainly due to the characteristics of this domain. For instance, a 
vast amount of data is continuously being generated by the transport systems, and the systems are 
affected by distributed decision making, involving both travelers and several actors. AI may make a 
difference in many situations by supporting both individuals and organizational actors. Further, the 
Internet of Things (IoT) is another emerging technology that could enable a lot of development in PT, 
especially when combined with AI. 

Metod: We have developed and applied a framework for identifying how and when AI could have a 
potential to improve PT. The framework includes dimensions, such as, the time horizon: planning and 
operation/actuation; organizational: internal, inter organization or person/traveler; physical structure: 
vehicles, infrastructure or in combinations and application area. The framework has been used for 
performing a literature review focus on how AI has been applied in concrete cases. The framework 
and the review will support a subsequent elaboration on how opportunities could be achieved, and 
identification of what type of information that needs to be in place to achieve the potential. In addition, 
potential hindrances (to realize the potential) will be identified and highlighted. A workshop approach is 
used to highlight the opportunities and hindrances from a Swedish context. 

Resultat och slutsats: In summary, the results provide an assessment of potentials of using AI in PT 
in a number of specific areas structured by the framework. Further, the results give indications on 
hindrances of realizing the potential and on what data sources are needed or are useful, with special 
focus on the Swedish setting. The results are intended to support follow-up studies with an in-depth 
approach, by, e.g. focusing on a special type of organization (e.g. RKM) or on travel support. We 
assess the results are applicable both for the academic community and actors within PT. 
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ERFARENHETER FRåN RISE:S POLICY LAB - ETT ANGREPPSSäTT FöR öKAD 
INNOVATIONSKRAFT 

Kristina Andersson, Maria Schnurr, Lisa Carlgren 
RISE 

Bakgrund: Bakgrund Fordons- och transportnäringen förändras snabbt. Elektrifiering, automation, 
uppkoppling samt delade tjänster driver på utvecklingen. Men för att teknikutvecklingen ska nå sin fulla 
potential behöver den också stöd från policy och regelverksutveckling. RISE arbetar med policy lab 
där olika aktörer tillsammans kan arbeta med just detta. Under 2019 har RISE arbetat med tre olika 
mobilitetsprojekt där policy lab har ingått som metod. 

Metod: Policy lab som metod I policy lab ingår ett flertal arbetssätt som alla är typiska för produkt- 
och tjänsteutveckling, främst och först design thinking. De olika arbetsmetoderna har till syfte att 
utvidga verktygslådan i syfte att boosta innovationsarbetet samt komplettera andra angreppssätt som 
teknikdrivna och affärsdrivna processer. Det handlar om att skapa bättre policy och regelverk genom 
att vara öppen för nya idéer, nya arbetssätt, nya insikter och nya kunskaper. Eftersom samhället blir 
allt mer komplext och teknikutvecklingen går allt snabbare behöver stuprörstänkandet bort och istället 
ersättas med andra arbetssätt där t.ex. ingenjörer, systemvetare, ekonomer, beteendevetare, 
miljövetare och jurister arbetar tillsammans för att ta ett större grepp kring helheten. I detta arbete är 
RISE den koordinerande, neutrala parten som länkar samman olika kunskaper och kompetenser 
utifrån behov. 

Resultat och slutsats: Projektresultat I ett policy lab arbetar deltagarna med konkreta fall. Policy lab 
syftar till att skapa bättre policy och regelverk genom att göra fler delaktiga i processen och på så sätt 
skapa policy/regelverk som är anpassade till användarnas behov. I ett Drive Sweden projekt kring nya 
bildelningsmodeller med privatbilar blev det tydligt att de som delade bilar upplevde att skattereglerna 
var svåra att förstå och tillämpa. Som ett resultat av policy lab gjorde Skatteverket en förtydliggörandet 
av regelverket samt att ett milavdrag infördes. Projektet LIMA (Lindholmen Integrated Mobility Arena) 
går ut på att utveckla och testa en kombinerad mobilitetstjänst på en utvald pilotgrupp av 1000 
anställda på Lindholmen området i Göteborg. Här har policy lab bl.a. påvisat på hur 
hyrbilslagstiftningen är föråldrad och inte är anpassad till en värld av delade fordon och 
mobilitetstjänster och således behöver förändras. Projektet PLATT har handlat om hur 
försöksverksamheten med självkörande tunga fordon kan utvecklas. I policy lab har industrin 
tillsammans med myndigheter arbetat fram lösningar för att effektivisera 
tillståndsprocessen. Slutsats Policy lab har visat att det är en modell som fungerar bra på komplexa 
problem där det finns ett antal utmaningar på olika nivåer som behöver lösas av olika kompetenser. 
Policy lab erbjuder också en neutral mötesplats där deltagare från näringsliv, akademi, myndigheter 
m.fl. kan träffas och diskutera policy och regelverk. Policy lab har också visat att det snabbar på 
processen från att ett behov av ny policy och regler har identifierats till implementering av detsamma. 
Slutligen finns det ett intresse för policy lab från politiken. Regeringens satsning på KOMET och 
Vinnovas utlysningar är exempel på detta. 
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ERFARENHETER FRåN LANSERING OCH DE FöRSTA MåNADERNA MED KOMBINERAD 
MOBILITETSTJäNST I BARKARBY 

Håkan Karlsson1, Peter Hafmar2 
1Trafikförvaltningen / SL , 2Nobina technology 

Bakgrund: Kombinerad mobilitet eller Mobility as a Service har en tid varit något det pratats mycket 
om. Enligt många teorier kan en bra sådan lösning vara nyckeln till att nå resenärer som idag inte 
använder kollektivtrafiken så mycket samt nyckeln till ett minskat bilägande och därmed i 
förlängningen ett minskat bilresande med bara en person i bilen. Efter lång tid av utredande, teknisk 
utveckling och testande har vi sedan i oktober 2019 en fullt fungerande tjänst i Barkarby, i Järfälla 
kommun, västra Stockholm. En tjänst som ger förslag på resor med kollektivtrafik, cykel, sparkcykel, 
bilpool, taxi. Kollektivtrafikbiljetten går att köpa direkt i appen Travis som används mot resenärerna. 

Metod: Många analyser har gjorts, av olika aktörer och på olika håll i världen gällande vad en 
kombinerad mobilitetstjänst borde innehålla och hur den borde fungera för att locka resenärer. 
Trafikförvaltningen har tillsammans med Nobina och olika forskningsresurser i Sverige kompletterat 
detta med vad resenärer i lanseringsområdet kring Barkarby önskar och hur de löste sitt resande 
innan lanseringen av tjänsten. För att kunna lansera önskad tjänst vidtog sedan en tid med 
förhandlingar med olika transportaktörer och teknisk utveckling. Även en hel del jobb har gjorts för att 
skapa förutsättningar i den fysiska miljön i Barkarby, lösningar för att få till platser för t.ex. parkering av 
bilpool med laddningsmöjlighet och lämpliga platser för olika typer av cyklar. Lansering mot 
resenärerna i Barkarby gjordes i flera steg via olika former av marknadsföring, deltagande vid olika 
event i området samt stor lanseringskampanj i oktober 2019. 

Resultat och slutsats: I denna session berättar vi mer detaljerat om utmaningar och hur vi löste 
dessa för att komma fram till en lansering. Vi ger också en bild av hur användandet och utvecklingen 
sett ut de första månaderna efter lanseringen. I detta projekt används ingen ersättning mot resenär för 
att de skall byta beteende eller finansiering av deras privata bil i utbyte mot att inte använda den. I den 
mån resenärer använder tjänsten är det för att de anser den användbar och bra i sig själv. 
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ANVäNDARES UPPLEVELSER AV KOMBINERAD MOBILITET  

Göran Smith 
Västra Götalandsregionen, Chalmers & K2 

Bakgrund: Kombinerad mobilitet (Mobility-as-a-Service) har under senare år rönt stort intresse inom 
transportsektorn. Konceptet antas kunna bidra till en omställning till mer hållbara resmönster. Många 
transportmyndigheter jobbar därför aktivt med att testa och/eller införa kombinerad mobilitet. Trots 
detta är kunskapen om användares upplevelser begränsad. Därav är det svårt att förutspå vilka som 
kommer att anamma konceptet och hur deras resande kan påverkas. 

Metod: Viva är ett nyproducerat bostadsrättskomplex i centrala Göteborg. De boende erbjuds ingen 
boendeparkering. Istället får de tillgång till appen EC2B, genom vilken de kan köpa 
kollektivtrafikbiljetter samt boka de elbilar, elcyklar, ellastcyklar och elmopeder som finns parkerade i 
och kring bostadsrättsföreningens cykelgarage. Under våren 2019 har 26 hushåll intervjuats i syfte att 
förstå hur de nyttjar och upplever EC2B och transporttjänsterna. Analysen grundas även i deltagande 
observation vid två introduktionsmöten, försäljnings- och bokningsstatistik samt anteckningar från 
konsultationsmöten med de boende. 

Resultat och slutsats: Analysen har fokuserat på fyra övergripande frågor. Vilka har anammat EC2B 
(Q1)? Majoriteten av de boende känner till EC2B och många har laddat ner appen och registrerat sig. 
De som har implementerat EC2B för att lösa faktiska resebehov har generellt flyttat in tidigare, är 
yngre och äger färre bilar. Hur har de som anammat EC2B använt transporttjänsterna (Q2)? 
Användningen av transporttjänsterna har okat gradvis under våren, delvis till följd av att nya typer av 
fordon och rabatter på kollektivtrafikbiljetter introducerats. Transporttjänsterna har nyttjats för många 
olika typer av resor. Framförallt för dagliga resor relaterade till shopping, hobbyer och mindre ärenden 
samt för fritidsresor, men även för att pendla, plocka upp gäster och av ren nyfikenhet. Hur har 
resmönster påverkats (Q3)? Många av de boende som äger bilar använder dessa i mindre grad 
jämfört med hur de reste innan de flyttade till Viva. Det centrala läget, bristen på boendeparkering, 
kollektivtrafikutbudet och individuell motivation att förändras verkar vara viktiga faktorer för denna 
förskjutning. Det tycktes dock även som att tillgången till EC2B spelar en roll. Den ger de boende 
tillgång till alternativa transportsätt och ett smidigt sätt att pröva dem. För de boende som inte äger 
bilar minskar EC2B restid och krångel samt erbjuder en känsla av oberoende och möjligheter. Vilka 
typer av drivkrafter och barriärer har påverkat processen att anamma EC2B (Q4)?Initiala uppfattningar 
om EC2B påverkades positivt av interna ambitioner att förändras och möjligheten att få tillgång till en 
variation av fordon, samt negativt av ett uppfattat behov av antingen långa eller frekventa bilturer, 
vilket inte synkar med EC2Bs erbjudande. Beslut att testa EC2B motiverades ofta av nyfikenhet, 
medan en jobbig registreringsprocess och ett komplext system upplevdes hindra testning. I 
normaliseringsfasen blev de upplevda fördelarna med att använda transporttjänsterna allt viktigare 
drivkrafter, medan irritationen över barriärer som hindrade de boende från att använda 
transporttjänsterna effektivt växte i betydelse. Resultaten av analysen understryker tidigare 
påståenden om att kombinerad mobilitet är mycket mer än bara en app och/eller ett abonnemang 
samt belyser det ömsesidigt förstärkande förhållandet mellan införandet av kombinerad mobilitet och 
genomförandet av policyer som syftar till att minska bilism. 
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REALTIDSINSAMLING AV VäGYTESTATUS MED VANLIGA FORDON 

Björn Zachrisson 
NIRA Dynamics 

Bakgrund: Idag görs vägytmätningar på de större statligt förvaltade svenska vägarna med ett intervall 
om ett till två år. Detta görs med dedikerade fordon som både är dyra men också tillför fler fordon på 
våra vägar. Det NIRA vill göra är att minska ner på dessa fordon och samtidigt minska perioden 
mellan två mätningar för att tidigare kunna fånga upp eventuella situationer som uppstår på vägytan. 
NIRA Dynamics AB har utvecklat en prototyptjänst [Road Health – RH] som tillhandahåller 
realtidsinformation om vägstatus såsom friktion, grovhet, potthål mm. 

Metod: Tjänsten Road Health bygger på NIRA’s algoritmer som exekverar i bil och endast använder 
redan existerande sensorer ditsatta av fordonstillverkaren. Idag används en eftermarknads-
konnektivitetsenhet för att dels koppla upp bilarna men också för att exekvera mjukvaran. Med start 
sommaren 2020 kommer bilar att rulla ut med mjukvaran förinstallerad i fabrik hos vissa biltillverkare 
vilket gör att tillgången på data kommer att öka i form av mängd och täckning. Varje enskild bil utför 
beräkningarna lokalt i bilen och skickar sedan upp data till NIRA’s moln där data från alla bilar samt 
historisk data vävs samman för att beskriva vägens status. NIRA’s flotta har idag i Sverige ca 1000 
bilar, främst taxibilar, med primärt fokus på Stockholm och Göteborg men också god täckning i 
Jönköping samt Västerås. I Nederländerna pågår en upprampning till ca 25 000 bilar jämnt 
distribuerade geografiskt över landet och bland slutanvändare. 

Resultat och slutsats: De utvärderingar som har gjorts är främst utförda av NIRA men också med 
hjälp av tredjepart kund/universitet. Fokus för dessa utvärderingen är prestanda i bil, alla resultat visar 
vad enskilda bilar presterar. För friktion används friktionsvagn som referens och i fallet med grovhet så 
används VTI-bilar med laser för IRI-mätning som referens. Gällande friktion ligger NIRA-mätningar på 
par med andra mätmetoder (sensorer/friktionshjul). Friktionslagret kan användas för att få en 
ögonblicksbild på vägnätet under vintertid, larm vid oväntad halka och identifiera riskområden. För 
grovheten och IRI ligger 65% av NIRA-mätningarna, med en tidig algoritm, under 1.0 (IRI-index) i 
absolutfel jämfört med VTI's lasermätningar. Grovhet och potthål mäts idag sällan, tanken med en 
högre frekvens är att kunna fånga upp faror och åtgärdsbehov tidigare för att skapa säkrare vägar och 
ett mer kostnadseffektivt underhåll. Den stora insikten kommer dock när NIRA samlar in och 
aggregerar data från alla de enskilt uppkopplade bilarna och kan utifrån dessa kraftigt öka prestanda 
och kvalitet samt leverera vägrelaterade insikter i realtid. 
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DIGITALIZATION OF PAVEMENT QUALITY USING DRONES AND SENSORS FOR BETTER 
LOGISTICS OPERATION 

Julian Rodriguez Millan 
KTH 

Bakgrund: The efficient use of resources is becoming more and more relevant around the world. 
Pavement infrastructure is an industry that is not the exception. For instance pavement plants emit 
high quantities of CO2, CH4, and N2O to the atmosphere (Deng and Cheng, 2002, Wang et al., 2003, 
Yan, 2011 in Peng, Cai, Yin, Li, & Zhan, 2015). Furthermore, in the case of special structures like 
ports, logistics parks or airports, pavement condition inspections are still predominantly carried out 
manually by personal in the field. This leads to subjectivity and systematic errors that might affect the 
efficiency of resource use. (Zhang et al., 2016), (Coenen and Golroo, 2017), (Pan et al., 2018), (Zhang 
and Elaksher, 2012), The aim of the present research is to evaluate the feasibility of the 
implementation of modern surveying and information systems like drones and sensors in critical 
logistics infrastructure and the posterior digitalization of the results. And explore, in a later stage, the 
possible impacts of such technologies in the operations of those infrastructures to obtaining a more 
efficient use of the resources without affecting the operations. 

Metod: The research explores the current technologies of surveying, evaluates its applicability in the 
maintenance process of the infrastructure, and later explores the influence of such technologies in the 
logistics operation. As part of the results, imagery from drones was collected to evaluate its usage 
viability through a port pavement sample. Later, an assessment of the different sensors and its 
application possibilities was made. The implementations of those technologies in the BIM and other 
tools for its use during the operative stage of the infrastructure was evaluated. Recommendations 
were given regarding the most suited sensors for connecting information, and how such information 
could be included in the model for the daily operation of logistic infrastructure. 

Resultat och slutsats: Drones showed the capacity to capture most of the relevant defects that can 
be present in the pavement of a cargo port at different resolution levels (image quality). In the case of 
the different sensors, an evaluation of the different technologies available for pavement monitoring 
was made. Current research trends in the world focus on the new developments have been done in 
the area of fiber optics, being those the most extended ones for this kind of uses. However, other 
types of active and passive sensors were studied and showed its potential for use in the pavement. In 
addition, the way in which the information is translated and digitalized into models and the possible 
applications of such models were identified as two of the critical elements for the application of this 
technology. As major conclusions, the potential for the inclusion of drones and different types of 
passive and active sensor technologies in the port infrastructure maintenance and condition was 
discussed. The way to incorporate the information acquired from those technologies is outlined, and 
recommendations were given about the use, advantages and possible applications of this type of 
information into digital models. 
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DIGITAL DATA SHARING FOR REDUCED EMISSIONS IN PORT VISITS  

Mikael Lind 
Research Institutes of Sweden (RISE) 

Bakgrund: Optimising Port call operations result in more efficient operations in and out the port and 
reduces waiting times and increases productivity. Increased productivity and more efficient operations 
associated to just-in-time arrivals, departures and provision of services will result in less emissions by 
the ship and from port operations. In the struggle to reduce the environmental footprint of the shipping 
industry design and operational measures have been introduced and the debate whether market-
based measures should be included or not is still high on the agenda. 

Metod: Shipping from a holistic point of view, does still suffer from inefficiencies and sub-
optimizations, resulting in higher emissions and it is therefore logical that market-based measures 
could be employed through legislation to correct the imbalance. In contrast to this stream of thought, 
we argue for that there are a lot of incentives for involved maritime actors along the maritime supply 
chain to share data giving rise to benefits having a positive effect on the environmental footprint. 
Building upon earlier research within Port Collaborative Decision Making (PortCDM), this talk will 
introduce an incentive model for reduction of GHG (CO2) emissions enabled by enhanced data 
sharing, among different types of actors, within and outside the port along the maritime transport 
chain, where the actors share common (live) situational awareness enabling each of them to 
contribute and share benefits from integrated performance in port visits. 

Resultat och slutsats: The presentation will cover results gained from running testbeds of digital data 
sharing in 9 ports in Europe. The results are overwhelming and very positive for reduction of CO2 
emissions and also enhanced efficiencies during port calls. 
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THE POTENTIAL OF ROUTE BASED ERS NETWORK OPTIMIZATION 

Gyözö Gidofalvi, Can Yang 
KTH Royal Institute of Technology 

Bakgrund: The large scale deployment of Electric Road Systems (ERS) is a necessary and viable 
choice for reaching the emission reduction targets in the road-bound heavy freight sector. The per-
kilometer infrastructure development cost of ERS is large, thus selecting segments that yield a high 
utility is important. Current methods that utilize freight routes try to optimize the ERS network 
infrastructure based on the amount of freight routes that include a road segment / link based on select 
link analysis which, based on network assignment models / assumptions or real data, provides 
information of where traffic comes from and goes to at selected links, i.e., it provides the spatial 
distribution and origin–destination (OD) pair composition of aggregate link flows. However, as it is 
suggested in a recent pre-study [1], it is not sufficient to select segments simply based on the number 
of routes that include the segment or based on the OD-information. In particular, different vehicle-
powertrain-onboard and road charging technologies have different energy consumption, energy 
storage and charging characteristics. The energy consumption and charging characteristics of these 
vehicle-energy-technology configurations are also heavily affected by the load that they carry as well 
as the surface and 3D geometry of the roads that they are operated on. Finally, last but not least, as 
the vehicles have a finite energy storage and an objective to complete maximal part of their routes on 
electric energy, the electrification utility of segments / links in a network are not independent of one 
another, but largely depend on which part of the routes include the segments. 

Metod: To take the aforementioned aspects into account, the proposed methodology, adopts the 
newly introduced concept of Route Based Electrification Utility (RBEU) [1], which can be informally 
defined as the extra transport work that can be performed in electric operations because of the 
electrification of the segment in question. Given an infrastructure budget of N segments, to find the N 
segments that maximizes the electrification utility, the proposed Route based ERS Network 
Optimization (RENO) method first compresses and indexes the massive input set of vehicle 
trajectories (routes) and then utilizes this data structure to incrementally add segments to the partial 
solution that maximize the RBEU of the selection. To take into consideration of vehicle load, speed 
and road geometries two approaches are proposed: one based on GIS data and simulations and one 
based on vehicle fuel consumption as a proxy. 

Resultat och slutsats: Empirical evaluations on a real word data set 1) illustrate the superiority of the 
RENO method over the segment based optimization approach for a wide range of electrification 
scenarios and 2) analyze the characteristics of the solutions found by the RENO methodology. The 
potential infrastructure cost savings resulting from RENO are up to 75%, which for national 
expressway networks is estimated to be in the range of 120M€ (Sweden) to 8,520M€ (China). [1] 
Gidofalvi, G., Yang, C., 2019. Delivery Route Based ERS Network Optimization. 3rd Electric Road 
Systems Conference. 

  



  363 

10.8.5 

DIGITALISERING OCH DATAKäLLOR 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

DIGITALA MOBILITETSTJäNSTERS BIDRAG TILL HåLLBARA RESMöNSTER 
- ERFARENHETER FRåN MISTRA SAMS LIVING LABS 

Anna Kramers, Tina Ringenson, Martin Sjöman, Bhavana Vaddadi 
KTH Royal Institute of Technology 

Bakgrund: Mistra SAMS vision är att nya mobilitets- och tillgänglighetstjänster år 2030 ska bidra till att 
”Sverige har uppnått hållbar tillgänglighet och mobilitet i urbana områden”. I denna presentation 
kommer erfarenheter och resultat från Mistra SAMS Living Lab ”Jobba Nära – Resa Smart” att 
presenteras. Living Lab används som metod för att undersöka hur ett urbant liv kan komma att 
förändras samt olika aktörers perspektiv och ansvar för att denna omställning skall påbörjas/hända. 
Living labbet tar sin utgångspunkt i de två första stegen i Trafikverkets fyrstegs-princip 1) “Tänk om” 
och 2) “Optimera”. Digitala tjänster kan vara en del av lösningen genom att minska behov av 
transporter och byta till effektivare reseslag samt att bidra till ett bättre utnyttjande av befintlig 
infrastruktur. 

Metod: Living Labs är ett ”verklighets-laboratorium” för att testa möjliga framtida scenarier i 
deltagarnas verkliga liv. Det är en undersökande metod som bygger på att deltagarna utsätts för nya 
företeelser i sin vardag. Genom intervjuer och spårning är det möjligt att förstå hur dessa s.k. 
”interventioner” uppfattas av deltagarna, och hur deras vardag påverkas. Deltagarna blir på så sätt 
även medskapare av designen av nya tjänster genom att deras reaktioner och synpunkter samlas in 
under forskningen. I Mistra SAMS Living Lab har vi använt oss av en digital plattform för att erbjuda 
tillgänglighets- och mobilitetstjänster till deltagarna, t.ex. att de kan 1) boka arbetsplats i en lokal jobb-
hubb som etablerats i Tullinge fullt utrustat som ett aktivitetsbaserat kontor, 2) planera och betala för 
kollektivtrafikresor, 3) boka elcyklar och 4) boka peer-to-peer-samåkning. Rekryteringav deltagarna 
som all bor i jobbhubbens närområde gjordes i två omgångar. Grupp 1 (25 personer) rekryterades via 
Facebook och arbetar på olika arbetsplatser med långa pendlingsavstånd. Grupp 2 (ca 30 personer) 
rekryterades via ett partnerföretag, Ericsson, vars personalavdelning identifierade anställda i en radie 
av 5 km från jobbhubben. 
Datainsamling har skettgenom intervjuerav alla deltagare om förväntningar, vardagsliv, resande och 
arbetsliv innan start. Ytterligare intervjuer kommer att hållas och olika ”utmaningar” kommer att 
introduceras. Deltagarna loggas i den digitala plattformen SpaceTime som är integrerat med företaget 
Smart Resenärs kollektivtrafikbiljetter. En resedagbok kommer att fyllas i av deltagarna under hösten 
och analyseras samt fungera som triggermaterial för diskussioner med deltagarna. 

Resultat och slutsats: Genom att etablera ett Living Lab av denna storlek har vi fått erfarenheter av 
Living lab som forskningsmetod och insikter kunskaper om hur trögrörliga våra beteenden och 
institutioner är samt kunskap i vad denna tröghet består av. Exempel: 
Erfarenheter från att etablera/driva Living labs: - Vikten av samarbete mellan kommuner, företag och 
akademi - Hur effektiv rekrytering av deltagare går till - Att utveckling och etablering av olika 
interventioner liknar utvecklingen av en start-up, är resurskrävande och kräver stor flexibilitet. 
Identifierade utmaningar för framtida hållbart resande - olika arbetsplatser har olika rese- och 
distansarbets-policys och normer om var och hur arbete kan utföras - förstå kommunens och andra 
aktörers roll i etableringen av nya tjänster - incitamentsstrukturer som måste brytas eller införas - 
värdekedjor och affärsmodeller som behöver skapas 
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LIVEKARTOR SOM SOM STöD FöR RESEPLANERING MED KOLLEKTIVTRAFIK 

Björn Lidestam1, Joakim Dahlman1, Stefan Rahlén2 
1VTI , 2Linköpings universitet 

Bakgrund: Ett fältexperiment genomfördes i Linköping för att undersöka hur en så kallad livekarta 
(eller realtidskarta) kan underlätta (eller försvåra) för kollektivtrafikresenärer. Livekartan är ett 
kartbaserat gränssnitt som utgår från resenärens egen position. Den kan i realtid visa var 
kollektivtrafikfordon befinner sig, utifrån bland annat fordons GPS-positionering. En teoretisk fördel 
med livekartan är att den visar möjliga färdval åt många håll samtidigt, med många olika 
kollektivtrafikslag och -linjer. En tidtabell, å andra sidan, visar bara den trafik som finns på just den 
linjen. Hypotetiskt borde därför en livekarta ge fler alternativ med ett mer relevant urval i närtid, i en 
tättrafikerad och komplex kollektivtrafik. En annan hypotes var att yngre resenärer, som vuxit upp med 
elektroniska gränssnitt, borde ha lättare för att tillgodogöra sig livekartans interktiva gränssnitt, jämfört 
med äldre resenärer. 

Metod: Mellangruppsdesign användes, med variablerna Ålder (yngre, äldre) och Livekarta (ja, nej). 
Femton deltagare ingick i studien, varav fyra yngre (18–30 år) som reste med livekarta; tre yngre som 
reste utan livekarta; fyra äldre (60–80 år) som reste med livekarta; och fyra äldre som reste utan 
livekarta. Proceduren innebar att deltagarna fick i uppgift att resa med buss inom Linköping, och att en 
medföljande försöksledare under resan gav instruktioner om nya resmål. Proceduren syftade till att 
efterlikna en halvt spontan resa, där resenären under resans gång får ändra sina planer (t.ex. träffa en 
vän för att fika på stan; köpa hem en viss matvara). Hälften av deltagarna utrustades med livekartan 
på en smartphone (mobiltelefon med touchskärm), instruerades i hur den fungerar och blev tillsagda 
att den skulle användas under resan. Hälften av deltagarna blev tillsagda att resa och fatta resebeslut 
som vanligt och fick alltså ingen livekarta att använda. Tidsåtgången för att fatta beslut om hur de 
skulle resa vidare samt total restid mättes. I en enkät efter genomförd resa skattades nyttan av och 
acceptansen för livekartan. 

Resultat och slutsats: Resultaten visade att användning av livekartan gav längre tid för att fatta 
resebeslut än när besluten fattades utan den, och speciellt för de äldre resenärerna. Enkätsvaren 
påvisade ett flertal problem med kartgränssnittet som försvårade, framför allt för de äldre. Bland annat 
var svårt för de äldre att urskilja och tolka informationen på skärmen. Interaktionen mellan Livekarta 
och Ålder kan tolkas som att livekartan kräver inlärning och tillvänjning. Ingen av åldersgrupperna 
hade omedelbar nytta av livekartan, men fortsatta studier får utvisa om livekartan kan underlätta för att 
fatta tidseffektivare resebeslut efter att resenärerna vant sig vid den. Troligtvis är livekartan också mer 
användbar i större städer med större, tätare och mer sammanvävt ruttnät än i Linköping. 
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THE RESILIENT PERFORMANCE OF DIGITISED ATM WORK SYSTEMS: THE CASE OF 
REMOTE TOWERS AND REMOTE TOWER CENTRES 

Anthony Smoker1, Billy Josefsson2 
1Lund University School of Aviation/Sweden , 2LFV 

Bakgrund: The operation of airport air traffic services from a remote location is an exemplar of 
innovative digitisation in aviation. No longer a novel concept, implementations have taken place in 
Sweden and elsewhere. Of the modes of operation, Multiple remote tower ATS in a Remote Tower 
Centre (RTC) is of interest for co-locating several remote towers in a remote tower centre, such as 
Sundsvall in Sweden, introduces a different business model that holds potential for gains in cost 
efficiency and sustainability of airport operations. Research has been instigated in support of the 
implementation of the multiple Remote Tower Operations. Few have explored non-nominal situations 
(Kearney & LI, 2014). One project developed a method to assess the resilience performance using 
MRTWRs (SESAR, 2015). This method adopts a systems approach to defining and deriving a model 
of the work system, using this to elicit from SMEs (in a workshop) the nature of the variability, 
challenges and adaptations that are experienced in current operations (work as done/imagined) and 
the strategies used to sustain operations. This provides a baseline for then eliciting how an envisaged 
design for an operational work system can sustain operational performance. 

Metod: The resilient performance of a hypothesised Remote Tower Centre where five airfields are 
controlled remotely was the focus of the research undertaken by LU and LiU for LFV Assumptions 
were made about the organisation of the RTC Knowledge elicited from the workshop was analysed 
three methods to examine resilient performance of adaptive socio-technical systems. This gave insight 
into the potential strategies that could be used to tactically manage the RTC operation in the presence 
of uncertain conditions and variables exploiting both human and machine capabilities. Principally, the 
flexibility to reconfigure and adapt the operational positions so that capacity of the system better 
matched the variability There are coordination costs associated with such adaptations. 

Resultat och slutsats: It was concluded that potential existed for a RTWR centre (RTC) to have 
greater resilient performance than an equivalent number of single tower or remote tower operations. . 
A fundamental capability is the ability to configure and reconfigure the working positions flexibly so that 
various combinations of the five remote towers across three working positions. Thus, a scale effect 
scale of co-locating the provision ATS of five airfields.RTCs introduce a new social organisation that 
emerges. Importantly, it introduces assumes a supervisory function that s required to tactically 
manage the Remote Tower Centre. Thus, the work system becomes a managed system. In resilient 
performance terms, the capacity to adapt the work system to sustain performance in an RTC work 
system is different. The strategies also gave insight into new design requirements to support this 
modus operandi. Further research is under way into the strategies that elicited exploring these in more 
detail so that their contribution to resilient performance and effective operation can be understood. The 
results will better inform the functional design of the work system for RTC work systems. The 
presentation will discuss both the method used and the implications of digitised work systems for 
resilient performance 
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INFORMATION OM PåGåENDE PROJEKT ”ANALYS AV FöRUTSäTTNINGAR OCH NYTTOR 
MED ETT NYTT NAVIGATIONSSTöD FRåN LAND” 

Mikael Hägg 
RISE Research Institutes of Sweden 

Bakgrund: I takt med den tekniska utvecklingen, både ombord på fartyg och iland, har förändringar 
skett vad gäller navigering och kommunikation. Dagens navigationsutrustning ger nya möjligheter till 
kontrolleradnavigering och trafikhantering i farleder. De svenska rederierna ligger idag långt framme 
vad gäller teknisk utrustning och har välutbildade besättningar. Parallellt med denna utveckling har 
lotsens roll på vissa fartyg med att vara behjälplig vid manövrering till och från kaj ökat. Ett mål är att 
öka konkurrenskraften för de fartyg som har investerat i teknik, system och utbildning/träning av sina 
besättningar för att öka sjösäkerheten utöver vad regelverk kräver. Syftet med projektet är att 
definiera, demonstrera och genomföra en första utvärdering av ett koncept för navigationsstöd från 
land som stöd till fartygsnavigering i svenska farvatten. Projektet utgör ett viktigt steg i arbetet med att 
utveckla innovativa tjänster för navigationsstöd. Konceptet förväntas öka sjöfartens konkurrenskraft 
med bibehållen sjösäkerhet och öka sjöfartens transportandel och konkurrenskraft i jämförelse med 
andra trafikslag. 

Metod: Projektet innehåller både forsknings- och demonstrationsaktiviteter och organiseras därför 
som ett triple-helix-projekt, bestående av forskningsinstitut – RISE Research Institutes of Sweden, 
myndigheter – Sjöfartsverket och Luftfartsverket, samt näringsliv – svenska industripartner och 
rederier. För att ytterligera stärka triple-helix upplägget knyts en rad viktiga aktörer till projektet genom 
en referensgrupp. 

Resultat och slutsats: Denna presentation informerar om det pågående projektet ”Analys av 
förutsättningar och nyttor med ett nytt navigationsstöd från land”. Projektet startades under våren 2019 
och kommer att avslutas i slutet av 2020. 
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FRAMTIDENS PARKERING - INNOVATIONSTäVLING OCH RESULTAT  

Camilla Wikström, Thomas Sjöström 
Stockholms stad 

Bakgrund: Stockholms stad är en av fem europeiska städer som deltar i EU-projektet ”Eccentric”. 
Projektet, som finansieras inom Horisont2020, pågår mellan 2016-2020 och syftar till att praktiskt testa 
innovativa åtgärder som minskar behovet av bil, uppmuntrar till andra mer yteffektiva transportslag och 
miljövänligare distribution av gods. Ett av dessa är en ny teknisk lösning för gatuparkering. 
Bakgrunden till projektet är att staden från och med 1 september 2016 genomförs en succesiv ökning 
av avgiftsbelagda områden i Stockholm. Huvudsyftet är att öka framkomligheten på Stockholms gator, 
minska trängseln i staden och samtidigt öka antalet lediga parkeringsplatser. Det är därför intressant 
att utforska potentialen av nya tekniska lösningar som kan bidra till att skapa framtidens smarta och 
tillgängliga stad. 

Metod: Hösten 2017 utlyste Stockholms stad en innovationstävling för att uppmuntra företag att 
komma på tekniska lösningar för att effektivt kunna genomföra parkeringsövervakning digitalt och 
samtidigt göra det lättare för stockholmarna och besökare att hitta lediga parkeringsplatser. Tolv 
tävlingsbidrag kom in och efter en stegvis urvalsprocess valdes två vinnare ut, tyska Parkling och 
holländska Brickyard, av en jurygrupp. Båda vinnarna har genomfört praktiska demonstrationer i Årsta 
området (180 km) med sina innovativa tekniska lösningar. Parklings lösning handlar om att utrusta 
bilar med kamera och radar-utrustning som kan användas för att enkelt och effektivt kunna övervaka 
parkerade bilar i större områden. Information om lediga parkeringsplatser kan också överföras till en 
mobilapp (Parkling) som kan användas av förare som letar parkering. Brickyards lösning består även 
den av fordon som utrustas med kamera på taket för att kunna övervaka parkerade bilar. Brickyard 
ska också koppla ihop datan som samlas in med data från parkeringsautomater i området för att på så 
sätt kunna ge information om var det finns lediga parkeringsplatser som överförs till en mobilapp (Path 
to Park). 

Resultat och slutsats: Under vår, sommar, höst 2018 samt vinter 2019 genomfördes fyra stycken 
demostrationer i Årsta av vinnarna, för att testa tekniken under olika årstider. Även ett avslutande 
gemensamt test utfördes på Kungsholmen samt i Årsta för att validera tidigare testresultat som även 
jämfördes mot data som samlades in av observatörer på specifika fokusgator. Resultat från samtliga 
test är sammanställda och kommer att presenteras på Transportforum 2020 vilket är av intresse för 
kommuner som ansvarar för gatuparkering samt vill bedriva effektiv parkeringsövervakning. En stor 
del av framgången berodde på potentialen för Scan Cars att identifiera fordon samt att visa 
information om ledig parkeringsyta i en smart phone app för både Ios och Android. Resultatet visar på 
en varierande detekteringsgrad hos bolagen samt i information om ledig plats. Resultaten visar även 
var förbättringar kan göras för att höja detekteringsgraden av felparkerade fordon samt att en digital 
karta med aktuella parkeringsregler är grunden för all teknisk innovation. Stockholms Stad, specifikt 
Trafikkontoret, har aktivt bidragit i innovationsutvecklingen med expertkompetens för gatuparkering, 
legala förutsättningar samt IT. Båda vinnarnas tekniska system är integrerade mot Stockholms Stads 
parkeringssystem och genomfört s.k. stresstest för att genomföra skarpa test mot testmiljön och sedan 
produktionsmiljön. Testerna visade att Stadens parkeringssystem är väl rustat för nya tekniska 
lösningar i samband med parkeringsövervakning. 
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10.9.5 

DIGITALISERING OCH CENTRALSTYRNING 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

ASSESSMENT OF THE POTENTIAL FOR DEMAND RESPONSIVE PUBLIC TRANSPORT BY 
SIMULATION 

Jan Persson, Sergei Dytchkov, Paul Davidsson, Holmgren Johan 
Malmö university/K2 

Bakgrund: Demand Responsive Transport (DRT) has been highlighted as an opportunity to offer 
cost-efficient public transport, especially in areas with low demand and for special purpose services. 
Further, the major breakthrough of "smart" mobile phones in recent years has led to a renewed 
interest in demand responsive public transport, where recent or current attempts have been 
implemented in an urban or metropolitan context and with the ambition to offer services aimed at the 
general public. However, experience shows that the cost has been the Achilles heel of many attempts 
and projects have failed due to insufficient planning. Demand Responsive Transport is a shared 
transport that operates with a flexible route and/or with flexible time tables. Flexibility gives an 
opportunity to improve traveler's mobility and ride sharing may help to reduce cost and environmental 
impact. DRT is not a new concept, but the widespread smartphones give an opportunity to rethink the 
system with online demand management and vehicle fleet re-routing. There are a number of ways to 
implement demand responsive transport, from more or less a taxi-like service to a service where only 
small adjustments are made to the time table. There are also plenty options of how to interact with 
travelers, e.g., from a service requiring pre-booking far ahead in time to services where travelers are 
guided to an alternative pick-up point depending on current location of vehicle and traffic conditions. 

Metod: In this project a simulator is developed for studying different implementation of demand 
responsive transport in relation to different travel demands including geographical characteristics and 
existence of regular public transport. The simulator allows for building knowledge of where and how 
demand responsive transport most suitable and what is the effect on service level for travelers and 
operation costs of the service. There is no off-the shelf simulation tool that provides the required 
features for this challenging domain, such as, dynamic vehicle routing, traveler’s behavioral modelling 
(mode choice), heterogeneous travelers’ and vehicles’ attributes. 

Resultat och slutsats: The simulator is applied to a case study of a municipality in Sweden and some 
results will be presented. The results show the relation between operational costs and service level for 
some alternatives of implementation. The results of the project are important since they will improve 
the knowledge of conditions of where demand responsive services could have a potential, how they 
should be implemented and give an indication of costs associated with demand responsive services 
without having to launch real tests. 
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10.9.6 

DIGITALISERING OCH CENTRALSTYRNING 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

KAN NY TEKNIK FöRBäTTRA ANROPSTYRD KOLLEKTIVTRAFIK? 

Fredrik Pettersson-Löfstedt 
Lunds universitet/K2 

Bakgrund: Det stora genomslaget för ”smarta” mobiltelefoner under senare år har inneburit ett förnyat 
intresse för anropsstyrd kollektivtrafik där realtidsmatchning mellan utbud och efterfrågan möjliggjord 
av ny teknik har varit en central del. Internationellt finns det för tillfället många pågående initiativ som 
bygger på idén att boka en delad resa med hjälp av en smart telefon och fordon som omdirigeras 
baserat på verklig efterfrågan i realtid. Det saknas dock kunskap om huruvida dessa nya tekniska 
framsteg kan förbättra förutsättningarna för anropstyrd kollektivtrafik. Sedan januari 2018 har forskare 
därför inom ramen för K2-projektet Public transport on-demand? – Assessment of the potential for 
demand-responsive public transport services in Sweden genomfört en studie som syftar till att 
kartlägga erfarenheter från försök med efterfrågestyrda tjänster på olika platser i världen. 
Kartläggningen har dels syftat till att identifiera var den här typen av tjänster har testats och dels syftat 
till samla in olika typer av data och erfarenheter från pågående och avslutade tjänster. Den 
huvudsakliga frågeställningen för delststudien som presenteras här är: Kan ny teknik förbättra 
anropsstyrd kollektivtrafik? 

Metod: Totalt identifierades 35 olika tjänster som uppfyllde kriterierna för att räknas som 
efterfrågestyrd kollektivtrafik. De identifierade tjänsterna finns i nio olika länder och 23 olika städer 
eller regioner och inkluderar tjänster som har testats eller är aktiva i större städer, mindre städer, 
förorter, och på landsbygden. Nio tjänster, varav de flesta subventioneras av den offentliga sektorn, 
har analyserats mer detaljerat avseende aspekter såsom ruttning/geografisk avgränsning, av- och 
påstigning, öppettider, bokning och betalningsmetod, prissättning, samt utveckling av resande och 
produktivitet. Metoden för undersökningen är en jämförande fallstudie som bygger på en kombination 
av informationsinhämtning från sekundärkällor och primärkällor. Sekundärkällorna omfattar 
vetenskapliga artiklar, rapporter, information från tjänsteleverantörers hemsidor, samt nyhetstexter 
från tidningar och online publikationer. I vissa fall genomfördes intervjuer och möten med 
representanter för tjänsteleverantörer, operatörer och kollektivtrafikhuvudmän. Data över resande och 
produktivitet har sammanställts med hjälp av både primär och sekundär data. 

Resultat och slutsats: De flesta av de fall som har studerats har genomförts i en urban kontext, 
endast ett fåtal av projekten har testats på landsbygden. De flesta av tjänsterna är baserade på 
fristående tekniska system där integration med andra former av kollektivtrafik är begränsad, 
exempelvis avseende boknings- och betalningssystem. Resultaten från studien belyser även att det 
inte finns några belägg för att ny teknik i sig bidrar till att förbättra produktiviteten för anropstyrd 
kollektivtrafik. En central slutsats av studien är att det inte finns någon tydlig indikation på att den nya 
tekniken är ett universalmedel för att komma tillrätta med problematiken med anropstyrd kollektivtrafik 
avseende lågt resande och höga kostnader. Det finns dock exempel som tyder på att tekniken, 
tillsammans med en välavvägd design av själva tjänsten kan ha potential att förbättra anropstyrd 
kollektivtrafik avseende resande. Det finns också indikationer på att sådana tjänster kan bidra till 
tillgänglighetsförbättringar för befolkningen i ett visst område jämfört med linjelagd kollektivtrafik eller 
jämfört med traditionella anropsstyrda tjänster. 
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11. Cykling och gångtrafik 
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11.1.1 

PROGNOS OCH POTENTIAL FöR öKAD CYKLING 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

MODELLERING OCH PROGNOS AV CYKELRESOR I VäXJö 

James Ramsey1, Martijn Hollestelle2 
1Ramboll Sweden AB, Skeppsgatan 5, 211 11 Malmö , 2Ramboll 

Bakgrund: De senaste 20 åren har cykelns betydelse som transportmedel och som ett hållbart 
transportalternativ växt i tätortsområden runt om i världen. Med denna tillväxt har även kravet på bättre 
planering av cykelnätverk samt cykelprognoser vuxit. Tyvärr har inte modellering av cykeltrafik 
utvecklats på samma sätt. Cykelmodeller modelleras ofta separat från övrig trafik och används mest 
för att visa vilka ruttval som cyklister gör. Dessa modeller tar inte hänsyn till effekten av nya cykelvägar 
och vilken effekt en ökad cykelanvändning har på antalet bilresor. Den här presentationen beskriver 
den nya och innovativa cykelmodell som tagits fram för Växjö kommun i syfte att hjälpa Växjös trafik- 
och samhällsplanerare att förstå deras cykelnätverk bättre samt för att prognostisera framtidens 
cykelresor. 

Metod: Växjö kommun jobbar hårt för att vara en fossilbränslefri stad där varje invånare ska ha en låg 
energianvändning och klimatpåverkan. Ett av Växjö kommuns mål är att dubbla antalet cykelresor de 
kommande 10 åren. För att kunna göra det har de bestämt sig för att utveckla en ny cykelmodell 
kopplat till deras befintliga persontransport- och trafikprognosmodell som förser Växjö kommun med 
en analytisk och informationsbaserad cykelplaneringsplattform. Som konsult till Växjö kommun har vi 
på Ramböll utvecklat denna ny cykelmodell som kopplas direkt till kommunens nuvarande 
persontransport- och trafikprognosmodell. Den nya modellen klarar av att göra prognoser för 
framtidens bil-, kollektivtrafik och cykelresor. Cykelmodellen används för att visa ruttval men även för 
att undersöka hur en förändring av cykelnätverket har på det nuvarande och den framtida 
användningen av bil, kollektivtrafik och cykel. Det går exempelvis att undersöka hur effekten av att 
flera centralt belägna vägar stängs av för biltrafik påverkar antalet cykelresor i staden. 

Resultat och slutsats: Cykelmodellen använder ny teknik och forskningsresultat som försöker 
modellera cykelresor och ruttval med olika parametrar. Dessa kan röra sig om olika faktorer som 
påverkar cykelresandet såsom typ av cykelinfrastruktur, upplevd osäkerhet/säkerhet och restid. I den 
här presentationen sammanfattar vi vår cykelmodell och den metod som användes samt resultat från 
modellen med olika exempel. Slutligen förs en diskussion om hur modell och teknik kan användas i 
olika transportmodeller, inte bara i Växjö utan var som helst. 
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11.1.2 

PROGNOS OCH POTENTIAL FöR öKAD CYKLING 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

CYKEL POTENTIALEN I SöRMLAND, ÖREBRO OCH VäSTMANLAND 

Chengxi Liu1, Jan Fredrik Högberg2, Karin Wallin3, Jessica Cedergren4 
1VTI , 2Regionförbundet Sörmland , 3Samhällsplanering och utveckling, Region Örebro län 
, 4Hållbarhet och Samhälle, Region Västmanland 

Bakgrund: Introduktion I det strategiska arbetet med cykelfrågor, har bra metoder och 
diskussionsunderlag saknats för att bedöma potentialen av cykling. Kågessonmodellen är den 
vanligaste modellen som använts regionalt (befolkning/orter-avstånd) för att diskutera prioriteringar av 
regionala cykelstråk. Men den modellen saknar många variabler viktiga för en mer realistisk 
bedömning av verklig potential för cykling. Utifrån ett regionalt perspektiv har det saknats både 
nyckeltal, statistik och modelleringsverktyg för att diskutera cykelfrågorna ur ett långsiktigt strategiskt 
perspektiv och prioriteringar av investeringar med koppling till länstransportplanerna. I ett pilotprojekt 
av regional analys av cykling i Södermanlands, Västmanland och Örebro län där metoden för analys 
av potentialen för cykling provas. Mål för studien är att: · Få en nulägesbild över cyklingen genom 
modellering. · Analysera cykling i ett tillgänglighets- och hela resan perspektiv genom ruttvalsanalys. · 
Kartlägga potentialen för cykling. Frågor som ska besvaras: · Nulägesanalys o Hur ser cyklingen i 
länet ut idag? · Tillgänglighetsanalys o Hur många av länets invånare kan cykla till arbetet inom givna 
tidsintervall? o Hur många av länets invånare kan nå arbetet med en kombination av cykel, gång och 
kollektivtrafik inom givna tidsintervall? o Hur många av länets skolelever kan cykla till skolan inom 
givna tidsintervall? o Hur många av länets skolelever når skolan med en kombination av cykel, gång 
och kollektivtrafik inom givna tidsintervall? Vi vill kunna använda resultatet till: · Veta var störst 
potential till ökat cyklande finns för att prioritera utbyggnad av kommunala och regionala cykelvägar. · 
Veta var störst potential finns till ökade kombinationsresor mellan cykel, gång och kollektivtrafik finns 
för att prioritera utveckling av hållplatser, bytespunkter, cykelparkeringar etc. · Indikera lägen för 
boende med god potential till hållbart resande. 

Metod: Studien börjar från att bygga cykelvägnätet och cykel-kollektivtrafikvägnätet som beskriver 
nuläget av cykelinfrastruktur. Ett väl fungerande vägnät ligger till grund för samtliga analyser i senare 
delar av studien. Studien sedan beräknar efterfrågan för cykelresor genom en statistikmodell som är 
baserade på resesbeteende observerade i Örebros resvanor undersökning. Modell tar hänsyn till 
restid/kostnader av alla färdmedel samt resandes socio-demografi. Beräknade efterfrågan sedan 
kartläggs på cykelvägnätet att beräkna cykelflöden. Både potentialflöden och nulägets flöden räknas, 
där potentialflöden antar att alla förvärvsarbetande och skolbarn inom en viss tidsintervall till arbeta 
och skola ska cykla. 

Resultat och slutsats: För alla tre län, är det mer än 45% av länets invånare kan cykla till sin 
arbetsplats inom 15 min och mer än 80% av länets skolbarn kan cykla till sin närmast skola inom 10 
min. Detta indikerar att relativt bra cykel tillgänglighet för arbetspendling och mycket bra tillgänglighet 
för skolresor. Studien identifierade flera regional stråk som har stor cykelpotentialen, dock analysen 
också indikerar att potentialen huvudsakligen kommer från långdistanspendling, dvs, de 
potentialcykelresorna med 7-20 km avstånd. Nulägets analys och identifierade stråken med hög 
cykelpotential ger underlag till regions planering för cykelinfrastruktur. 
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11.1.3 

PROGNOS OCH POTENTIAL FöR öKAD CYKLING 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

POTENTIALSTUDIE FöR ARBETSPENDLING MED CYKEL I STOCKHOLMS LäN 

Astrid Michielsen 
Trivector 

Bakgrund: Det saknas uppgifter om cykelns fulla potential för arbetspendling i länet. Det innebär att 
bilen ofta betraktas som det självklara alternativet, trots att det ofta finns goda möjligheter att ersätta 
bilresan med cykel. För att öka kunskapen om cykelns förutsättningar har det regionala cykelkansliet, 
Region Stockholm låtit genomföra en potentialstudie. Syftet med potentialstudien är att undersöka 
vilka möjligheter som finns för arbetspendling med cykel. Hur många invånare i länet kan cykla till 
arbetet inom 30 minuter? Skiljer sig resultatet mellan olika kommuner? Och vilka stråk i länet har 
störst potential för ökad cykling? 

Metod: Potentialstudien innebär en kartläggning av samtliga förvärvsarbetande i länet med avseende 
på deras resväg från bostaden till arbetet. Studien analyserar vilken färdväg som är den snabbaste för 
respektive individ och hur lång tid det tar att cykla mellan bostaden och arbetet. Det gör det möjligt att 
se hur många personer som kan cykla inom ett visst tidsintervall, exempelvis 30 minuter. Analysen för 
potentialstudien gjordes med hjälp av trafiksimuleringsprogrammet VISUM. Nytt för denna typ av 
studien är att resultaten presenterades i en interaktiv onlinekarta som är tillgänglig för alla 
(https://arcg.is/0DWCX9). Analysen gjordes för alla förvärvsarbetande, men även uppdelad på 
bostadskommun, kön, ålder och inkomst. 

Resultat och slutsats: Potentialstudien visar att nästan 70 % av invånarna i Stockholms län kan nå 
arbetet inom 30 minuter om cykling tillåts på alla vägar. Potentialen är störst i de centrala delarna av 
länet, t.ex. Stockholms stad, Solna, Sundbyberg, Danderyd och Lidingö. Men även i andra kommuner 
finns en stor potential för ökad cykling. Den regionala cykelplanen har som mål att andelen cykelresor 
ska öka till 20 %, vilket är en stor ökning jämfört med idag. Potentialstudien visar dock att i mer än 
hälften av alla kommuner bor merparten av invånarna inom 30 minuters cykelavståndet från arbetet, 
om cykling tillåts på alla vägar. Kvinnor har generellt något närmare till arbetet än män. Generellt 
gäller att invånare i åldersgruppen 16–24 år har kortare restid till arbetet än övriga grupper. Det är 
även tydligt att invånare i åldersgruppen 40–64 år har längst väg till arbetet. Potentialstudien visar 
även vilka stråk i länet som har störst potential för cykelpendling. Studien visar 
potentialen/belastningen i varje enskild länk i vägnätet och hur många som potentiellt skulle använda 
stråket för att cykla till arbetet. Essingeleden, centralbron, E4 och E18 har stor cykelpotential. 
Slutsatsen är att potentialstudien visar att det finns en stor potential för att öka cyklingen i Stockholms 
län. Den interaktiva hemsidan kan användas av kommunerna för att se vilka stråk i länet som har 
störst potential för cykelpendling. Det gör det möjligt att kartlägga vilka kapacitetsbrister som finns i 
dagens vägnät och vilka nyttor och restidsvinster som följer av att åtgärda bristerna. När potentialen är 
känd är det enklare att prioritera vilka åtgärder som ska göras för att nå bästa möjliga resultat. Det ger 
underlag föreffektiva satsningar och investeringar som hjälper stockholmsregionen att nå målen i den 
regionala cykelplanen till 2030. Projektresultaten är aktuella och bör presenteras 2020 då de knyter an 
till andra projekt om regional cykling. 
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11.1.4 

PROGNOS OCH POTENTIAL FöR öKAD CYKLING 
2020-01-08 1:15 PM - 2:45 PM 

REGIONALT CYKELBOKSLUT – DIGITALISERING GER NYA MöJLIGHETER 

Martin Menke, Agnes Landefjord 
Tyréns AB 

Bakgrund: Det blåser cykelvindar i Stockholm sägs det. För att möjliggöra en fortsatt positiv 
utveckling har en regional cykelplan för Stockholm tagits fram. Syftet med cykelplanen är att förbättra 
möjligheterna för cykelpendling i länet. Målet är att andelen cykelresor ska utgöra 20 procent år 2030. 
Men hur går det egentligen för väghållarna med utbyggnationen av de regionala cykelstråken? Vad är 
på gång på cykelfronten och hur långt ifrån ett utbyggt regionalt cykelnät är Stockholmsregionen? För 
att svara på dessa frågor tar Region Stockholm fram ett årligt cykelbokslut vilket har tagits fram sedan 
2015. För 2017 och 2018 har Tyréns AB bistått i detta arbete. Såväl metod som presentationssätt har 
utvecklats till att för 2017 och 2018 vara en webbenkät som resulterar i en interaktiv karta. 
Cykelbokslutet är en redogörelse för det arbete som har gjorts under året och ger en samlad bild av 
utvecklingen i länet. Det har även som funktion att sprida goda exempel och lyfta fram kommuner som 
utmärker sig vad gäller cykling. Eftersom bokslutet har till syfte att följa upp cykelplanen är flertalet av 
utvärderingskriterierna fasta men det finns stora möjligheter att utveckla datainsamlingsmetoder och 
hur resultatet nyttjas och tillgängliggörs. Genom både digital kartbaserad insamling och presentation 
av resultat är cykelbokslutet attraktivt och användarvänligt från datainsamling till presentation. 

Metod: Sedan två år tillbaka genomförs den huvudsakliga datainsamlingen för det Regionala 
cykelbokslutet genom en kartbaserad webbenkät riktad till regionens kommuner och Trafikverket. En 
kartbaserad enkät förenklar för respondenterna och leder till nya möjligheter gällande analys och 
presentation av resultaten. Frågor rörande exempelvis genomförda och planerade åtgärder samt 
kollektivtrafiknära cykelparkeringar har alla en geografisk koppling där kartenkäten enkelt låter 
respondenten placera ut dessa på rätt plats. Vidare kan svaren direkt bearbetas och analyseras i GIS 
vilket gör det enklare att se regionala skillnader och samband. Utöver enkäten nyttjas registerdata 
gällande bla, cykelstölder, olyckor, hjälmanvändande och flödesmätningar för att ge en samlad bild av 
läget i länet. Publiceringen av cykelbokslutet sker i form av en rapport och en interaktiv karta på 
Region Stockholms hemsida. Den interaktiva kartan underlättar för mottagaren att få en överblick och 
navigera i tillgängliga data. 

Resultat och slutsats: Det digitaliserade arbetssättet ger nya möjligheter gällande presentation och 
nyttjande av resultat i jämförelse med en traditionell rapport. Resultaten från den kartbaserade 
webbenkäten och geografiskt kopplade registerdata har publicerats i en serie interaktiva webbkartor 
vilket gör det möjligt att ta del av resultaten på ett mer detaljerat vis. Vidare så kan den GIS-data som 
ligger till grund för webbkartorna enkelt tillgängliggöras för analyser och jämförelser med tidigare års 
resultat. Genom att även planerade åtgärder läggs in i den interaktiva kartan kan bokslutet användas 
för att initiera samarbeten mellan väghållare. Ska målen i den regionala cykelplanen uppnås behöver 
arbetssätten utvecklas. Ett digitaliserat kartbeserat interaktivt arbetssätt kring det regionala 
cykelbokslutet underlättar att driva på utvecklingen gällande cykelplanering i regionen och se till att 
regionen arbetar med cykelplanering på ett sätt som främjar regionens utveckling och välmående. 
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SKATTA CYKELTRAFIKARBETET - UTVECKLING AV METOD 

Jenny Eriksson, Åsa Forsman, Anna Niska, Jones Karlström 
VTI 

Bakgrund: Nationellt, regionalt och i många av Sveriges kommuner finns en målsättning om ökat 
cyklande. Cyklandets omfattning kan följas upp med antingen resvaneundersökningar (RVU) eller 
cykelflödesmätningar. En nationell RVU genomförs men för cykelflödesmätningar finns i dagsläget 
ingen enhetlig metod som gör det möjligt att följa upp cyklandet på systemnivå. Myndigheten 
Trafikanalys har på uppdrag av regeringen utvecklat och föreslagit en enhetlig metod för systematiska 
mätningar av cykeltrafik på lokal och regional nivå, med avrapportering i januari 2018. Innan den 
enhetliga metoden tillämpas behöver den anpassas utifrån kommunala förutsättningar och VTI har fått 
i uppdrag av Sveriges kommuner och landsting att genomföra en första förberedande del av en 
pilotstudie, vilken presenteras i denna rapport. Syftet har varit att ge förslag på vad som behöver 
testas och utvärderas i en kommande pilotstudie för att kunna skatta cykeltrafikarbetet med hjälp av 
cykelflödesmätningar i kommuner. 

Metod: Kunskapsinhämtning har skett genom kontakter med experter och praktiker från kommuner, 
regioner, Trafikverket och andra berörda myndigheter och företag. Vi har använt flera olika forum för 
kunskapsinhämtning och projektet har knutit till sig både en styrgrupp – med representanter från 
slutanvändarna - och en expertgrupp. Förutom diskussioner i dessa grupper, har vi bland annat 
genomfört intervjuer med kommuntjänstepersoner och genomfört en workshop. 

Resultat och slutsats: Urvalsramen består av hela det cykelbara vägnätet inom en kommun, vilket 
enligt Trafikanalys innefattar alla länkar där det är rimligt att cykla. Länkarna behöver delas in efter 
olika vägkategorierna (t.ex. gång- och cykelväg, gata, landsväg). Utifrån vår förberedande studie 
föreslår vi att i princip alla vägkategorier ska ingå i urvalsramen i pilotstudien, för att vi sedan ska 
kunna avgöra om det finns kategorier som kan uteslutas i den slutligt fastställda metoden. På grund av 
mättekniska begränsningar kommer dock vägar med hastighetsbegränsning 80 km/h eller högre samt 
skogsbilvägar att uteslutas i pilotstudien. Trafikanalys föreslår i den tillämpade metoden att man bör 
mäta under hela året och det innefattar även exempelvis jullov och sommarsemester. I pilotstudien 
kommer vi av mättekniska skäl att begränsa mätningarna till barmarkssäsongen. För att ändå kunna 
skatta cykeltrafikarbetet för ett helt år kommer vi använda de helårsmätta punkter som kommunerna 
redan har för att indexera cykelflödet från de tillfälliga mätningarna. Vi föreslår vidare att minst 100 
länkar bör mätas i varje kommun i pilotstudien, där mätning görs i minst en vecka på mättekniskt 
lämpligt ställe på varje vald länk. Pilotstudien kommer även kunna visa på om man behöver mäta på 
så många länkar som vi föreslagit eller om det går att ta bort ett antal länkar, utan att det påverkar 
osäkerheten i skattningen. Kommunen behöver minst en mätstation som räknar antalet cykelpassager 
året runt för att möjliggöra indexering. Dessutom behöver de även kunna lista länkarna i det cykelbara 
vägnätet och dela in dem i olika grupper efter antagen flödesstorlek, för att få ner den slumpmässiga 
variansen i skattningen. Efter att det slumpmässiga urvalet av länkar genomförts behöver kommunen 
kontrollera att det är praktiskt möjligt att mäta på dessa. 

  



  377 

11.2.2 

MäTNING OCH KARTLäGGNING AV CYKLING 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

CYKELMäTNING På STATLIGT VäGNäT 

Zakaria Nor, Matilda Lindkvist 
Trafikverket 

Bakgrund: Traditionellt sett har fokus varit på att göra mätningar av biltrafiken medan cyklandet längs 
med det statliga vägnätet följts upp genom nationella resvaneundersökningar (RVU). Kunskapen om 
vilken effekt olika cykelåtgärder faktiskt får är av den anledningen mycket begränsad. För att på bästa 
sätt bidra till en god samhällsutveckling är det viktigt att veta hur tillståndet ser ut idag och vilken effekt 
olika fysiska åtgärder får. Både flödesmätningar och resvaneundersökningar behövs därför för att få 
så bra underlag som möjligt, eftersom olika metoder ger svar på olika frågor. Trafikverket har sett ett 
behov av att genomföra cykelmätningar för att följa upp effekter av fysiska åtgärder längs det statliga 
vägnätet. Planering region Öst genomförde under 2018 ett pilotprojekt där cykelmätningar 
genomfördes på 56 sträckor i fem län. 

Metod: Två olika typer av slangmätningar genomfördes: en med enklare fångst av data med antal 
passerande fordon, riktning och klassificering (cyklister/mopedister) samt en mer avancerad fångst där 
även hastighet framgår. Totalt har mätningar skett på 56 platser inom Trafikverket region Öst med 
totalt 158 mätpunkter under en 4-veckors period 2018. Dessa mätplatser valdes utifrån en framtagen 
prioriteringsstrategi. 

Resultat och slutsats: Data med antalet cyklister/mopedister uppdelat per dag, timme och riktning 
levererades från mätningarna. Om fångsten var av en mer avancerad typ framgick även hastighet. 
Denna information räknades om till att motsvara ett årsmedeldygnsvärde (ÅDT) och ett 
vardagsmedeldygnsvärde (VADT). Värdena jämfördes sedan mot tidigare erfarenhetsvärden eller 
schabloner för uppskattning av antalet cyklister. En analys har gjorts av jämförelsens resultat, vilken 
kommer ligga till grund för ytterligare analyser med mål att förbättra effektsamband och schabloner. 
Mätningarnas resultat har också ökat kunskapen om cykelanvändningen inom Region Öst. 
Trafikverkets mätdata kommer att göras tillgängligt i nationella vägdatabasen (NVDB). 
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CYKELBAROMETERN I KARLSKOGA VISAR VAR DET BEHöVS CYKELINFRASTRUKTUR 

Moa Berglund1, Qian Wang1, Daniel Ekelund2 
1WSP Sverige AB , 2Karlskoga kommun 

Bakgrund: Karlskoga driver projektet ”Karlskoga cyklar för en bättre miljö”, som finansieras med 
bidrag från Energimyndigheten. Syftet med projektet är bli en mer cykelvänlig stad där det är enkelt att 
välja cykeln framför bilen. En del av arbetet har varit att kartlägga cyklingen i staden för att avgöra 
vilka cykelbanor som används mer eller mindre, var förbindelser saknas och vilken utbyggnad som är 
prioriterad för att göra cykeln till ett enkelt och säkert färdsätt för invånarna i Karlskoga kommun. WSP 
tillsammans med det nederländska bolaget DAT.Mobility fick i uppdrag att utföra kartläggningen. 

Metod: Kommunen rekryterade en panel av invånare som cyklar mer eller mindre ofta till vardags och 
helg. Rekryteringen skedde genom kommunens hemsida, via kanaler i sociala medier samt genom 
direktkontakt med cyklister vid stora målpunkter. Under en månads tid fick panelen ha en app 
installerad på sina mobiltelefoner. I appen registrerades resor som deltagarna gjorde med hjälp av 
GPS, och cykelresor skiljdes från andra resor med hjälp av telefonens gyroskop och accelerometrar. I 
en databas sparades automatiskt resornas start- och målpunkter, rutt, tidpunkter, färdsätt, med mera. 
Resorna matchades till det digitala cykelväg- och vägnätet i GIS. Mätningen utfördes i maj och juni 
2019. 

Resultat och slutsats: Under månaden registrerades drygt 4300 cykelresor gjorda av 135 deltagare. 
Utlagda i kartor illustrerade de vilka cykelstråk som används mest, för att via jämförelse med 
cykelinfrastruktur ge underlag till beslut om utbyggnad. Faktorer som kunde analyseras var ifall det 
finns cykelbana där många cyklar – och om inte: biltrafikens omfattning och hastighetsgräns. Vidare 
ifall cykelbanorna som används mest är separerade från biltrafiken, ifall de är belysta samt tillgången 
till cykelparkering vid viktiga målpunkter. Även andra aggregerade resultat kunde presenteras, så som 
vilken tid på dygnet och vilka veckodagar deltagarna cyklar mest, i vilket ärende cykelresor görs samt 
på vilka distanser. Passiv och kontinuerlig insamling av resedata via appen resulterade i mer 
detaljerad och heltäckande data än vad traditionella metoder, som enkäter eller stationära 
cykelräkningar, kan ge. Det kräver dock arbete med rekrytering av deltagare till panelen samt stöd till 
dem under mätningen. Att engagera invånare i mätningen sänder samtidigt en signal om kommunens 
ambition att göra kommunen mer cykelvänlig. Sammantaget gav mätningen nya insikter om hur 
cykelinfrastrukturen bör byggas ut, genom en kostnadseffektiv och engagerande metod. 

  



  379 

11.2.4 

MäTNING OCH KARTLäGGNING AV CYKLING 
2020-01-08 3:30 PM - 5:00 PM 

CYKLISTVELOMETERN 

Emilia Sternberg, Emil Törnsten 
Cykelfrämjandet 

Bakgrund: Cykelfrämjandets Cyklistvelometer är en rikstäckande nöjdhetsundersökning bland 
personer som cyklar. Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att ta reda på hur cyklande ser 
på frågor som rör cykling, samt att utvärdera cyklandet på kommunnivå. Resultatet kan användas för 
att komplettera den bild som Cykelfrämjandets Kommunvelometer ger kring kommunernas arbete. 
Kommunvelometern är en benchmarkingstudie som mäter och jämför kommuners insatser för 
cykeltrafiken det vill säga hur bra kommunerna arbetar för att främja cyklingen. Cyklistvelometern är i 
sin tur i högre grad ett nulägesmått på hur bra förutsättningarna upplevs av dem som tar sig fram på 
cykel redan idag. Framtagandet av Cyklistvelometern finansierades med projektbidrag från 
Trafikverket. 

Metod: Svaren har inhämtats ifrån en självrekryterad och anonym webbenkät som har spridits av 
Cykelfrämjandet och av de kommuner som varit intresserade av hur sina cyklande upplever 
trafikmiljön. Rekryteringen till undersökningen skedde mellan 23 maj – 14 oktober 2018. Totalt 
svarade 12 624 cyklister på Cyklistvelometern. Av dessa svarade 10 258 cyklister på alla frågor. 
Resultat presenteras endast för dessa cyklisters svar. Cyklisterna fick inte ange vilken kommun som 
är deras hemkommun, utan vilken kommun de cyklar mest i. På så sätt ökar sannolikheten att 
cyklisternas svar på cykelrelaterade frågor är välgrundade. Vidare presenteras resultatet enbart för 
kommuner som har fått ihop ett större antal svar. Antal svar som krävs är i förhållande till kommunens 
storlek: från minst 50 svar för små kommuner till minst 200 svar för de största. Eftersom svaren inte är 
slumpmässigt insamlade kan det finnas skevheter i materialet. En åtgärd som har vidtagits för att 
minska eventuella felaktigheter i datan är att det har gjorts kontroller för att säkerställa att ingen individ 
svarat mer än en gång. 

Resultat och slutsats: Över 12 000 cyklister svarade på Cyklistvelometern 2018 och resultat 
sammanställdes för 53 kommuner. Resultaten visar att Malmöborna är mest nöjda med sin 
hemkommun utifrån ett cykelperspektiv. Därefter kommer Karlstad, Östersund och Umeå kommun. 
Malmö får 4,2 på en femgradig skala (där 5 är högsta betyg) över generell nöjdhet utifrån ett 
cyklistperspektiv och 85 procent av Malmös cyklister instämmer helt eller delvis med att Malmö är en 
bra cykelkommun. Detta att jämföra med det nationella genomsnittet där endast 45 procent är helt 
eller delvis nöjda. Anmärkningsvärt är att 28 procent av de svarande cyklisterna trampar på i samma 
utsträckning året om och 2 procent uppger att de cyklar mer på vintern än under sommarhalvåret. Det 
största hindret cyklisterna möter i sin vardag är enligt undersökningen dåliga cykelvägar och mest 
irritation väcker cykelbanor som delas med gående. Bredare cykelbanor som tillåter cykling i bredd är 
därför något som efterfrågas. För mer information och den fullständiga rapporten se: 
https://cykelframjandet.se/cyklistvelometern/ 
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WIFI-MäTNINGAR AV FOTGäNGARFLöDEN I GöTEBORGS INNERSTAD 

Maria Olsson 
Trafikkontoret Göteborgs Stad 

Bakgrund: Att kvantifiera fotgängares rörelser i staden med hjälp av mätningar är viktigt ur flera 
aspekter. Mätningarna ger underlag för att tydliggöra stråk, prioritera fysiska förbättringsåtgärder, 
genomföra beteendepåverkande åtgärder och mycket mer. De lyfter också betydelsen av gående i 
relation till andra trafikslag, som länge inte har varit i fokus samma sätt som bil, kollektivtrafik och 
cykelmätningar. Med en generell ökande trend av fokus på fotgängarens roll för en attraktiv och 
hållbar stad behövs nya sätt att både mäta och tillgängliggöra data. Under hösten 2018 genomförde 
Göteborg Stad sin största satsning någonsin på fotgängardata, ett material som sedan tagits vidare i 
analyser och visualiseringar under 2019. Syftet med mätningen var både att testa tekniken på ett 
större område och bygga ett kunskapsunderlag kring gångflöden och användningen av gångnätet. 

Metod: Trafikkontoret i Göteborg arbetade med Sweco och Bumbee Labs för att mäta fotgängarflöden 
med WiFi-teknik storskaligt. Mätningen utfördes på 50 platser under fem dagar i mitten av november. 
WiFi-tekniken registrerar passagen av en mobiltelefon där varje mätstation täcker en cirkel med radien 
25 meter. Genom att använda telefonens MAC-adress kan rörelsen mellan mätstationerna kopplas 
samman. Efter att data bearbetats har trafikkontoret fått tillgång till de anonymiserade spåren. Under 
mätningen och efterföljande utvärdering av data har trafikkontoret varit noggranna med att följa 
Datainspektionens tidigare ställningstagande vad gäller Bumbee Labs WiFi-teknik. WiFi-tekniken ger 
möjlighet att mäta kontinuerligt med hög tidsupplösning, under flera dygn på många platser och koppla 
samman rörelserna. Detta skiljer WiFi-tekniken från andra mätmetoder där det inte går att veta vart de 
passerande sedan tar vägen. Att vi får in data över hela dygnet och över olika veckodagar möjliggör 
också att titta på hur olika stråk och platser används vid olika tillfällen på ett sätt som inte tidigare varit 
möjligt. 

Resultat och slutsats: De fem mätdagarna resulterade i data för över två miljoner gångpassager vid 
de 50 stationerna. Insamlade data presenterades sedan som absoluta passager per station och som 
relativa flöden mellan stationerna. På så sätt fick vi en bra överblick av både hur mycket fotgängare 
som rör sig över dygnets olika timmar på olika platser men också den relationella användningen av 
olika gator och sträckor i nätet. För att tillgängliggöra materialet på ett enkelt och tydligt sätt har det 
visualiserats i form av filmer tillsammans med stadens stadsbyggnadskontor i Unreal Engine 4. Detta 
har gjort att spridningen av materialet blivit mycket stor och har uppmärksammats som ett nytt och 
intresseväckande format bortom traditionella metoder att redovisa data. Sedan data, rapport och filmer 
offentliggjorts har en rad önskemål om delning och samarbeten kring data inkommit och tydliggjort 
vilket stort intresse det finns för denna typ av data. Potentialen av visualisering av riktiga data som 
verktyg är också något som trafikkontoret ser som stor och något att fortsatt jobba vidare med. Bland 
annat kommer data användas i den digitala tvilling som är under utveckling i Göteborg. 
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UTFORMNING FöR ETT BäTTRE SAMSPEL MELLAN GåENDE OCH CYKLISTER I 
KORSNINGSPUNKTER – EN STUDIE FRåN GöTEBORG 

Anna Pollack, Sofia Lindgren 
Sigma Civil AB 

Bakgrund: Att öka andelen resor med gång och cykel är ett viktigt steg för att uppnå ett mer hållbart 
transportsystem och är ett av målen enligt Januariavtalets 73-punktslista. I Göteborg är målet att 12% 
av resandet ska ske på cykel år 2025, det är nästan en fördubbling jämfört med innevarande år. Fler 
gående och cyklister ställer samtidigt större krav på att gång- och cykelinfrastrukturen håller hög 
standard med god framkomlighet och trafiksäkerhet. I detta projekt studeras samspelet mellan 
oskyddade trafikanter och hur de rör sig i två problematiska gång- och cykelkorsningar i centrala 
Göteborg. Båda korsningspunkterna består av trevägskorsningar med ett överordnat pendlingsstråk 
för cyklister samt en underordnad led som ingår i det övergripande cykelnätet. I båda 
korsningspunkterna har samtliga ben dubbelriktade cykelbanor med gångbana intill och biltrafik är inte 
tillåten. Det ena korsningen är reglerad med väjningsplikt för korsande cyklister och den andra är 
oreglerad med en shared space-yta i mitten. Båda korsningarna har förbättringspotential och enligt 
Göteborgs Handlingsplan för cykel 2019 är utformningsprinciper vid interaktion mellan gående och 
cyklister en prioriterad fråga. För att utveckla korsningarna och anpassa dem till en allt högre 
trafikmängd är samspelet mellan gång- och cykeltrafikanter viktigt att studera. 

Metod: I detta projekt har unika trafikmätningar genomförts av Viscando, som objektivt och kvantitativt 
mätt hur oskyddade trafikanter rört sig och samspelat i de två korsningspunkterna. Mätningarna visar 
genomsnittligt antal konflikter och hur dessa fördelar sig i mätområdet, antalet konflikter/timme och 
antalet konflikter mellan cyklister respektive gående-cyklister. Dessutom inhämtas information om 
flöden i olika riktningar, hastighetsvariation och svängandelar, vilket används för att analysera 
trafikanternas beteenden och regelefterlevnad. 

Resultat och slutsats: En konflikt innebär att två trafikanter passerar varandra så nära att de måste 
anpassa färdväg och/eller hastighet. Mätningarna visar att det är störst risk att råka ut för en konflikt 
under pendlingstid för båda korsningarna. Störst risk för konflikt (6%) är klockan 16.00-17.00. 
Medelrisken för konflikt/timme är 3,4% för den reglerade korsningen och 3,6% för den oreglerade. För 
den reglerade korsningen, där pendlingscykelstråket är prioriterat, är hastigheten genom korsningen 
kontinuerligt hög. Konfliktsituationer är vanligast där den underordnade leden ansluter 
pendlingsstråket samt där gående ska korsa pendlingsstråket. För den oreglerade, shared space-
korsningen uppstår konfliktsituationer både i korsningen och strax utanför korsningen, både på 
pendlingsstråket samt på den underordnade leden. Resultatet från analysen visar att även om det 
finns en viss reglering som ska styra trafikanternas rörelsemönster avviker det mänskliga beteendet 
från det planerade. Det innebär att konfliktsituationer uppstår, framkomligheten sänks och risken för 
olyckor ökar. Slutsatsen är att reglering med väjningsplikt där cykelpendlingsstråket får högre prioritet 
får god effekt på framkomligheten eftersom hastigheten är hög genom hela korsningen. Den högre 
hastigheten ökar dock risken för att följderna vid en eventuell kollision blir allvarligare. För att införa en 
prioritering av ett cykelstråk är det viktigt att även tydliggöra var gående ska korsa cykelbanan. 
Förslagsvis placeras en passage på den underordnade leden, som tydliggörs genom exempelvis 
avvikande markmaterial eller markering av övergångsställe på cykelbanan. Tydligare korsningspunkter 
ger förutsättningar för ett bättre samspel och färre konfliktsituationer mellan oskyddade trafikanter. 
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HUR MYCKET PLATS TAR FOTGäNGARE? 

Christina Akbar 
Trafikkontoret 

Bakgrund: Så gott som alla resor innehåller en gångresa en kortare eller längre sträcka. Att det ska 
vara lätt att gå är därför viktigt för en nå stadens rika utbud. Fotgängare bidrar också genom närvaro 
av människor i offentliga rummet till att skapa en attraktiv stad, trygg och intressant utemiljö samt 
hälsovinster för den enskilda personen och samhället i stort. Att tar en promenad är en självklar 
användning av våra gångbanor. Gångbanor rymmer många olika typer av nödvändiga funktioner 
förutom transport, såsom cykelparking, uteserveringar, träd, grönska samt plats för uppehåll. Det kan 
lätt bli så att utrymmet som kvarstår för gående i rörelse blir mindre och mindre, och som följd uppstår 
trängsel. Attraktiviteten av gång som transportslag minskas. Dessutom finns det konkurrens från andra 
prioriterade trafikslag i Stockholms Framkomlighetsstrategi för det begränsad ytor som finns. Hur 
mycket utrymme fotgängare behöver är en fråga som aldrig har diskuterats i Stockholm. 

Metod: Projekt genomfördes genom att först identifiera de viktigaste ämnen som eventuella riktlinjerna 
för gångtrafik skulle fokusera på med hjälp av projektledare, cykelplanerings- och gångplanerings 
experter samt analytiker. De ämnen som bedömdes mest angeläget diskuterades på en serie 
workshops bl.a. rekommenderade bredder för gångbanor, hur tillfälliga avsmalningar skulle hanteras 
t.ex. uteserveringar, och utökade kunskap om gående – hur mycket de är och hur de beter sig. En 
kartläggning av hur projektledare går tillväga för att planera gångyta, och vilka material brukar samlas 
in för att kunna utreda fotgängares behov genomfördes samt en litteraturstudie av handböcker och 
vägledningar. Kartläggningen resulterade i en bild av hur gångprojekt planeras och genomfördes och 
vilka glapp fanns. - Föremätningar brukar göras men inte alltid eftermätningar. - Det är ganska sällen 
att fotgängares beteende analyseras för att bättre förstår fotgängares behov, exempelvis om man går 
ensam eller i grupp, om antalet fotgängare fördelar sig jämt över båda sidorna gatan eller om en sida 
föredras t.ex. solsidan - Många känner till driftmottet 2,5 m - Det behövs stöd för att bedöma lämpliga 
bredder om gångbanan ska rymma flera funktioner under en tillfällig period t.ex. byggställning, 
uteserveringar mm 

Resultat och slutsats: Projektet redovisas i form av riktlinjer som ska vara vägledande i planeringen 
och genomförandet av projekt som har en påverkan på gående. Dokumentet är uppbyggt på ett 
pedagogiskt sätt. Först diskuteras de olika typer av fotgängare samt hur mycket utrymme de behöver 
för att röra sig på ett komfortabelt sätt. Sedan redovisas en gångflödeskarta med klassificering av 
gator efter flödet för de mest belastade gator i Stockholm. Vikten av att skiljer mellan gångbanas olika 
funktioner diskuteras dvs. gångyta, möbleringszon, och vistelseyta. Även komfort dvs. hur mycket 
trängsel fotgängare tål i olika situationer tas upp. Slutligen presenteras rekommenderade bredder på 
gångytor, samt en beskrivning av olika typer av situationer som kan ligger till grund för en ökning av 
gångytor eller en minskning. Även avsmalningar för olika typer av gator i olika situationer diskuteras. 
Riktlinjerna är tänkt att användas som stöd i investeringsprojekt och stadsbyggnadsprojekt och även 
som stöd i arbete med upplåtelser, trafikavstängningar och andra tillståndsfrågor. 
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11.3.4 

PLANERING FöR GåENDE 
2020-01-09 9:00 AM - 10:30 AM 

METOD FöR ATT KARTLäGGA GåNGVäNLIGHET/WALKABILITY I STäDER 
  

Marit Ulveseth, Kjersti Melander Often, Andreas Lorentzen 
COWI A/S 

Bakgrund: På uppdrag av Oslo kommune har COWI utvecklat en metod för att kartlägga städer och 
områdens gångvänlighet. Fokus har varit att utveckla en GIS-baserad metod med kvantitativa data. 
Input till analysen är bland annat offentligt tillgängliga data och digital kartläggning i fält. Metoden kan 
användas i alla typer av samhälls- och stadsstrukturer och kan vidare utvecklas för att även kunna 
analysera andra typer av mobilitet exempelvis cykel. 

Metod: en bygger på en övergripande GIS-analys för att identifiera potential och utmaningar kopplat 
till planering för fotgängare. Metoden baserar sig på att indelning av utredningsområdet i 50*50 m 
stora områden som i sin tur får en poäng från mycket bra till mycket dålig. Poängsättningen baseras 
på ett antal olika parametrar som påverkar gångvänlighet. Totalt kartlades 36 parametrar, kopplade till 
ett områdes gångvänlighet. Parametrarna viktades, summerades och vägdes samman i aggregerade 
parametrar, som slutligen gav ett "gångvänlighetspoäng"/ walkability-score" för området. Metoden är 
en vidareutveckling av Institute of Transport Economics artikel "Utforska sätt att mäta gångbarhet" 
(Knapskog, Hagen, Tennøy, Rynning, TØI, 2018). Metodutvecklingen inleddes med en grundlig 
genomgång av befintlig litteratur inom området. Parallellt med detta utvecklades GIS-verktyget. För 
kartläggning i fält utvecklades en metodik baserad på Collector for ArcGIS, ett program som kan 
genererar GIS-data direkt i fält. Metodiken testade först i pilotområdet Tåsen. Efter justeringar av 
arbetsmetodiken kartlades områdena Furuset och Majorstuen. 
Projektgruppen har bestått av yrkesverksamma inom flera discipliner inom COWI; GIS, IT, grafisk 
design och trafikplanering. Även professor Elin Børrud vid By- og regionplanlegging, Fakultet for 
landskap og samfunn vid NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har varit kopplad till 
projektgruppen 

Resultat och slutsats: Syftet med projektet har varit att ta fram en metod som på ett systematiskt sätt 
kartlägger gångbarheten i ett område. Metoden kan användas av exempelvis kommuner som vill 
identifiera vilka geografiska områden som har störst potential för att förbättras samt vilka parametrar 
som bör förbättras för att öka gångbarheten. Resultatet kan också användas som ett analysverktyg för 
att mäta framsteg av ett områdes gångbarheten över tid. Metoden skiljer sig från tidigare 
kartläggningsanalyser för gångbarhet genom att alla uppmätta parametrar är kvantitativa, mätbara och 
presenteras i ett enhetligt format. En standardiserad metod har skapats för datainsamling, bearbetning 
och analys. Genom metodutvecklingen har stor fokus legat på framtagande av kvantifierbara och 
mätbara parametrar, som kan kopplas till GIS. Metodiken har utvecklats så att viktning av 
parametrarna kan genomföras, något som gör att metodiken kan nyttjas av olika kommuner, 
oberoende av storlek, stadsbyggnadstruktur osv. 
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UTFORMNING OCH KAPACITET FöR CYKLING 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

CYKEL I NYA VGU 

Freddie Westman 
Trafikverket 
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11.4.2 

UTFORMNING OCH KAPACITET FöR CYKLING 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

CYKEL KAPACITET OCH UTFORMNING FöR HöGA/LåGA FLöDEN 

Svante Berg 
Movea AB 

Bakgrund: Inom ett flertal projekt med supercykelväg har problem uppstått i och med att dessa kräver 
en ansenlig bredd. I dagens svenska utformningskrav och kapacitetsmanual finns inga krav eller 
modeller för beräkning av kapacitet. Kunskapsluckorna är bland annat: 
- Kapacitet på länk 
- Hastighet kopplat till flöde 
- Sektionsbredder 
- Erforderlig längd på 2-fältighet för att möjliggöra omkörning Målet för projektet är att ta fram 
grundläggande parametrar samt rekommendationer för ”METKAP” samt ”VGU” för ökad hållbar 
cykling. Projektets främsta fokus är utformning och kapacitet. Syftet är att ta fram bättre 
rekommendationer för ökad hållbar och tillgänglig cykling med en nytt angreppsätt för dimensionering 
av cykelbanor. 

Metod: Initialt i projektet har en teoretisk modell ansatts baserad på metoder från ett antal olika 
länder. Modellen kalibrerades och validerades sedan mot de utförda fältmätningarna. 
Frågeställningarna besvaras dels med en litteraturgenomgång där resultaten av tidigare studier 
presenteras, dels med en fallstudie där vi jämför cyklistbeteende på två cykelbanor med olika 
utrymmesstandard. Den metod som använts i fallstudien är videoinspelning och manuell videoanalys. 

Resultat och slutsats: Studiens viktigaste slutsatser är att cykelbanor med lägre utrymmesstandard 
har större andel bundna cyklister, och att andelen bundna cyklister ökar med motriktat flöde när 
utrymmet är begränsat. Det var inte möjligt att visa något samband mellan omkörningsbredd och 
hastighetsskillnad, men omkörningsbredden var i genomsnitt större på bredare cykelbanor. Resultaten 
visade även att cyklister med högre hastighet väljer att placera sig längre från cykelbanans kant än 
cyklister med lägre hastighet. Dessutom observerades att på cykelbanor med god utrymmesstandard 
fanns ett linjärt positivt samband mellan flöde och omkörningsfrekvens. En modell för att beräkna 
fördelningen av omkörningssträcka togs fram, men kunde inte valideras på grund av begränsade 
mätresurser. 
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UTFORMNING OCH KAPACITET FöR CYKLING 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

HASTIGHETSBEGRäNSNINGAR På CYKELBANA – ACCEPTANS, KONSEKVENSER OCH 
LAGSTIFTNING. MED CYKELSIGNALER SOM CASE 

Erik Stigell, Astrid Michielsen 
Trivector 

Bakgrund: Trafiksignaler i cykelvägnätet är ofta en källa till frustration och irritation för cyklister. 
Tekniken och styrningen är ofta anpassad efter biltrafikens behov, vilket innebär långa väntetider för 
cyklister. Det är dock relativt enkelt att åstadkomma förbättringar för cykeltrafiken genom exempelvis 
detektering, överanmälan och längre gröntider. I många fall är det även möjligt att ersätta trafiksignaler 
med cykelöverfarter eller hastighetssäkrade cykelpassager, vilket ökar framkomligheten och 
trafiksäkerheten för cyklister samt minskar risken för rödkörningar. Syftet med studien var att fungera 
som kunskapsunderlag för väghållare i deras arbete med trafiksignaler. 

Metod: För att öka kunskapen om signalerna i det regionala cykelvägnätet gjordes en kartläggning av 
samtliga trafiksignaler i det regionala cykelvägnätet med avseende på bland annat utformning och 
signalinställning. Data samlades in genom en enkätundersökning, en inventering utifrån öppna data 
samt en fältstudie. Alla inventerade cykelsignaler bedömdes sedan utifrån en kvalitetsmatris 
framtagen av Nederländska CROW. En sträcka utmed Huddingevägen detaljstuderades och 
potentialen för trimning skattades. Slutligen gjordes en litteraturstudie för att ta fram en verktygslåda 
med olika åtgärder som passar olika typer av platser där cykeltrafik korsar vägar med biltrafik. 

Resultat och slutsats: Studien visar att många kommuner har relativt låg kunskap om de egna 
trafiksignalerna och deras inställning. Det saknas praktiska råd och riktlinjer om trafiksignaler för 
cyklister och det finns inga uppsatta mål för fördelning av väntetid mellan trafikantgrupper. Den 
detaljstudie av ett cykelstråk som gjordes visar att signalerna adderar 10–20 procent på den totala 
restiden för cyklisterna i förortsmiljö, troligtvis är siffran högre i centrala Stockholm. Slutsatsen är att 
det finns bra verktyg för att trimma signaler och en stor potential för att till en låg kostnad trimma eller 
bygga om signaler så att väntetiden för cyklister kan minska. 
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UTFORMNING OCH KAPACITET FöR CYKLING 
2020-01-09 11:00 AM - 12:30 PM 

SAMSPEL MELLAN CYKLISTER OCH HöGERSVäNGANDE MOTORFORDON VID 
SIGNALREGLERADE KORSNINGAR. FäLTBSERVATIONER OCH INTERVJUER 

Andras Varhelyi1, Adeyemi Adedokun2 
1Lunds Universitet , 2Ramboll Sverige 

Bakgrund: Allvarliga olyckor mellan cyklister och motorfordon vid korsningar är vanliga. Många av 
dessa olyckor sker mellan ett högersvängande motorfordon och en cyklist på motorfordons högra sida 
och som ämnar cykla rakt fram parallellt med motorfordonet. Det finns få undersökningar beträffande 
interaktionen mellan dessa två trafikanter i sådana situationer. Syftet med studien presentationen 
avser var att undersöka vilka signaler cyklister använder för att tolka motorfordonsförarens avsikt, när 
cyklisten anländer till korsningen precis efter ett motorfordon. Detta gjordes med hjälp av 
observationer i fält vid signalreglerade korsningar med olika cykelinfrastrukturlösningar: A) ingen 
särskild cykelfacilitet, B) cykelfält och C) cykelväg. 

Metod: Fältobservationerna genomfördes under morgondagens och eftermiddagens rusningstrafik, 
under september 2018 till augusti 2019 i städerna Kristianstad, Lund och Malmö. Totalt, på de tre olika 
typer av platser observerades 1416 situationer. Cyklister också intervjuades vid de olika typer av 
korsningar för att undersöka deras allmänna strategi för att finna ledtrådar för att tolka 
motorfordonsförarens avsikt, samt deras beteende generellt i en sådan situation. Vid var och en av de 
tre olika platstyperna stoppades cirka 100 cyklister (efter att de passerade korsningen i rak riktning) 
och intervjuades. 

Resultat och slutsats: Majoriteten av de intervjuade cyklisterna sa att när de anländer till en korsning 
precis efter ett motorfordon passerar de det vanligtvis på dess högra sida. Observationerna visade att 
vid korsningar med cykelfält och med cykelväg passerade den stora majoriteten av cyklister 
motorfordonet på dess högra sida. Om motorfordonet var ett tungt fordon (buss eller lastbil), 
passerade något färre cyklister på dess högra sida. På platser med blandtrafik (ingen cykelfacilitet) 
passerade endast cirka en tredjedel. Den största andelen cyklister på platser med cykelfält och platser 
med cykelväg tittade inte alls på motorfordonet, medan på platser med blandtrafik, den största delen 
av cyklisterna skannade av hela motorfordonet. På platser med cykelväg letade cyklisterna efter 
ögonkontakt med föraren av motorfordonet i mycket större utsträckning än cyklister på de andra två 
typer av platser, där de antingen skannade hela motorfordonet eller tittade på dess körriktningsvisare. 
De cyklister som passerade motorfordonet på dess högra sida var mer aktiva i sitt visuella 
sökbeteende än de som inte passerade det. Cyklister på platser med blandtrafik var mer aktiva i sitt 
visuella sökbeteende än cyklister på de andra två typer av platser. Andelen kritiska situationer 
indikerar att infrastrukturlösningen med blandtrafik (ingen cykelanläggning) är den säkraste och att 
lösningen med cykelbana är minst säker. Det måste emellertid hållas i åtanke att trafikvolymen är 
mycket lägre i korsningen utan särskild cykelanläggning, eftersom kommunerna brukar använda 
cykelfält- eller cykelvägslösningen om trafikvolymen är hög i korsningen. Majoriteten av de svarande 
föredrar lösningen med cykelväg. 
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CYKLING - SäKERHET OCH HäLSA 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

CYKELSäKERHET: CYKLISTERS BETEENDE VID OMLEDNINGAR, AVSPäRRNINGAR OCH 
TRäNGSEL: VäTTERNRUNDAN SOM TESTBäDD 

Michael Koucky1, Helena Stigson2, Amritpal Singh3 
1Koucky & Partners AB , 2Folksam , 3Viscando Traffic Systems AB 

Bakgrund: Omledningar, avspärrningar och andra förändringar i trafikmiljön är vanligt förekommande, 
exempelvis vid vägarbetsplatser, men även vid sportevenemang. Cyklister är den trafikantgrupp som 
skadas mest vid vägarbeten visar tidigare studier. Av samtliga olyckor vid vägarbeten i kommuner är 
det i 40 procent av fallen en cyklist som skadas. Samtidigt är lite känt om cyklisternas beteende i 
sådana trafiksituationer. Vanligtvis används utrustning som är avsedd för motortrafik, även om 
cykeltrafik berörs. Den är ofta inte utformad med hänsyn till hög säkerhet för cyklister. Vidare kan 
trängsel och risk för påkörning skapas. Detta blir tydligt i stora cykelevenemang. En sammanställning 
av de olyckor under Vätternrundan visar att många har skett vid omledningar. Vätternrundan är ett av 
världens största motionslopp på cykel med ca 23 000 deltagare och kan ses som en koncentrerad 
testbädd för liknande situationer, både vid sportevenemang men även i vanlig trafik, exempelvis 
omledningar på högtrafikerade stadsgator. Projektet ska förbättra kunskapsläget om cyklisters 
beteende vid omledningar och förändringar i trafikmiljön vid högtrafikerade passager. Det ska bidra till 
att kunna förbättra utformningen och materialet som används, både vid sportevenemang och i vanlig 
trafik. Huvudfokus ligger på temporära förändringar i trafikmiljön, men det är troligt att resultaten även 
är relevant för utformningen av mer permanent trafikmiljö. 

Metod: Inför Vätternrundan identifierades i samverkan med organisatören två lämpliga platser för att 
studera effekten av omledningar. Där installerades kamerabaserat mätsystem (Viscando OTUS3D) 
som med hjälp av datorseende och AI har detekterat samtliga trafikrörelser och sparat som 
individuella ”spår”, med information om den exakta rörelsesträckningen och hastighet. Under 
Vätternrundan 2019 registrerades passager av över 23 000 cyklister på de två mätplatserna. Det 
aggregerade mätmaterialet har utvärderats utifrån aspekter som sidomarginaler, ingångshastighet, 
hastighetsförändringar, ruttval och trafikflödet. Utöver kameramätningar har observationsstudier vid 
samma platser genomförts för att inhämta kvalitativ data. Vidare genomfördes en enkät bland 
deltagare av Vätternrundan för att inhämta cyklisternas erfarenheter. I enkäten placerade deltagarna 
olyckor de har varit med om, platser där de upplevde ”nästan olyckor” samt platser som de bedömde 
som riskfyllda. Vidare inhämtades information om trafiksituationen vid dessa platser och 
bakgrundsdata om cyklisterna. Total inkom nära 5000 kompletta enkätsvar. 

Resultat och slutsats: Studien visar analyser av beteendet av ett stort antal cyklister genom 
korsnings- och omledningssiutationer. Den visar ruttvalet, sidomarginalerna, hastighetsspridningen 
samt hastighetsförändringar. Preliminära resultat visar att det är vid stora flöden och betydande 
hastighetsspridning som de största riskmoment uppträder och att en del cyklister väljer andra rutter än 
avsedd, vilket leder till ökad risk. Placeringen av avspärrningar och siktlinjer har vidare stor betydelse 
för ruttvalen. Utifrån dessa resultat presenteras generella slutsatser om placering och utformning av 
avspärrningar. Resultaten av enkätstudien visar var olyckor samt ”nästan olyckor” har koncentrerats 
och var och under vilka omständigheter cyklister har känd sig otrygga. Av de svarande rapporterade 
70 (1,4%) att de hade råkat ut för en svårare olycka, 210 (4,3%) för en lättare olycka. Nästan 50% av 
de svarande angav att de hade upplevt en ”nästan olycka”, 54% upplevde vissa platser som farliga. 
För de vanligaste rapporterade olycksplatser presenteras och analyseras trafiksituationen och 
omständigheterna kring olyckorna, med fokus på de allvarliga olyckorna. 
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CYKLING - SäKERHET OCH HäLSA 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

SJUKSKRIVNING OCH SJUK- OCH AKTIVITETSERSäTTNING OCH CYKELOLYCKOR 

Linnea Kjeldgård1, Helena Stigson2, Kristina Alexanderson1, Emilie Friberg1 
1Karolinska Institutet , 2Folksam 

Bakgrund: Cyklister är den trafikantgrupp med högst antal allvarligt skadade personer, dock är 
kunskapen om deras sjukskrivning och sjuk- och aktivitetsersättning (SA) (tidigare förtidspension) i 
samband med cykelolyckan mycket knapp. Syftet var att studera sjukskrivning och SA bland skadade 
cyklister dels i samband med cykelolyckan och dels på längre sikt. 

Metod: En longitudinell studie genomfördes baserad på registerdata för de personer i arbetsför ålder i 
Sverige som 2010 hade slutenvård eller specialiserad öppenvård för skador från en cykelolycka. De 
kategoriserades baserat på ålder, kön, typ av cykelolycka, typ av personskada respektive skadad 
kroppsregion. Gällande analys av sjukskrivning i samband med olyckstillfället användes grupperna: 
ingen sjukskrivning eller SA, pågående sjukskrivning eller heltid SA, och ny sjukskrivning >14 dagar. I 
uppföljningsanalysen användes veckovisa data för sjukskrivning och/eller SA under ett år före och tre 
år efter cykelolyckan i sekvens- och klusteranalys. Multinomial logistisk regression användes för att 
beräkna oddskvoter (OR) och 95% konfidens intervall (KI) för faktorer associerade med var och ett av 
de identifierade klustren. 

Resultat och slutsats: Totalt hade 7643 personer i åldrarna 16-64 år slutenvård eller specialiserad 
öppenvård för en ny cykelolycka 2010, de flesta (85%) var singelolyckor. Totalt var 10% redan 
sjukskrivna eller hade heltid SA vid olyckstillfället, medan 18% påbörjade ett nytt sjukskrivningsfall i 
samband med cykelolyckan. De vanligaste typerna av skador var utvärtes skador (38%) och frakturer 
(37%). Den kroppsregion som oftast skadades var de övre extremiteterna (43%). I sekvens- och 
klusteranalysen inkluderades de 6353 personerna som var i åldrarna 18-59 år; sex kluster 
identifierades: ”Ingen sjukskrivning/SA”, ”Låg sjukskrivning/SA”, ”Omedelbar sjukskrivning”, ”Episodisk 
sjukskrivning”, ”Pågående deltids SA” och ”Pågående heltids SA”. Jämfört med referensklustret som 
också var det största, ”Ingen sjukskrivning/SA”, var alla andra kluster associerade med att innehålla 
större andelar kvinnor, äldre, personer utan universitetsutbildning, personer bosatta i små orter 
(jämfört med stora städer), samt personer med slutenvård (jämfört med endast öppenvård). Klustret 
”Omedelbar sjukskrivning” karaktäriserades av sjukskrivning i samband med cykelolyckan, men 
nästan ingen sjukskrivning innan, och redan inom ett år var sjukskrivningen nere på samma nivå som 
innan cykelolyckan, detta kluster innehöll en högre andel frakturer (OR 4,3; KI 3,5-5,2), luxation (2,8; 
2,0-3,9), stukning och sträckning (2,1; 1,5-2,7) och inre skador (2,9; 1,3-6,7) jämfört utvärtes skador. I 
klustret ”Episodisk sjukskrivning” förekom sjukskrivning både innan, vid och efter cykelolyckan, tre år 
efter cykelolyckan var sjukskrivningsnivån i denna grupp högre än innan olyckan. Detta kluster 
innehöll hög andel traumatiska hjärnskador (ej hjärnskakning) (7,2; 2,2-23,5), skador i 
ryggraden/ryggmärgen (3,8; 1,9-7.6), torso (2,3; 1,4-3,6), övre extremiteter (2,5; 1,7-3,7) och undre 
extremiteter (2,9; 2,0-4,3), jämfört med andra huvud-, ansikte- och nackskador. Cykling är en viktig, 
men dock inte riskfri, del av ett hållbart transportsystem och för folkhälsan. Bland personer i arbetsför 
ålder som under 2010 hade slutenvård eller specialiserad öppenvård efter en cykelolycksskada 
påbörjade 18% en ny sjukskrivning i samband med cykelolyckan. Mönstret av sjukskrivning och SA 
efter cykelolycksskada skilde sig åt med avseende på bland annat typ av skada. 
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HEALTH ECONOMIC ASSESSMENT OF A SCENARIO TO PROMOTE BICYCLING AS ACTIVE 
TRANSPORT IN STOCKHOLM, SWEDEN 

Hedi Kriit1, Bertil Forsberg1, Johan Nilsson Sommar2, Lars Lindholm2, Jennifer Stewart Williams2 
1Umeå University , 2Umeå Universitet 

Bakgrund: The Municipality of Stockholm (population 2.27 million) committed funds for bicycle path 
infrastructure with the aim of achieving a 15% increase in the number of bicycle commuters by 2030. 
This work is based on a previously constructed scenario, in which individual registry data on home and 
work address and a transport model allocation to different modes of transport identified 111,000 
individuals with the physical capacity to bicycle to work within 30 minutes but that currently drive a car 
to work.The Municipality of Stockholm (population 2.27 million) committed funds for bicycle path 
infrastructure with the aim of achieving a 15% increase in the number of bicycle commuters by 2030. 
This work is based on a previously constructed scenario, in which individual registry data on home and 
work address and a transport model allocation to different modes of transport identified 111,000 
individuals with the physical capacity to bicycle to work within 30 minutes but that currently drive a car 
to work. 

Metod: To conduct a health economic evaluation of a proposed investment in urban bicycle 
infrastructure in Stockholm County, Sweden. A cost-effectiveness analysis is undertaken from a health 
care perspective. Investment costs over a 50-year life cycle are offset by averted health care costs 
and compared with estimated long term impacts on morbidity, quantified in Disability Adjusted Life 
Years (DALYs). The results are re-calculated under different assumptions to model the effects of 
uncertainty. 

Resultat och slutsats: Morbidity impacts and health care costs attributed to increased physical 
activity, change in air pollution exposure and accident risk are quantified under the scenario. The 
largest reduction in health care costs is attributed to increased physical activity and the second largest 
to reduced air pollution exposure among the population of Greater Stockholm. The expected net 
benefit from the investment is 8.7% of the 2017 Stockholm County health care budget, and 3.7% after 
discounting. The economic evaluation estimates that the intervention is cost-effective and each DALY 
averted gives a surplus of €9933. The results remained robust under varied assumptions pertaining to 
reduced numbers of additional bicycle commuters. Investing in urban infrastructure to increase 
bicycling as active transport is cost-effective from a health care sector perspective. 
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11.5.4 

CYKLING - SäKERHET OCH HäLSA 
2020-01-09 2:00 PM - 3:30 PM 

TRANSPORTCYKLING, ENERGI OCH HäLSA – FYSIOLOGISKA OCH METODOLOGISKA 
PERSPEKTIV 

Peter Schantz, Jane Salier Eriksson, Hans Rosdahl 
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH 

Bakgrund: Vilka är sambanden mellan transportcykling och hälsa? Frågan är inte bara av intresse för 
allmänheten och folkhälsovetare, utan är även av stor vikt inom transportsektorn. Svaren behövs 
bland annat för utveckling av hälsoekonomiska verktyg och ”cost-benefit”-analyser, och påverkar inte 
bara transport- utan även samhällsplaneringen. För att kunna svara på frågan är det stor vikt att man 
studerar effektsambandet med goda metoder. Om det finns metodfel i, till exempel, metoden för att 
mäta fysiskt arbete vid cykling leder det av statistiska skäl till att hälsoeffekterna kommer att anges 
vara lägre än de i själva verket är. Fysiskt arbete vid cykling är beroende av bland annat hastigheten 
som man cyklar med , vilken varierar stort mellan olika individer. Frågan är om det går att finna ett 
mått på cykelarbetet som gör det lättare att bedöma dess storlek. Sambandet mellan hälsa och fysisk 
aktivitet kan beskrivas utifrån den energiomsättning som krävs. I denna studie har vi därför analyserat 
om energiomsättningen per cyklad km och kg kroppsvikt samt cykelvikt är densamma för män och 
kvinnor som cyklar med olika hastigheter. 

Metod: 10 män och 10 kvinnor har studerats på laboratoriet på GIH, samt när de cyklar mellan bostad 
och arbete i Stor-Stockholm. I laboratoriet mättes deras maximala syreupptagning och i fält mättes 
deras syreupptagning samt energiomsättning med en noggrant validerad mobil mätutrustning. 
Vägsträckan ritades in på kartor mättes därefter med en kriteriemetod. Tiden som cyklade mättes av 
försöksledare på plats vid både start- och målpunkt. Antal stopp vid rödljus och av andra skäl har 
angivits av deltagarna. Vidare har deltagarnas kropps- och cykelvikter har mätts med vågar. 

Resultat och slutsats: Männen vikt var 29 % högre än kvinnornas, och de cyklade med i snitt 22 % 
högre syreupptagning och 20 % högre hastighet än kvinnorna, men intensiteten mätt som andel av 
den maximala syreupptagningen var densamma (65 %). Energiomsättningen per km cyklad väg och 
kg kroppsvikt samt kg cykelvikt var emellertid densamma mellan könen (0.46 kcal per km och kg 
kroppsvikt). Även om man tog hänsyn till cykelns vikt framkom ingen skillnad mellan männen och 
kvinnorna i energiåtgång per km och det totala antaler kg som förflyttades. Resultaten är mycket 
intressanta och talar för att om vi bara har kunskap om hur långt en person cyklar, vilket är relativt lätt 
att erhålla med dagens geografiska informationssystem, och individens vikt, så kan vi räkna fram en 
rimligt noggrann nivå på energiomsättningen. Hur den påverkas av färdvägens grad av höjdskillnader 
är emellertid något som vi bör studera i framtida studier. 
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VTI arrangerade Transportforum 8–9 januari 2020 i Linköping. En 
konferens, som är störst i sitt slag i Norden och som 2020 innehöll ett   
90 -tal sessioner med en stor variation mellan olika ämnen. 

Temat för 2020 års inledande session var Ändrade beteenden, en 
förutsättning för ett transporteffektivt samhälle.

Vi tackar alla som deltog!
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