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Godstransporter i samhället – GODIS. Ett temaprojekt vid VTI 
av Inge Vierth 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Projektet Godstransporter i samhället (GODIS) har syftet att formulera utgångspunkter 
för ett forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) vid VTI.  

Vi utgår ifrån följande sex områden:  

(1) Marginalkostnadsskattningar och utformning av styrmedel  

(2) Efterfrågemodeller  

(3) Samhällsekonomiska kalkyler  

(4) Konkurrens och finansiering  

(5) Lokala och regionala transporter  

(6) Konsekvensanalyser. 

Vi skissar på det framtida FoU-behovet utgående ifrån dagens problem, trender, FoU-
program, några intervjuer och egna bedömningar. Vi väljer ett subjektivt angreppssätt, 
det vill säga bygger i stor utsträckning på författarnas analys- och utredningserfarenhet.  

 
Forsknings- och utvecklingsbehov 
Det är anmärkningsvärt att det finns så pass lite information om godstransporternas 
struktur, omfattning och möjligheter att påverka dessa samtidigt som godstransporter är 
en viktig del av ekonomin och innebär stora utmaningar för samhället.  

Politiken bestäms i allt större grad på europeisk nivå. En konsekvens är att det blir 
viktigare att förhålla sig till EU-direktiv än att utforma nationella åtgärder. Inom FoU 
blir det viktigare att förhålla sig till europeiska rekommendationer och att utveckla 
gränsöverskridande analysverktyg.  

Avseende de sex områden drar vi följande slutsatser:  

(1) Infrastrukturavgifternas utformning, deras samspel med andra styrmedel och 
effekter inom och utanför transportsektorn behöver studeras vidare.  

(2) Samband mellan godstransporter och den övriga ekonomin behöver analyseras 
ytterligare. Regionala nedbrytningar och dynamiska modeller efterfrågas.  

(3) Principer för gränsöverskridande och trafikslagsövergripande godstransport-
kalkyler, kalkylvärden och effektsamband behöver utvecklas.  

(4) Frågeställningen i vilken grad samhället lyckas få en effektiv konkurrens mellan 
operatörer och mellan transportlösningar behöver utredas vidare.  

(5) Generella analysverktyg behöver anpassas till det regionala och lokala 
perspektivet och åtgärder som är specifika för lokala och regionala transporter 
behöver utvecklas.  
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(6) Tillgång till data är en förutsättning för FoU och annan utrednings- och 
analysverksamhet inom sektorn.  

 
VTI:s kompetens 
VTI:s kompetens på området beskrivs i huvudsak genom att ställa samman avslutade 
och pågående projekt. En slutsats är att det inte är möjligt att skaffa sig en fullständig 
överblick med hjälp av informationen på hemsidan, eftersom den enbart innehåller VTI-
publikationer. Kommunikationsavdelningen åtgärdar detta problem, i fortsättningen 
kommer det finnas hänvisningar till tidskriftsartiklar, rapporter i EU-projekt m.m.  

VTI genomför olika typer av FoU-projekt på de sex områden. Projekten skiljer sig åt 
med hänsyn till grad av samarbete mellan discipliner, involverade enheter och avdel-
ningar inom VTI och universitet, högskolor, konsulter m.m. i och utanför Sverige. På 
några områden har kompetensen hittills använts i begränsad omfattning till lösningen av 
godstransportrelaterade frågor. 

 
Utveckling av program vid VTI 
Utgående ifrån FoU-behovet och kompetensen rekommenderas att FoU inom 
Godstransporter i samhället utvecklas inom VTI. På några områden kan och bör den 
samlade kunskapen som VTI representerar utnyttjas bättre.  

Följande åtgärder och projekt föreslås på de sex områden: 

1) Marginalkostnadsskattningar och utformning av styrmedel  

- Beräkning av marginalkostnader och kartläggning av godstransporternas 
påverkan på hälsa och miljö.  

- Analys av olika tekniska åtgärdernas potential att minska godstransporternas 
avgasemissioner.  

- Analys av hur styrmedlen bör vara utformade för att internalisera samtliga 
externa effekter.  

- Utvärdering av svenska erfarenheter med längre och tyngre lastbilar än i 
övriga EU (VTI har fått ett regeringsuppdrag på detta område i april 2007). 

2) Efterfrågemodeller  

- Analys av förutsättningarna att utveckla en rumslig jämviktsmodell i 
samarbete med andra miljöer.  

- Undersökning av hur modellsystemet CUBE (som innehåller geografiska 
informationssystem m.m.) kan användas i olika projekt vid VTI. 

- Analys av möjligheten att applicera de innovativa ansatserna i den nya 
nationella godsmodellen på andra områden.   

3) Samhällsekonomiska kalkyler  

- Utveckling av kalkylprinciper och -värden för godstransporter (inkl. farligt 
gods-transporter). 

- På utredningssidan är grunden dels ett samhällsekonomiskt synsätt, dels den 
nationella SAMGODS-modellen. 
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4) Konkurrens och finansiering 

- Inge Vierth slutför rapporten Analys av konkurrensen på person- och 
godstransportmarknaderna i Sverige bland annat för att identifiera FoU-
behov. 

- FIRA-projektet behandlar infrastrukturfinansiering.  

5) Lokala och regionala transporter  

- Tomas Svensson gör en fördjupning inom citylogistik m.m. för att identifiera 
det långsiktiga FoU-behovet på området. 

- På kort sikt ligger fokus på kartläggningar och projekt kring samlastning.  

6) Konsekvensanalyser  

- Utveckling av uppföljning av företagens prestationer och de transport-
politiska målen över tid och regionalt i Sverige och internationellt.  
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Freight transport in society. A VTI research theme 
by Inge Vierth 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping Sweden 

 
Summary 
The purpose of the project Freight transport in society is to formulate a basis for a 
research and development (R&D) program at VTI. 

The report is based on six areas: 

(1) Estimation of marginal external costs and design of policy measures 

(2) Transport demand models 

(3) Socio-economic calculations 

(4) Competition and financing 

(5) Local and regional transport 

(6) Consequence analysis. 

The assessment of the future need for R&D is based on today’s problems, trends, R&D 
programs, interviews and own assessments. We choose a subjective approach that is 
mainly based on the authors’ experience in transport analyses and investigations.  

 
Need for R&D 
It is remarkable that knowledge about volume and structure of freight transport and the 
possibilities to influence transport are limited despite of the importance of transport as 
part of the economy and that it causes large problems for society.  

Politics are to a high degree made at an European level. One consequence is that it is 
becoming more important to adapt to the directives of the European Union (EU) than to 
develop national policies. Also within R&D, it is more important to relate to European 
recommendations. There is also a need to develop cross-border tools for analysis.  

We derive the following conclusions for the issues above: 

(1) The design of infrastructure fees, their interplay with other policy measures and 
impacts inside and outside the transport sector have to be studied further. 

(2) Long term relations between freight transport and the rest of the economy (incl. 
needs for regional disaggregations and dynamic models). 

(3) Principles for cross-border and intermodal freight transport, calculation values 
and impact relationships require development. 

(4) The question to what extent competition between transport solutions and 
operators is effective has to be studied further. 

(5) General tools have to be adopted and specific measures developed at the local 
and regional level. 

(6) The access to data is a precondition for R&D and other analyses and 
investigations in the sector. 
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VTI’s competence  
The competence that VTI has in the field of freight transport is mainly described by 
listing finalised and ongoing projects. One conclusion is that it is not possible to obtain 
a complete overview with help of the information on VTI’s website, because the site 
only includes VTI’s series. The Department of Communications is working on this 
problem and in future there will be information about articles in scientific journals, 
reports within European research projects etc.  

VTI carries out different types of R&D within the six areas. The projects vary when it 
comes to the co-operation between disciplines, units and departments within VTI, 
universities, consultancies etc. in and outside Sweden. In some of the six areas 
competence has been used only to a limited extend to solve freight transport related 
questions. 

 
Development of a R&D program at VTI 
Based on the inventory of the need for R&D and VTI’s competence we recommend 
developing the field Freight transport in society within VTI. In several fields the 
competence that the whole institute represents can and should be used in a more 
efficient way.  We suggest the following actions and projects to identify R&D research 
questions in the six areas.  

(1) Estimation of marginal external costs and design of policy measures  

- Calculation of social marginal costs and description of the impact of freight 
transport on health and environment.  

- Potential of different technical measures to reduce emissions from freight 
transport. 

- Design of policy measures to internalize all external costs.  

- Swedish experience with longer and heavier lorries (in April 2007 the 
government commissioned an investigation by VTI). 

(2) Transport demand models 

- Study of possibilities to develop a spatial computable general equilibrium model 
in co-operation with other research organisations.  

- Study of possibilities to use CUBE program (includes geographic information 
systems).  

- Analysis of possibilities to use innovative approaches in the new national freight 
model in other areas. 

(3) Socio-economic calculations 

- Development of socio-economic calculation principles and values as well as 
impact relationships for freight transport (incl. hazardous goods). 

- Investigations should be based on socio-economic approaches and the national 
freight model.  
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(4) Competition and financing 

- Inge Vierth completes the report “Competition on passenger and freight 
transport markets in Sweden” in order to identify R&D.  

- The FIRA project focuses on financing issues. 

(5) Local and regional transport 

- Tomas Svensson delves deeper within city logistics etc. in order to identify the 
long term R&D need for local and regional transports.  

- Short term focus should be on measuring and vehicle capacity sharing.  

(6) Consequence analysis 
- Development of systems to follow up companies’ performance and transport 

political goals through time and regions in Sweden and internationally. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och avgränsning 
Godstransportrelaterade frågor har på senare tid fått ökad uppmärksamhet i samhället. I 
Sverige inrättades Godstransportdelegationen (GTD I och II), med uppgift att öka 
samverkan mellan godstransportsystemets aktörer och staten och att förtydliga statens 
roll. GTD utvecklade ett trafikslagsövergripande synsätt med syfte att effektivisera 
godstransportsystemet och göra det säkert och ekologiskt hållbart.1 Den Transport-
politiska propositionen 2005/6 tar upp flera av de av GTD initierade frågorna kring 
effektiva hamn- och terminalstrukturer, konkurrensvillkor för sjöfarten och åkeri-
näringen m.m.2 Propositionen föreslår också en fortsättning av Godstransport-
delegationens arbete i form av ett s.k. Logistikforum. 

Begreppet logistik är bredare och omfattar utöver transporter lagerhållning, order-
kostnader m.m. Enligt Council of Supply Chain Management Professionals är logistik 
den del av försörjningskedjan som planerar, implementerar och kontrollerar det 
ändamålsenliga, effektiva flödet och lagringen av produkter, tjänster och tillhörande 
information från ursprungspunkten till konsumtionspunkten, i syfte att möta kundens 
behov.3  

EU-kommissionen betonar att man måste ta itu med utmaningarna på transportområdet 
genom att integrera ett logistiskt tänkande i transportpolitiken.4 Finland lyfte logistik-
frågor som EU-ordförandeland andra halvåret 2006.5 Tyskland betonar trafikens 
effektivitet, hållbarhet och säkerhet under sitt ordförandeskap första halvåret 2007.6  

Det finns olika synsätt på hur problemställningarna på området Godstransporter i 
samhället ser ut.7 Ett synsätt är att begränsningar i t.ex. infrastrukturens kapacitet och 
en för låg prioritering av godstransporter vid investering och trafikering skapar 
flaskhalsar samt att ineffektiva regelsystem och monopol begränsar utvecklingen av de 
mest effektiva lösningarna. Ett annat synsätt är att godstransporterna är alltför 
omfattande och/eller att de transporter som sker genomförs på ett ineffektivt sätt när det 
gäller val av transportlösning, transportsätt, vägval m.m.  

Den svenska och europeiska politiken anvisar emellertid en möjlig väg för att på ett 
konsistent sätt finna en balans mellan de två synsätten. Denna principiella lösning är att 
med olika styrmedel internalisera de externa effekter som godstransporter ger upphov 
till. Samtidigt adresseras problemet med otillräcklig kapacitet och defekter i gods-
transportsystemens funktionssätt, som minskar den potentiella ekonomiska tillväxten 
och välfärden, genom en väl avvägd investeringspolitik och vidtagandet av andra 
förutsättningsskapande åtgärder.  

                                                 
1 SoU 2001:61, Godstransporter för tillväxt – en hållbar strategi, SoU 2003:39, Godstransport i 
samverkan – tekniska hinder, forskning och utbildning, SoU 2004:76, Godstransporter – noder och 
länkar i samspel. 
2 SoU 2005/06:160, Regeringens proposition Moderna transporter. Se även avsnitt 3.1.  
3 http://www.cscmp.org./Website/AboutCSCMP/Definitions/Definitions.asp. 
4 COM(2006) 336 final, Freight Transport Logistics in Europe – the key to sustainable mobility.  
5 Ministry of Transport and Communications Finland, Focus on Logistics in the European Transport 
Policy- a Finish Initiative, Helsinki 2006, Ministry of Transport and Communications Finland, Elements 
for European Logistics policy, a discussion paper, Helsinki 2006.  
6 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Pressemitteilung Nr. 395/2006, 28. 
November 2006, Tiefensee: Effizienz, Nachhaltigkeit und Sicherheit des Verkehrs sind Schwerpunkte 
deutscher EU-Ratspräsidentschaft. 
7 Se SIKA, Kjell Dahlström, Beställning av tre ramprojekt – några gemensamma förutsättningar, 2005. 
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VTI skall förbättra kunskapen om transportsektorn med syfte att närma sig det 
transportpolitiska målet.8 Inom Avdelningen Transportekonomi (TEK) med kontor i 
Stockholm och Borlänge ligger fokus på transportpolitiska underlag för investering, 
drift och underhåll samt prissättning av transportinfrastruktur. Avdelningen Trafik och 
Trafikant är bl.a. inriktad på miljö och trafikanalys och Avdelningen Infrastruktur är 
bl.a. inriktad på slitage och nedbrytning av vägar. Båda avdelningar finns i Linköping. 
Göteborgskontoret utvecklas.  

Även om vår fokus ligger på samhällsperspektivet är det viktigt att ha kunskap om 
drivkrafter och beslutsprocesser bakom transport- och logistiklösningar på företagsnivå 
för att förstå till exempel anpassningar till ekonomiska styrmedel. Individnivån är 
relevant pga. att förarens arbetsmiljö och boendes livsmiljö upplevs på olika sätt av 
olika personer. 

Vi betraktar frågeställningar som är relevanta för godstransporter (lagerhållning vs 
transport, omlastning i terminaler) och ”samspelet” mellan person- och godstransporter 
(fördelning av spårkapacitet, inköpsresor vs varuleveranser till butiker). Vi inkluderar 
även näringslivets service- och hantverkstransporter som är av stor betydelse i städerna, 
dock inte tjänsteresor.  

 
1.2 Syfte och metod 
Det primära syftet med projektet Godstransporter i samhället (GODIS) är att formulera 
utgångspunkter för ett forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) vid VTI. För enkel-
hetens skull används förkortningen FoU genomgående, även om i vissa fall 
demonstration och även utredning ingår.  

Vid projektets start sommaren 2006 var de sekundära syftena (1) att skapa nätverk och 
identifiera kompetenser inom VTI, (2) att kartlägga eventuella samarbetspartners med 
kompletterande kompetenser, (3) att vara ett underlag för att skapa nätverk nationellt 
och internationellt, (4) att ligga till grund för ansökningar till forskningsfinansiärer och 
(5) att kristallisera ut ett antal viktiga områden som kan vidareutvecklas i GODIS fas II. 
Med den sedan hösten 2006 föreliggande informationen om att förutsättningarna för 
VTI:s organisation troligen ändras efter 2007 läggs mindre vikt på punkterna (2),(3) och 
(4).  

I avsnitt 2 skissar vi på det framtida FoU-behovet utgående ifrån dagens problem, 
trender, FoU-program, några intervjuer och våra egna bedömningar. Vi väljer ett 
subjektivt angreppssätt, dvs. bygger i stor utsträckning på författarnas analys- och 
utredningserfarenhet. Vi identifierar behovet på sex områden: (1) Marginalkostnads-
skattningar och utformning av styrmedel, (2) Efterfrågemodeller, (3) Samhälls-
ekonomiska kalkyler, (4) Konkurrens och finansiering, (5) Lokala och regionala 
transporter och (6) Konsekvensanalyser.  

I avsnitt 3 följer en inventering av VTI:s projekt på dessa sex områden inkl en 
översiktlig beskrivning av övriga relevant kunskap.  

I avsnitt 4 utvecklar vi en plattform för ett FoU-program utgående ifrån det identifierade 
kunskapsbehovet och VTI:s kompetens. Den pågående FoU:n i relevanta program 
kartläggs i bilaga 1.  

                                                 
8 Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektivt och långsiktig hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.  
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2 FoU-behov  
Olika drivkrafter leder till att företagens produktion i allt större grad sker utanför 
Sverige och att hushållens konsumtion koncentreras till få agglomerationsområden. Nya 
delvis mycket transportintensiva logistiklösningar utvecklas. Givet dagens förutsätt-
ningar förväntas gränsöverskridande transporter och transporter på väg öka över genom-
snittet.9 Ökade transportvolym medför att trafikens negativa externa effekter förväntas 
öka trots att transporterna effektiviseras och de negativa externa effekterna per 
fordonkm reduceras. Transportpolitiken bestäms i hög grad på EU-nivå, för sjöfart och 
flyg även på global nivå (IMO, IATA). Detta gäller också för FN:s klimatpolitik.  

 
2.1 MK-skattningar och utformning av styrmedel  
2.1.1 Internalisering av samhällsekonomiska marginalkostnader  
En viktig princip i den svenska transportpolitiken är att trafikens kortsiktiga samhälls-
ekonomiska marginalkostnader (MK) skall täckas genom avgifter. Regeringen har låtit 
SIKA och trafikverken under de senaste åren vidareutveckla principer och metoder för 
hur de externa effekterna ska beaktas vid utformningen av infrastrukturavgifter och 
andra styrmedel.10 Skattningarna avser kostnaderna för infrastruktur (slitage och 
deformation), trängsel, olyckor, buller och avgasemissioner. Koldioxidutsläpp antas 
internaliseras via koldioxidskatten. 

Regeringen framhöll i Infrastrukturpropositionen 2001/02 att fokus under de kommande 
åren borde ligga på att åstadkomma en ökad differentiering av avgifterna.11 Man har 
kommit längst med att använda MK-skattningarna vid utformning av infrastruktur-
avgifter på järnvägssidan.12  

År 2006 har SIKA också fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för ett 
handelssystem med utsläppsrätter för sjöfartssektorn. Detta gäller främst styrningen av 
trafikens koldioxidutsläpp. 

 
Godstransporter på väg  
Vad det gäller vägtransporter har Schweiz, Österrike, Tyskland och Tjeckien infört 
avståndsberoende infrastrukturavgifter för tunga lastbilar. England, Holland, Danmark 
och Sverige planerar införandet. Vägverket ser ett behov av ökad kunskap om möjlig-
heter att använda ekonomiska styrmedel som kilometerskatter för tunga lastbilar. 

2004 års vägtrafikskatteutredning13 och 2007 års kilometerskatteutredning14 visar på 
utvecklingsbehov vad det gäller styrmedlens specifika utformning. Givet att detaljerade 
MK-skattningar för de externa effekterna föreligger kan avgifterna differentieras m.h.t. 
fordon och bränsle, vägtyp och trafiksituation samt plats och tid.15 EU-direktiven sätter 

                                                 
9 SIKA Rapport 2005:9, Prognos för godstransporter år 2020, DG TREN European Energy and 
Transport trends to 2030, 2002. 
10 SIKA PM 2006:1, Trafikens externa effekter 2005. 
11 Prop. 2001/02:20. 
12 SIKA/Banverket rapport 2002:2, Nya banavgifter, analys och förslag. 
13 SOU 2004:63, Skatt på väg.  
14 Finansdepartementet, Uppdrag att analysera inverkar på näringar och konsekvenser för regioner vid 
införandet av en kilometerskatt, 2006-07-06. 
15 SIKA rapport 2003:6, Internalisering av godstrafikens externa effekter.  
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ramen för utformningen av styrmedlen.16 Dessutom finns en trade off mellan 
differentieringsgraden och systemkostnader. 

Införandet av kilometerskatten för tunga lastbilar medför önskade och oönskade effekter 
som man vill kunna uppskatta före införandet (och följa upp). I många fall kombineras 
skatten med andra ekonomiska styrmedel och regleringar. I Schweiz kompenserades 
införandet av kilometerskatten år 2001 med att högre maximala totalvikter tilläts. I 
Tyskland reduceras fordonskatten till EU:s miniminivå och inköp eller leasing av miljö-
vänliga fordon stöds finansiellt.17 EU tillät, med hänsyn till krav på ickediskriminering, 
inte att förare som tankar i Tyskland kompenseras med att en del av drivmedelskatten 
återbetalas.  

Införandet av kilometerskatten kan ha direkta effekter på (1) logistiksystemets upplägg, 
(2) fordonens utnyttjande samt (3) val av transportmedel och (4) val av rutt. Inom de 
hittills genomförda modellanalyserna testas framför allt hur införandet av en kilometer-
skatt påverkar transportmedels- och ruttval. 18  Erfarenheter från Schweiz, Österrike och 
Tyskland visar dock i första hand på effekter på logistiksystemet och fordonens ut-
nyttjande.19 En relevant fråga i samband med logistiksystemets upplägg är om företagen 
får incitament att decentralisera lagerstrukturen med hänsyn till högre 
transportkostnader.  

De fyra nämnda områdena återfinns i Vägverkets FoU-program. Verket efterfrågar FoU 
kring möjligheter att påverka företagens produktion och lokalisering. Transporttjänster 
med ökad lastfaktor och energieffektivitet samt intermodala transporter anses behöva 
utvecklas. Dessutom anses det viktigt att befintliga trafik- och simuleringsmodeller 
utvecklas för att kunna beskriva hur ITS-lösningar kan användas för att åstadkomma 
effektiva, trafiksäkra och miljövänliga godstransporter på väg.  

En annan central frågeställning är om operatören kan övervältra kilometerskatten till 
godstransportkunden (och i förlängningen om godstransportkunden kan övervältra till 
slutkonsumenten). I de hittills av SIKA, Naturvårdsverket och Vägverket genomförda 
modellanalyserna har en fullständig övervältring antagits. Erfarenheterna tyder dock på 
olika förutsättningar i olika marknadssegment.20  

I den pågående kilometerskatteutredningen ingår en analys av de indirekta effekterna av 
införandet av en kilometerskatt på näringar och konsekvenser för regioner. Det finns 
behov av en modell som beräknar hur de (pga. införandet av kilometerskatten) högre 
transportkostnaderna påverkar efterfrågan på transporter och andra produktionsfaktorer i 
andra sektorer. Slutligen är statsmakterna intresserade av vilka effekter införandet av 
ekonomiska styrmedel har på statens skatteintäkter. De ovan nämnda problemställ-

                                                 
16 Europaparlamentets och Rådets Direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för 
användningen av vissa infrastrukturer, Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2006/38/EG om ändring 
av direktiv 1999/62/EG. 
17 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Pressemitteilung Nr. 017/2007, 
24 Januar 2007, Tiefensee: Brüssel gibt grünes Licht für Lkw-Innovationsprogramm. 
18 Naturvårdsverket Rapport 5273, 2003 Kilometerbaserade vägavgifter, Miljöeffekter och andra 
konsekvenser, Vägverket PM 2003:1, Kilometerskatt för lastbilar, Förstudie om effekter av en på 
marginalkostnader baserad kilometerskatt, differentierad utifrån fordonstyp och vägkategori. Exemplet 
Vägverket Region Väst, SIKA Rapport 2003:6, Internalisering av godstrafikens externa effekter.  
19 BMT, Inger Gustafsson m.fl., Road user charging for Heavy goods vehicles –  Overview of Regional 
Impact, December 2006. 
20 Alan Mc Kinnon, A review of European truck tolling schemes and assessment of their possible impact 
on logistics schemes, International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol.9, No.3, 
September 2006, 191-205.  
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ningarna kräver rumsliga jämviktsmodeller (SCGE modeller = spatial computable 
general equilibrium models) eller mikroekonomiska ansatser.21

Richard Johnsson analyserade de indirekta effekterna av en kilometerskatt i Sverige 
med hjälp av en CGE-model utan regional nedbrytning.22 Geografiska konsekvenser av 
en MK-baserad vägrelaterad prissättning analyserades inom ramen för EU-projektet 
IASON (Integrated Appraisal of Spatial economic and Network effects of transport 
investments and policies) med hjälp av en europeisk SCGE-modell.  

 
Godstransporter med andra trafikslag  
Det finns ett behov att studera utformning, samspel med andra åtgärder och effekterna 
av styrmedlen inom och utanför transportsektorn för alla trafikslag. Banverket 
efterfrågar i sitt fou-program en analys av vilka skatter, avgifter och subventionsnivåer 
är motiverade ur ett samhällsnyttoperspektiv.  

Lots- och farledsavgifterna är inte MK-baserade. Förändringen av farledsavgifterna år 
2005 syftade dock till att bättre spegla trafikens samhällsekonomiska MK. Start- och 
landningsavgifter inom flyget är inte heller MK-baserade. Detsamma gäller för 
infrastrukturavgifter i hamnar och kombiterminaler. 23

Det är av intresse att studera sambandet mellan olika transportpolitiska styrmedel och 
mellan dessa och övriga styrmedel. I Sverige får till exempel vissa godstransportköpare 
i delar av Norrland regionalpolitiskt motiverat transportstöd. 

Det är även av intresse i vilken utsträckning det finns frivilliga överenskommelser inom 
näringslivet och vilka konsekvenser de har.  

 
2.1.2 Regleringar och övriga styrmedel 
Vad det gäller övriga åtgärder diskuteras bl.a. i Danmark, Tyskland och Holland att 
tillåta tyngre och längre lastbilar som idag bara får användas till inhemsk trafik i Sverige 
och Finland. De svenska branschorganisationerna tog ett initiativ för att tillåta 
längre/tyngre s.k. modulfordon i hela EU. 24 Som ett argument anges att det innebär 
färre lastbilar på vägarna. Kritikerna påpekar bl.a. att större/tyngre medför negativa 
effekter på trafiksäkerheten och minskat konkurrenskraft för järnväg och sjöfart.  

För godstransporter på väg är lika villkor för svenska och utländska åkerier en central 
fråga.25 I Vägverkets regeringsuppdrag 2005 konstateras dels otillräckliga regelsystem 
och dels att det inte kontrolleras tillräckligt att de befintliga reglerna följs.26

Vägverket skall enligt den transportpolitiska propositionen 2005/6 starta ett forsknings-
program kring åkerirelaterade frågor. Verket planerar en förstudie under 2007 som ska 
klarlägga vilka frågor som det bör forskas kring samt hur programmet ska organiseras 
och finansieras.  

                                                 
21 Se även avsnitt 2.2. och 2.3. 
22 Richard Johnsson, Transport Tax Policy Simulations and Satellite Accounting within CGE-Framework, 
Economic Studies 71, Uppsala universitet, 2003.  
23 SIKA Rapport 2003:6 Internalisering av godstrafikens externa effekter.  
24 Sveriges Transportindustriförbund, Sveriges Åkeriföretag, Näringslivets transportråd för 
transportköpare, Förslag till strategi för att främja användningen av modulfordon utanför Sverige och 
Finland och i internationell trafik, 2006.  
25 Se även avsnitt 2.4. 
26 Vägverket, Åtgärder för en sund och livskraftig godstransportnäring, 2005-09-29.  
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2.2 Efterfrågemodellering  
2.2.1 Dagens efterfråga 
Efterfrågan på godstransporter beskrivs vanligtvis med hjälp av matriser som innehåller 
information om hur mycket gods (mätt i ton eller kr) som transporteras mellan olika 
zoner. Utredningar tar fram information för specifika varugrupper som till exempel får 
högre krav med avseende på säkerhet, spårbarhet m.m. (farligt gods, levande djur, 
livsmedel m.m.).  

Inom ramen för utvecklingen av det nationella systemet för godstransporter SAMGODS 
har s.k. basmatriser för godstransporter i, till, från och genom Sverige tagits fram.27 

NUTEK tar fram interregionala input/output, flöden som också beskriver godsflöden 
mellan regioner, inom rAps-projektet (rAps = Regional analys och planeringssystem). 
Metoderna utvecklas successive och avstämningar av olika kartläggningar är önskvärda. 
För övriga data- och statistikfrågor se 2.6. 

 
2.2.2 Utveckling av efterfrågan  
Transportprognoserna som används inom infrastrukturplaneringen kräver långsiktiga 
ekonomiska scenarier med en fin nedbrytning på branscher och regioner. Godstransport-
prognosen 2005 bygger i huvudsak på de ekonomiska scenarierna som utvecklades 
inom Långtidsutredningen (LU) 2003/2004. 28 Dessa är framtagna med hjälp av 
Konjunkturinstitutets EMEC modell (Environmental Medium term economic model). 

Frågeställningen som LU 2008 tar sin utgångspunkt i, är hur Sverige på bästa sätt kan 
utnyttja de vinster som en ökad ekonomisk integration ger och hur Sverige kan klara de 
utmaningar som följer i integrationens kölvatten. Finansdepartementet planerar att 
använda en CGE-modell.29 Jämfört med godstransportprognosen 2005, uppfyller detta 
transportsektorns behov av en fin dissaggregering på branscher. Den regionala 
nedbrytningen i och utanför Sverige återstår dock. Ytterligare en fråga rör omräkningen 
från värdetermer (som används i ekonomiska modeller) till vikttermer och fordon (som 
används i transportmodeller).  

I flera utredningar konstateras önskan att förbättra de metoder som används för att 
analysera hur den ekonomiska utvecklingen och förutsättningar i omvärlden påverkar 
godstransportefterfrågan. Detta gäller till exempel råoljepriser eller handeln med 
utsläppsrätter (i andra sektorer än transportsektorn). Dessutom är det svårt att modellera 
trendbrott med hjälp av de befintliga analysverktyg som i huvudsak består av 
framskrivningar.30 En annan fråga som diskuteras är i vilken mån sambandet mellan 
ekonomisk utveckling och godstransportarbete eller godstransporterna negativa externa 
effekter kan brytas (decoupling). 

Vad det gäller samband mellan investeringar i transportinfrastrukturen och den 
regionala utvecklingen fokuserar de flesta studier kring den s.k. regionförstoringen och 

                                                 
27Vägverket Konsult, Edwards, Henrik, Base Matrix for SAMGODS and Disaggregation of P/C flows to 
Firm to Firm Agggregates, Arbetsmaterial decmber 2006. Upphandlingen av en ekonomisk prognos-
modell planeras under 2007. Se SAMPLAN-rapport 2004:1 The Swedish national freight model. A 
critical review and an outline of the way ahead.  
28 SIKA-Rappport 2005:9, Prognos för godstransporter år 2020.
29 Finansdepartementet, Martin Hill, PM LU08:s scenario- och modellarbete, 2007-01-19. 
30 SIKA Rapport 2005:4, Transportprognoser sedan 1975. En översiktlig uppföljning. 
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samband mellan persontransporter och arbetsmarknader och i mindre utsträckning på 
godstransporter. 

Dynamiska ansatser efterfrågas för att kunna få en uppfattning över möjliga anpass-
ningar till styrmedel m.m. över tiden. Idag används den långsiktiga prognosen och 
antagandet om en linjär utveckling för att uppskatta transportarbetets utveckling på kort 
sikt. Konjunkturella svängningar ingår inte i LU-scenarierna. Lars Lundqist m.fl. 
arbetar inom det VINNOVA-finansierade projektet Infrastruktur, tillgänglighet och 
produktivitet på en dynamisk SCGE-modell.31  

Banverket betonar att både operatörer och infrastrukturhållare behöver underlag i sin 
strategiska planering. Detta gäller (1) framtida industristrukturer och godsstrukturer, 
(2) godsprognoser i vikt och volym för viktiga transportrelationer och för vissa 
branscher, (3) scenarier om olika transportsätts relativa konkurrenskraft i viktiga 
transportrelationer, (4) godskundernas krav och kriterier vid val av transportlösning och 
(5) transportköpares attityder till olika transportslag och transportaktörer. Banverket 
efterfrågar även FoU om alternativa/kompletterande prognosansatser i förhållande till 
arbetet som bedrivs av SIKA, VINNOVA och trafikverken. 

Processen att integrera transportpolitiken inom den Europeiska Unionen utgör en 
utmaning för medlemsstaterna. Den övergripande målsättningen för EU-projektet 
MOTOS (Transport modelling towards operational standards in Europe) där Lars 
Lundqvist m.fl. på KTH ingår är att stödja transportpolitik i Europa genom att beskriva 
gemensamma principer hos "goda exempel" inom nationell och regional 
transportmodellering. Europeiska modeller utvecklas och används till analysen av EU:s 
transportpolitik (SCENES, EXPEDITE etc.). 

 
2.3 Samhällsekonomiska kalkyler 
2.3.1 Kalkylprinciper 
Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyler (ASEK) presenterade sin senaste 
rapport år 2005.32 Gruppens rekommendationer för den svenska transportsektorn 
avviker på vissa punkter från de rekommendationer som EU-projektet HEATCO 
(Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project 
Assessment) har tagit fram för bedömningen av investeringar i det transeuropeiska 
nätet.33 Även om det handlar om rekommendationer i båda fallen finns det ett behov att 
förhålla sig till HEATCO:s kalkylprinciper (beslutskriterier, hantering av osäkerhet, 
skattefaktorer m.m.), kostnader för infrastruktur och fordon samt värdering av tid, 
trafiksäkerhet och miljö. Detta konstateras både på nationell nivå och på nordisk nivå.34  

Av de i HEATCO projektet behandlade principerna är hanteringen av indirekta effekter 
specifikt för godstransporter. HEATCO föreslår om möjligt tillämpningen av SCGE-
modeller. Indirekta effekter inkluderas för närvarande inte i de svenska i lönsamhets-

                                                 
31 Se bilaga 1. 
32 SIKA PM 2005:16, Kalkylvärden och kalkylmetoder (ASEK). Verksgruppens rekommendationer, 
Sammanfattning av de kalkylvärden och kalkylmetoder som tagits fram inom ASEK-arbetet.  
33 Institute of Energy Economics and the Rational Use of Energy (IER), Germany, HEATCO (Developing 
Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment), Deliverable 5, 
Proposal for Harmonised Guidelines, Second revision, 29 February 2006.  
34 www.vti.se, ASEK-seminarium september 2006 och Novemberseminarium 2006 med DTF, TØI, 
Högskolan i Molde och VTI.  
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kalkylerna men däremot till exempel i de tyska kalkylerna.35 Ytterligare en fråga avser 
lämpligheten av antagandet om fullständig konkurrens och därmed ej existerade 
producentöverskott för godstransporter. Det finns också ett behov att utveckla principer 
för samhällsekonomiska kalkyler för gränsöverskridande godstransporter.36

På samma sätt behöver principer för trafikslagsövergripande ”systemorienterade” 
analyser utvecklas. Denna typ av ansatser behövs till exempel i den pågående hamn- 
och kombiterminalutredningen.37 Utredningar avseende hamnar och kombiterminaler 
och ska identifiera hamnar och kombiterminaler av strategisk betydelse och föreslå 
vilka som ska ges prioritet i förhållande till andra när det gäller statligt finansierad 
infrastruktur. Flygplatsutredningen skall lämna förslag till inriktning och prioritering av 
det långsiktliga statliga ansvaret för flygplatser.38 Utredningarna redovisas den 
1 oktober 2007.  

Banverket prioriterar motsvarande frågor inom sitt fou-program: (1) Hur kan problemet 
med skalekonomi, genomloppstid och flexibilitet lösas?, (2) Hur kan terminalers 
lokalisering, funktion och drift bäst bidra till kombitransporternas konkurrenskraft?, (3) 
Hur bör multimodala hamnterminaler utformas och lokaliseras? (4) Var finns underlag 
för nya typer av kombiterminaler för omlastning mellan landsväg och järnväg som även 
erbjuder kunderna andra logistikfunktioner?  

Ytterligare en fråga är i vilken utsträckning företagsspecifika uppgifter skall användas i 
samhällsekonomiska kalkyler. Detta gäller framför allt i järnvägsektorn som känne-
tecknas av få stora godskunder. Ett problem består i att den offentliga sektorn planerar 
långvariga investeringar i transportinfrastruktur medan näringslivet arbetar med kortare 
cyklar. Företag har dessutom incitament att ”överskatta” nyttan av en investering, som 
de inte behöver finansiera. 

 
2.3.2 Värdering av tid och kvalitet  
Inom ASEK-projektet identifierades FoU-behov inom området tid och kvalitet för 
godstrafiken.39 VINNOVA ser ett fortsatt behov av att utveckla de samhällsekonomiska 
kalkyler.40 I både Vägverkets och Banverkets FoU-program betonas behovet av att 
förbättra värderingen i de samhällsekonomiska kalkylerna för godstransporter. 

Vägverket efterfrågar en analys av den samhällsekonomiska och företagsekonomiska 
nyttan av förbättringar i vägnätet i förhållande till andra förbättringar i den logistiska 
kedjan. Verket har finansierat en studie vid Transportøkonomisk institutt (TØI) i Oslo 
som syftar till att värdera snabbare och mer tillförlitligare godstransporter.41En modell 

                                                 
35 http://www.bmvbs.de/-,1495.8266/Bundesverkehrswegeplan-2003-Di.htm. 
36 S.M. Grant-Muller, P Mackie, j Nellthorp and A Pearman, Economic appraisal of the European 
projects: the state of the art revisited, in Transport Reviews, 2001, Vol 21, No. 2, 237–261, Mogens 
Fosgerau, Niels Buus Kristensen, DTF, Who gains? – Allocation of freight transport user benefits from 
international infrastructure in multi-country CBA, European Transport conference 2004. 
37 Direktiv N 2006:61 Hamnstrategi, Regeringsbeslut II 15, 2006-06-08 N2006/3928/TP, Uppdrag till 
Banverket att förslå nät för kombiterminaler. 
38 Direktiv N 2006:60. 
39 SIKA-rapport 2002:9, Tid och kvalitet för godstrafiken. 
40 TØI rapport 825/2006, Harald Minken, Hanne Samstad, Virkningsberegning av tiltak for raskere og 
mer pålitelig godstransport – en ny metode. 
40 TØI rapport 825/2006, Harald Minken, Hanne Samstad, Virkningsberegning av tiltak for raskere og 
mer pålitelig godstransport – en ny metode. 
41 TØI rapport 825/2006, Harald Minken, Hanne Samstad, Virkningsberegning av tiltak for raskere og 
mer pålitelig godstransport – en ny metode. 
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har utvecklats. Vidareutvecklingen kräver mer empirisk kunskap bl.a. om försenings-
orsaker och en anpassning till den nya godstransportmodellen. Faktumet att de nya 
nationella godsmodellerna i Sverige och Norge inkluderar lager-, order och transport-
kostnader innebär både nya möjligheter och behov att beskriva tid och kvalitet för 
godstrafiken.42

Banverket efterlyser en översyn av effektsamband43 och värderingen av transporttids- 
och tillförlitlighetsförändringar vid godstransporter. Det finns motsvarande behov för 
sjötransporter, till exempel i samband med EU:s motorways of the sea och tidsåtgången 
och tidsvärderingen i hamnar och kombiterminaler.  

En fråga är hur avsändarens, mottagarens och transportörens värdering varierar och hur 
deras olika värderingar kan mätas. Även skillnaden mellan ett kort perspektiv med en 
given lagerstruktur mot ett längre perspektiv är av stor vikt. Den generella metodfrågan 
avseende användning av kapitalvärdemetoden och analytiska ansatser versus empiriska 
metoder behöver studeras vidare. (Kapitalvärdemetoden, som används i ASEK-
projektet, ger varugruppspecifika värden medan det härleds trafikslagsspecifika värden 
ur de betalningsviljestudier som refereras till i HEATCO-projektet.) Man bör slutligen 
fundera över vad kalkylvärdet för godstid ska fånga in och vad som inte ingår (dvs. till 
exempel hur hänsyn tas till efterfrågeeffekter). 

Transportsystemets sårbarhet och tillförlitlighet uppmärksammas alltmer och 
kalkylvärden för förändrade skade- och stöldrisker behöver också utvecklas. 
Kalkylvärden för risker behöver vara varugruppsspecifika (dvs. till exempel uttryckas 
som värdering av en riskreduktion med en promille per varugrupp) och den förväntade 
risken trafikslagspecifik.44  

Framtagningen av godstidsvärden och föreseningstidvärden m.m. (som saknas i de 
flesta länderna) diskuteras även i Danmark, Norge och övriga Europa. Det holländska 
trafikministeriet planerar en stor stated preference studie för att skatta tids- och 
tillförlitlighetsvärden45 för person- och godstransporter under 2007. Ministeriet har 
tidigare uttryckt intresset att samarbeta med England, Sverige och andra länder kring 
dessa värderingar.46  

Utvecklingsbehov för effektsamband avseende slitage, trängsel, trafiksäkerhet, 
emissioner, buller beskrivs i studien som VTI genomförde på uppdrag av SIKA.47 
Genomgången pekar på ett stort behov av att analysera hur väl underbyggda de använda 

                                                 
42 RAND Europe and SITMA, The Development of a Logistics Module in the Norwegian and Swedish 
National Freight Model Systems, Deliverable 4: Final Progress Report on Model Development, Report 
for the Samgods group and the Working group for transport analysis in the Norwegian national transport 
plan, 2005, PM-utkast Inge Vierth, Stein-Erik Grønland, Cost functions and cost parameters in the 
Norwegian and Swedish national freight models. 
43 Transporter ger upphov till olika typer av effekter. Innebörden av effektsamband är det faktum att en 
effekt påverkas av något annat. Samband indikerar alltså beroende. Vid beräkning och kvantitativ 
uppskattning av olika effekter utnyttjas effektmodeller. Dessa kan antingen vara direkt grundade på 
statistik eller på sofistikerade modeller grundade på naturvetenskapliga resonemang och där 
parametervärden har bestämts genom kalibrering mot empiriska data. Se VTI meddelande 943 (2003), 
Pontus Matstoms och Urban Björketun, Effektsamband för samhällsekonomiska analyser inom 
transportområdet. 
44 SIKA-rapport 2002:9, Tid och kvalitet för godstrafiken. 
45 value of travel time (VOT) and time reliability (VOR).  
46 År 2005 var VINNOVA  i princip positiv till en eventuell samfinansiering av internationella studier. 
47 VTI meddelande 943 (2003), Pontus Matstoms och Urban Björketun, Effektsamband för samhälls-
ekonomiska analyser inom transportområdet. 
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sambanden är för att identifiera de största bristerna och på längre sikt initiera FoU-
projekt. Följande behov har redan identifieras inom ramen för den genomförda studien: 
(1) analys av vilken osäkerhet tillämpningen av komplexa modeller på osäkra 
förutsättningar ger, (2) utveckling av hastighet/flödessamband för tätort, (3) analys av 
modellval för nätutläggning i tätort, (4) beräkning av vägtrafikens emissioner vid 
kökörning i låga hastigheter, (5) beräkning av emissioner från sjöfarten48, (6)  metodik 
för uppskattning av trängseleffekter inom järnväg. 

Angående primära och sekundära förseningar på järnväg konstaterar Lars-Göran 
Mattson, KTH, i litteraturstudien som han genomförde på uppdrag av SIKA år 2004, att 
det behövs mer FoU kring möjligheten att tillämpa analytiska metoder, statistiska 
metoder och mikrosimuleringar.49 Ansatserna inkluderar person- och godståg och bör 
ses i sammanhang med fördelning av spårkapacitet och trafikering.50  

Transporter med farligt gods behandlas för närvarande inte explicit i samhälls-
ekonomiska analyser. Lönsamheten av nationella investeringar i olika intelligenta 
transportsystem (ITS) har inte analyserats i någon stor omfattning.  

 
2.4 Konkurrens och finansiering  
I transportpolitiken har fokus legat på MK-prissättningen, mindre uppmärksamhet har 
emellertid ägnats frågan om och i vilken grad vi lyckats få en effektiv konkurrens och 
samverkan mellan operatörer och mellan transportlösningar. 51  Denna del av transport-
politiken ska garantera att operatörerna anpassar sin prissättning gentemot kunderna till 
kostnaderna (dvs. att inte monopolvinster tas ut). Dessutom ska operatörerna och 
fordonstillverkarna ha incitament att öka produktiviteten genom tekniska förbättringar. 
Nedan inkluderas både frågor som rör konkurrensen mellan operatörer (och trafikslag) 
som utför transport- och logistiktjänster och stödtjänster i hamnar, terminaler m.m. samt 
tillgång till och finansiering av infrastruktur. 

 
2.4.1 Transport- och logistiktjänster  
Logistik- och godstransportmarknaderna är, bortsett från få undantag, avreglerade på 
nationell, europeisk och global nivå. Delvis som följd av de genomförda avreglering-
arna har företagen inom transportindustrin konsoliderats. Konkurrens från utländska 
företag som är registrerade i Sverige och/eller från företag hemmahörande i utlandet 
förekommer för alla trafikslag. Ett antal stora internationella koncerner säljer ett så gott 
som fullständigt sortiment av transport- och logistiktjänster.  

En stor marknadskoncentration är i sig inget problem om det finns goda förutsättningar 
för nya företag att etablera sig. Det kan även finnas argument för att hålla ihop 
produktionen för att kunna uppnå nätverksfördelar. Relativt få studier utvärderar de 
genomförda liberaliseringar.  

Organisationsfrågor är av stor betydelse för järnvägen. Det faktum att järnvägs-

                                                 
48 Vad det gäller emissioner från sjöfarten har den europeiska ExternE-ansatsen delvis används. I denna 
ansats beräknas emissionskostnaderna per trafikslag och ASEK:s indelning i effektsamband och 
värderingar (som stämmer huvudsakligen från vägtransportsektorn) kan inte tillämpas.  
49 Lars-Göran Mattsson, Train service reliability, litteraturstudie på uppdrag av SIKA, 2004. 
50 Se avsnitt 2.4. 
51 Inge Vierth, Rapportutkast Analys av konkurrensen på person- och godstransportmarknaderna i 
Sverige, framtagen inom ramen för SIKA:s ramprojekt Konkurrenspolitik för effektiva godstransporter. 

22 VTI notat 12-2007 



 

marknaden inte avregleras i samma takt i EU-länderna skapar olika villkor för 
operatörer hemmahörande i olika länder. Banverket anser det som viktigt att analysera 
hur de genomförda förändringarna har påverkat järnvägstransporternas utbud och 
lönsamhet och hur väl konkurrensen fungerar samt hur konkurrenssituationen gentemot 
de andra transportslagen utvecklas. Konkret ser man ett behov att studera konsekvenser 
av stordrift kontra konkurrens i järnvägssektorns operatörsled för kostnadseffektivitet 
och tjänsternas kvalitet. Det efterfrågas även en analys av konsekvenserna av struktur-
förändringar i speditörsledet i riktning mot stora fullsortimentssäljare. Slutligen vill man 
analysera frågan om godsoperatörerna bör inrikta sig mot att vara underleverantör eller 
sälja direkt till slutkund.  

Inom sjöfarten diskuteras avskaffandet av gruppundantaget för rederiernas linje-
konferenser.52 Rederier får ingå avtal som har till syfte att fastställa fraktsatser och 
fraktvillkor och omfattar samordning av tidtabeller, fördelning av last eller intäkt mellan 
medlemmarna m.m. 

Få utredningar rör intermodala transporter resp. konkurrensen mellan trafikslagen. 
Detsamma gäller förmedling och logistiktjänster. En fråga i detta sammanhang är vilken 
betydelse konkurrensen i operatörsledet resp. speditörsled har för utvecklingen av 
tjänsternas pris och kvalitet. För persontransporter finns undersökningar om hur 
biljettpriserna för de olika trafikslagen utvecklas jämfört med bensinpriset och 
konsumentprisindexet. Vi har inte hittat motsvarande studier för godstransporttjänster. 

 
2.4.2 Hamnar och terminaler  
Få studier finns som behandlar konkurrensen för stödtjänster i hamnar, terminaler och 
flygplatser samt hur denna påverkar effektiviteten på de övriga delmarknaderna resp. 
för hela transportkedjor. Konkurrensutsättningen av hamnrelaterade tjänster diskuteras 
(idag finns i de flesta svenska hamnar ett s.k. stuverimonopol). I Hamnstrategi-
utredningens uppdrag ingår att ta initiativ till att undersöka både en bättre samsyn och 
mer ändamålsenlig rollfördelning mellan de olika hamnaktörerna. 

Kombiterminalutredningen ska se över i vilka former Banverket kan ta ansvar för 
investeringar, drift och underhåll av spåren i kombiterminalerna samt fördelning av 
spårkapacitet i terminalerna. Vidare ska utredningen föreslå en lämplig princip för 
ändamålsenlig och effektiv prissättning av kapacitet i terminalerna och se över hur 
ansvaret för hårdgjorda ytor kan fördelas mellan terminalhuvudmännen och Banverket.  

Banverket betonar behovet av att analysera vem som kan/bör ta initiativ till, planera, 
investera, äga och driva kombiterminaler i sitt FoU-program. Också Vägverket 
efterfrågar FoU avseende effektivare terminaltjänster i samband med intermodala 
transporter och en trafikslagsövergripande logistik.  

 
2.4.3 Vägar och järnvägar 
Dagens system för att reglera operatörernas tillgång till spår är delvis ineffektiva, vilket 
tar sitt uttryck i operatörernas överklagande. Vad det gäller kapacitetsanalyser och 
fördelningsmetoder ser Banverket som ansvarig myndighet att det behövs en allmän 
genomgång och analys av prioriteringsregler för gods- och persontrafik.  

                                                 
52Rådets Förordning (EEG) Nr 4056/86. 
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Vägverket efterfrågar FoU för ett effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur. Nya 
finansieringslösningar diskuteras. VTI har fått frågan av projektet Baltic Gateway+53 att 
genomföra effektberäkningar av en finansierande kilometerskatt på Europaväg 22 i 
Blekinge. Vägverket Region Skåne (Carsten Sachse) har ställt motsvarande fråga för 
Skåne. 

 
2.5 Lokala och regionala transporter  
Näringslivets service- och hantverkstransporter är av stor betydelse i städerna. Avgräns-
ningen mellan persontransporter, godstransporter och servicetransporter är dock inte 
entydigt. Det finns begränsad information om dessa transporter på lokal och regional 
nivå. Den officiella statistiken avser i första hand långväga transporter. 

OECD framhåller att godstransporter är av stor betydelse för städernas ekonomi, 
livskvalitet, tillgång och attraktivitet men att de har fått mycket mindre uppmärksamhet 
än persontransporter.54 Policyfrågorna är komplexa och involverar flera aktörer, 
nationella och internationella åtgärder har konsekvenser på regional och lokal nivå. 
Ansvarsfördelningen mellan offentliga aktörer på olika nivåer är inte alltid tydlig.  

Begränsad information och medvetenhet anses som hinder. I slutet på 1990-talet 
upphandlade Vägverket (Region Stockholm och huvudkontoret), Regionalplane- och 
trafikkontoret (RTK), Länsstyrelsen i Stockholms län, SIKA och KFB en kartläggning 
av näringslivets transport i Stockholm län av VTI.55 Kartläggningen var en av de första 
beskrivningarna av denna typ i Europa. För närvarande diskuterar Vägverket Region 
Stockholm en uppdatering av NÄTRA-projektet. 

I handboken TRAST (Trafik för en attraktiv stad) som Sveriges Kommuner och 
Landsting, Vägverket, Banverket och Boverket utger, ägnas enbart en liten del åt 
godstransporter. I dagsläget pågår ett förbättringsarbete inför andra utgåva av TRAST. 
VTI (Tomas Svensson och Inge Vierth) har lämnat synpunkter på det omarbetade 
godskapitlet och bestyrker att det återstår ett stort kunskapsbehov.  

Näringslivets transporter har dels stora framkomlighetsproblem. Inom Vägverkets 
utvecklingsområde 34 Livskraftiga tätorter att bo, verka och vistas i nämns ökad 
tillgänglighet och framkomlighet i tätort för näringslivet som ett prioriterat område.  

Trafikens externa kostnader i form av buller och avgasemissioner är högre i städerna 
pga. den högre befolkningstätheten och samspelet med persontrafiken (skyddade och 
oskyddade trafikanter). Skärskilt de tunga godstransporterna skapar miljö- och 
trafiksäkerhetsproblem.  

Det krävs analyser av lokaliseringen av godstransportintensiv verksamhet. Det kan 
handla om externa inköpscenter men också om hamnar, kombiterminaler eller lastbils-
terminaler. Olika typer av godstransporter kräver olika ansatser. Regionalplane- och 
trafikkontoret (RTK) har till exempel tagit fram underlag för transporter av olja, grus, 
sand och energi i Stockholmsregionen. Hösten 2006 har Vägverket Region Stockholm 
givit Transek i uppdrag att utvärdera samordningen av Stockholm stads transporter av 
dagligvaror. 

                                                 
53 Se avsnitt 3.4. 
54 OECD, Delivering the Goods, 21st Century, Challenges to urban goods transport, Paris 2003. 
55 KFB&VTI forskning/research 36-2001, NÄTRA-projektet – Om näringslivets transporter i Stockholms 
län 1998. 
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Behandlingen av lokala, regionala service-, hantverks- och godstransporter i 
samhällsekonomiska kalkyler behöver utvecklas. Transek kommer i en studie av de 
nordsydliga förbindelserna i Stockholm fram till att den överlägset största nyttoposten 
är tillgänglighetseffekter (bestående av kortare restider, lägre reskostnader, ökat resande 
och godstidsvinster). Ungefär 65 procent av tillgänglighetsvinsterna beräknas här-
stamma från yrkestrafikens vinster trots att denna trafik bara utgör cirka 20 procent av 
all trafik i länet.56 Begreppet yrkestrafik används synonymt för service- och hantverks-
transporter57 och beräknas motsvara ca 20 procent av det samlade trafikarbetet i 
Stockholms län.58 För yrkestrafik används regionala tjänstetidsvärden med bil 
(190 kr/persontimme) och för godstrafiken 50 kr/fordonstimme för lastbilar med släp 
och 10 kr/fordonstimme för lastbilar utan släp.  

Tidsdifferentierade trängselskatter diskuteras i storstadsområden. I verktygslådan som 
används på lokal och regional nivå ingår också fysisk planering, stads- och trafik-
planering och trafikreglering samt de upphandlingar som lokala offentliga aktörer 
genomför. 59  

Dessutom genomför privata och offentliga företag frivilliga åtgärder och överens-
kommelser. Framtida Handel är ett samarbetsprojekt mellan VINNOVA, Vägverket, 
Naturvårdsverket, företag, kommuner och regioner m.fl. om att underlätta distribution i 
handeln i storstadsområden. Syftet är att åstadkomma en hållbar handel med 
dagligvaror.  

 
2.6 Konsekvensanalyser  
Konsekvensbeskrivningar och -analyser av transportarbete, trafikarbete, emissioner, 
antal dödade och skadade i trafiken tas bl.a. fram som officiell statistik och inom ramen 
för FN:s klimatpolitik. SIKA diskuterar behovet av s.k. nulägesbeskrivningar. 

Behov av olika former av data betonas bl.a. av Godstransportdelegationen, Vägverket 
och Sveriges Transportindustriförbund. 60 År 2005 specificerade Linköpings Tekniska 
Högskola, Chalmers och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet myndigheternas, 
transportbranschens och varuägarnas databehov på uppdrag av SAMGODS-gruppen 
och Transportindustriförbundet.61 Den i rapporten nämnda större studie som skulle 
förbereda en gemensam godstransportdatabas har hittills inte genomförts. Tentativt 
underlättar tillämpningen av intelligenta transportsystem datainsamlingen, en högre 
företagskoncentration gör dock tillgången till data svårare (pga. sekretesskraven).  

SIKA m.fl. har inventerat förslag på mått och indikatorer för de transportpolitiska 
delmålen om tillgänglighet, regional utveckling och transportkvalitet för 

                                                 
56 Transek rapport 2006:18, Samhällsekonomiska kalkyler för nordsydliga förbindelser i Stockholm.  
57 Det framgår inte om godstransporter ingår i begreppet yrkestrafik. 
58 SIKA Rapport 2000:9, Näringslivets transporter i Stockholms län, En tillämpning av NÄTRA-
systemet.  
59 För närvarande genomför Lars-Göran Mattsson, KTH projektet Modellering och analys av ett hållbart 
transport- och markanvändningssystem inom CELEST.  
60 SoU 2003:39, Godstransport i samverkan – tekniska hinder, forskning och utbildning, Vägverket, 
Åtgärder för en sund och livskraftig godstransportnäring, 2005-09-29, Sveriges Transport-
industriförbund, Statistikfrågorna inom Sveriges Transportindustriförbund, 2007-01-16.  
61 Dan Andersson m.fl., Trafikslagsövergripande databas för godstransporter, En förstudie för 
SIKA/Samgodsgruppen och Sveriges Transportindustriförbund, 2005.  

VTI notat 12-2007 25 



persontransporter.62 I rapporten konstateras att motsvarande inventering bör göras för 
godstransporter.  

Sjöfartsverket har bl.a. påbörjat utvecklingen av en ”Big Mac index” för internationella 
prisjämförelser.63 Banverket ser ett behov att utveckla kompletterande metoder som gör 
det möjligt att värdera/analysera måluppfyllelse avseende långsiktigt hållbar transport-
försörjning och de transportpolitiska delmålen.  

Enligt den transportpolitiska propositionen 2005/6 bör Sverige arbeta för att kunna 
jämföra kvaliteten i transportsystemet med övriga EU-länder. EU:s 7:e ramprogram 
rörande transporter innehåller också ett benchmarking logistics projekt. Makro-
indikatorer skall mäta transportlogistiken (performance) i Europa och andra kontinenter 
och mikroindikatorer utvecklingen inom ett företag och mellan företagen. En 
kvalitetsstandard för transportlogistik skall också utvecklas.  

 
2.7 Slutsatser  
Området Godstransporter i samhället är ett relevant område. Utmaningarna förväntas 
öka bl.a. med hänsyn till den prognostiserade ökade handeln och godstrafiken.  

Det är anmärkningsvärt att det finns så pass lite information om godstransporternas 
struktur, omfattning och möjligheter att påverka samtidigt som godstransporter är en 
viktig del av ekonomin och innebär stora utmaningar för samhället. På många områden 
finns påståenden från särintressen men det råder brist på underbyggd kunskap. 

Utvecklingen av samhällets metoder och modeller har på flera områden fokuserats på 
persontransporter. Inom godstransportsektorn används dock avancerade analysverktyg 
på företagsnivå. 

Den pågående internationaliseringen påverkar godstransporter mer än persontransporter.  

Politiken bestäms i allt större grad på europeisk eller global nivå. En konsekvens är att 
det blir viktigare att förhålla sig till EU direktiv (Eurovinjettdirektiv, Järnvägsdirektiv 
etc.) än att utforma egna nationella åtgärder.  

Också inom FoU blir det viktigare att förhålla sig till europeiska rekommendationer (till 
exempel avseende samhällsekonomiska analyser). Det finns också ett behov att utveckla 
gränsöverskridande efterfrågemodeller eller emissionsmodeller m.m. 

Det krävs försvarbara MK-baserade infrastrukturavgifter och skatter för godstransporter 
och det finns ett fortsatt behov att vidareutveckla MK-skattningar för alla trafikslag och 
intermodala hamnar/terminaler. Infrastrukturavgifternas utformning, deras samspel med 
andra styrmedel och effekter inom och utanför transportsektorn behöver studeras vidare.  

En samhällsekonomisk utvärdering av de svenska och finska erfarenheterna med 
längre/tyngre lastbilar efterfrågas av övriga EU. 

Möjligheten att analysera samband mellan godstransporter och den övriga ekonomin på 
lång sikt (inkl. regional nedbrytning) behöver analyseras vidare. Dynamiska ansatser 
efterfrågas för att kunna studera anpassningar över tiden.  

                                                 
62 SIKA 2004:5, Mått för måluppföljning. Tänkbara mått för transportpolitiska delmålen om 
tillgänglighet, regional utveckling och transportkvalitet. Lägesrapport persontransporter. 
63 Sjöfartsverket, Sjöfart och Samhälle, Henrik Swahn, Indikatorer för de transportpolitiska målen om 
tillgänglighet, transportkvalitet och regional utveckling inom sjöfartssektorn, 2004-12-03. 
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Principer för gränsöverskridande och trafikslagsövergripande godstransportkalkyler 
behöver utvecklas. Vägverket och Banverket understryker att värderingar för godstid, 
punktlighet och skador samt effektsamband behöver utvecklas. 

Frågan om och i vilken grad samhället lyckas få en effektiv konkurrens mellan 
operatörer och mellan transportlösningar behöver utredas vidare. En preliminär 
genomgång av litteraturen tyder på vissa effektivitetsproblem avseende den intra- och 
intermodala konkurrensen. Det återstår frågor avseende prissättning/tillgång, drift, 
underhåll och finansiering av hamnar och kombiterminaler som den pågående Hamn- 
och terminalutredningen enbart behandlar till en viss del. Både Vägverket och 
Banverket tar upp denna typ av frågor i sina FoU-program. 

Vetskapen om strukturen av och drivkrafter bakom näringslivets regionala och lokala 
transporter är eftersatt. Detta gäller också ”samspelet” med persontransporterna. 
Generella verktyg behöver anpassas till det regionala/lokala perspektivet (kalkylvärden, 
tidsdifferentierade infrastrukturavgifter). Åtgärder som är specifika för lokala och 
regionala transporter behöver utvecklas.  

Tillgång till data är en förutsättning för FoU och annan utrednings- och analys-
verksamhet inom sektorn. Flera offentliga och privata aktörer betonar behovet av att 
utveckla mått och indikatorer för godstransporter och logistik. 

T
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3 VTI:s kompetens  
Kompetensen som VTI (inkl. samarbetspartners) har på området Godstransporter i 
samhället beskrivs i huvudsak genom att ställa samman avslutade och pågående projekt. 
Översikten nedan bygger på en genomgång VTI:s hemsida, den interna projektdata-
basen och samtal med berörda forskare. 

 
3.1 MK-skattningar och utformning av styrmedel  
Gunnar Lindberg, Mattias Haraldsson m.fl. genomför(de) flera nationella projekt inom 
området MK-skattningar och utformning av styrmedel inom ramen för det av 
VINNOVA, Vägverket och Banverket finansierade MK-temat (Implementering av 
marginalkostnadsprissättning i transportsektorn problem med variabilitet, 
differentiering, interdependens och osäkerhet).  

PINA (Prissättning av Infrastrukturanläggningar) är en fortsättning av detta tema 
2004–2007. Under första året fokuserades på järnvägens MK vilket resulterade i 
underlag inför Banverkets revidering av banavgifterna 2005/2006. Sedan 2005 har 
fokus lagts på vägtrafiken, och då framförallt infrastrukturkostnader.  

Projektet JÄSMAGE är en PINA-fortsättning med avseende på järnvägens samhälls-
ekonomiska marginalkostnader och finansieras av Banverket. Mats Andersson leder 
projektet som startar efter halvårsskiftet 2007 och löper fram till 2010.  

VTI medverkar(de) i flera EU-projekt på området: PETS (Pricing European Transport 
Systems) visade på möjligheterna med MK-baserad prissättning och satte ut principerna 
för att skatta MK men kom empiriskt inte särskilt långt.  

Det följande projektet UNITE (Unification of accounts and marginal costs for transport 
efficiency) bedrev forskningen vidare kring två spår, dels MK-baserad forskning och 
dels upprättande av transporträkenskaper. Baserat på UNITE-resultaten var det svårt att 
generalisera skattningarna. 

GRACE (Generalisation of research in accounts and cost estimation) följer upp där 
UNITE slutade och avser att generalisera MK-baserade skattningar. VTI är ansvarig för 
fallstudierna kring MK på väg och järnväg. Resultaten från GRACE visar att infra-
strukturkostnaderna är det område som är svårast samtidigt som det studerats längst.  

VTI koordinerar därför ett nytt projekt CATRIN (Cost allocation of transport 
infrastructure cost) som helt ägnas åt infrastrukturkostnader.  

Ett antal EU-projekt studerar implementering av vägrelaterad prissättning generellt  
MC-ICAM (Implementation of marginal cost pricing in transport – integrated 
conceptual and applied model analysis) och den tunga trafikens prissättning speciellt 
DESIRE (Designs for interurban road pricing schemes in Europe).  

De geografiska konsekvenserna analyserades i IASON (Integrated appraisal of spatial 
economic and network effects of transport investments and policies) med SCGE-
modeller.64 Samma ansats kommer att användas i GRACE för att bedöma 
konsekvenserna av MK-baserad prissättning.  

Lena Nerhagen undersöker i projektet TESS (Trafikens emissioner; samhällsekonomisk 
värdering och samhällsekonomiska åtgärder) i en fallstudie för Stockholm hur 

                                                 
64 Se avsnitt 2.2. 
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styrmedel för att minska partikelhalterna bör vara utformade för att vara samhälls-
ekonomiskt effektiva med beaktande av att utsläppen sker från olika sektorer i 
samhället. I projektet Hälsoeffekter av partiklar undersöker hon vilka faktorer som 
påverkar acceptansen för ekonomiska styrmedel som vägavgifter. 

Vad det gäller kostnadsansvaret och MK-prissättningen för godstransporter har Gunnar 
Lindberg tagit fram underlag till Godstransportdelegationen.65  

Utöver TEK:s ekonomkompetens förfogar avdelningarna Trafik och trafikant och 
Infrastruktur samt Göteborgskontoret över naturvetenskaplig och teknisk kompetens 
avseende slitage och deformation (Sigurdur Erlingsson m.fl.), trängsel (Pontus 
Matstoms m.fl.), olyckor (Fritjof Thomas m.fl.), buller (Ulf Sandberg, Michael Ögren 
m.fl.) och avgasemissioner och klimateffekter (Ulf Hammarström m.fl.). Det finns idéer 
att bilda en VTI-intern grupp på kompetensområdet Tunga Vägfordon.  

VTI och SGI (Statens Geotekniska Institut) erbjuder också expertis inom geoteknik, 
beläggningar, överbyggnader, drift och underhåll samt miljöteknik i hamnar.66

 

                                                 
65 Gunnar Lindberg, Det transportpolitiska kostnadsansvaret – en kartläggning av pågående arbete och 
principer m.m. rörande kostnadsansvaret, 2003.  
66 SGI, VTI, Samlad expertis, Djup kunskap inom hamnområdet. 
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Tabell 3.1  Urval av projekt avseende MK-skattningar och utformning av styrmedel  

Projekt Utförare Rapport/År Finansiär 
 Noise Charges in Railway Infrastructure: A 
Pricing Schedule Based on the Marginal Cost 
Principle. 

Andersson, H., and 
Ögren, M. 

Transport Policy, In 
press, 2007 

VINNOVA, 
VV, BV 

Bulleravgift för järnvägsoperatörer – 
prissättning enligt marginalkostnasprincipen. 

Andersson, H.,  
M. Ögren: 

VTI notat 7-2006 VINNOVA, 
VV, BV 

The Value of Improved Road Safety Hultkrantz, L., 
Lindberg, G. and 
Andersson, C 

Journal of Risk and 
Uncertainty, Vol. 32, 
pp. 151-170, 2006 
 

VINNOVA, 
VV, BV 

Luftföroreningarnas externa kostnader - 
förslag på beräkningsmetod för trafik utifrån 
granskning av ExternE-beräkningar för 
Stockholm och Sverige 

Nerhagen, L., B. 
Forsberg, C. 
Johansson, 
B.Lövenheim 

VTI Rapport 517 - 
2005 

Vägverket 
och SIKA 

Variations in the external cost of transport air 
pollution – the case of Sweden 

Nerhagen, L., 
H.Johansson 

VTI Notat 36A-2003 VINNOVA 

 
   

Chapter 4: Accidents.  
 

Lindberg, G. In Nash & Mattews. 
“Measuring the 
Marginal Social Cost of 
Transport”. Elsevier. 

EU (UNITE) 

Chapter 3: Infrastructure. Link, H. J-E Nilsson. In Nash & Mattews. 
“Measuring the 
Marginal Social Cost of 
Transport”. Elsevier. 

EU (UNITE) 

Marginalkostnadsberäkning av luftburna 
föroreningar från fordon – problem men 
differentiering, interdependens och 
variabilitet 
 

Nerhagen, L,  
H. Johansson,  
C. Andelius 

VTI Notat 35-2003 VINNOVA, 
VV, BV 

Banavgifter i Europa – en kunskapsöversikt Bertil Hylén VTI notat 56-2006 VINNOVA, 
VV, BV 

Optimal Taxation of Intermediate Goods in 
the Presence of Externalities: A Survey 
Towards the Transport Sector  

Ahlberg, J VTI meddelande 907A 
2004 

VINNOVA, 
VV, BV 

Assessing Heavy-Vehicle Accident Rates for 
Marginal Cost Calculations 

Thomas, F., VTI notat 5A-2003 VINNOVA, 
VV, BV 

Marginal Costs for Wear and Tear 
Attributable to Heavy Vehicles Inherent in 
‘Effektsamband 2000’ 

Thomas, F., VTI notat 6A-2003 VINNOVA, 
VV, BV 

På väg mot marginalkostnadsprissättning 
inom sjötransportsektorn 

Berglund, C.M., R. 
Ericsson 

VTI meddelande 956 
2003

VINNOVA, 
VV, BV 

 

Längre tillbaka i tiden analyserade Ulf Hammarström m.fl. samt Henrik Swahn m.fl. 
styrmedlens möjligheter och effekter.67

För närvarande är John Mc Daniel och Inge Vierth modellstöd i kilometerskatteupp-
draget som utförs av SIKA och ITPS och avslutas den 15 mars 2007. 68

Det VTI-interna temaprojekt Nytta och nöje syftar till att skapa en gemensam fokus 
inom VTI på problematiken kring kilometerskatt och att skapa samverkan mellan olika 

                                                 
67 Ds 1987:5. Ulf Hammarström m fl., Trafik, luftföroreningar och buller, Olika åtgärder för att minska 
transportsektorns avgasutsläpp och buller i framtiden, TFB 1990:14 Ett miljöanpassat transportsystem, 
VTI rapport Nr 395 1994, Henrik Swahn m.fl., Transportsektorns CO2-utsläpp, Prognoser och 
styrmöjligheter via CO2-avgifter.  
68 Finansdepartementet, Uppdrag att analysera inverkar på näringar och konsekvenser för regioner vid 
införandet av en kilometerskatt, 2006-07-06. 
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relevanta kompetenser inom VTI. Projektet ska ge en överblick över utvecklingsläget på 
området samt kartlägga vilka frågeställningar som är viktiga att forska vidare på. Åsa 
Vagland leder projektet, bidrag kommer från Omar Bagdadi (system), Lars-Göran 
Wågberg (nedbrytning av vägar), Roger Pyddoke (samhällsekonomisk betydelse) och 
Gunnar Lindberg (EU m.m.).  

 
3.2 Efterfrågemodeller  
Jan Eriksson, Urban Björketun och Rune Karlsson har utfört flera projekt avseende 
efterfrågemodeller och samhällsekonomiska kalkyler. De flesta projekt är/var beställda 
av SAMGODS-gruppen respektive SIKA och har inte publicerats i VTI:s serier. I 
många fall har program levererats.69  

 
Tabell 3.2  Urval av projekt avseende efterfrågemodeller.  
Projekt Utförare Rapport/År Finansiär 
VTI/TPR-modellen – ett prognossystem för 
godstransporter 

Jan Eriksson KFB&VTI 
forskning/research 31-
2000 

KFB 

Prognostisering av varuvärden  
- modell samt resultat 2010 & 2020 
 

Jan Eriksson och 
Urban Björketun 

2002 SAMGODS 

The specification of base matrices for the 
Swedish National freight model system  

Jan Eriksson, VTI, 
SINTEF och Inregia 

2004 SAMGODS 

Estimering av inrikes basårsmatriser för år 
2001- Metodbeskrivning 

Jan Eriksson och 
Urban Björketun 

2003 SAMGODS 

Efterfrågematriser för godstransporter 2020, 
förslag till metodik 

Jan Eriksson, VTI och 
Inregia 

2003 SAMGODS 

A conceptual framework for analysis and 
model support for Swedish studies of freight 
transport and transport policy 

Jan Eriksson, VTI och 
Inregia 

2001 SAMGODS 

Programmering av kalkylsystem SAMKALK 
GODS 

Rune Karlsson 2001–2007 SAMGODS 

 

Genom avtalet med SIKA koordinerar Inge Vierth och John Mc Daniel den nationella 
godsmodellutvecklingen. Med den nya SAMGODS-modellen kan skaleffekter och 
logistiska anpassningar som val av sändningsstorlek, konsolidering av sändningar, 
användning av lastbilsterminaler m.m. modelleras.  

CUBE-systemet kommer att användas som interface som möjliggör interaktiva analyser 
och GIS-presentationer.70 Man kan till exempel ta fram kartor som beskriver var spåren 
ligger kombinerat med information om var folk bor/arbetar och därmed är utsatta för 
buller från järnvägstrafiken.  

Godsmodellutvecklingen innehåller innovativa ansatser (som kombinationen av 
aggregerade och disaggregerade modeller) som kan appliceras på andra områden. I den 
nya godsmodellen används andra varuflödesundersökningen (VFU) som relativt ny 

                                                 
69 För mer information se Jan Eriksson, VTI:s projekt inom näringslivets transporter, 060830. 
70 http://www.citilabs.com/base. Cube Base is the user interface for the entire Cube system and provides 
interactive data input and analysis, GIS functionality via ArcGIS, model building and documentation, and 
scenario development and comparison. Links between the model, the data, and GIS are a single click 
away, making the development and application of models easy to use. Cube Base allows you to run 
models developed with Cube Voyager, Cube Cargo, Cube Analyst, Cube Dynasim, Cube Polar, TP+, 
TRIPS and TRANPLAN.  
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databas. Sedan 2001 genomförs i Sverige, som enda land i Europa, en nationell VFU 
motsvarande resvaneundersökningen RES. VFU-databasen har hittills används i 
begränsat omfattning till forskning (Gerard de Jong, ITS Leeds) och utveckling  
(Jan Eriksson i Vägverkets uppdrag).  

Inge ingår i Örebro universitets VINNOVA-ansökan, Svensk klimat- och transport-
politik, kostnader och effekter i ett regionalt perspektiv, som bl.a. syftar till att utveckla 
en SCGE-model. 

Maud Göthe-Lundgren började 1 mars 2007 som enhetschef för Enheten Miljö och 
trafikanalys. Hon är professor i optimeringslära och har sysslat bl.a. med skogslogistik. 

 
3.3 Samhällsekonomiska kalkyler 
Inge Vierth, John Mc Daniel och Gunnar Lindberg sammanställer underlag på uppdrag 
av Hamnstrategiutredningen. 

I VTI:s avtal med SIKA ingår även tre s.k. ramprojekt. Projektet Analys av stråk-
ansatsen ur effektivitetssynpunkt syftar till att analysera om det finns effektivitets-
argument för att statens infrastrukturinsatser i större utsträckning än som redan sker 
koncentreras till vissa huvudstråk. Syftet med projekt Hur kan en effektiv politik för 
godsterminaler utformas? är att analysera hur en effektiv svensk politik bör utformas 
när det gäller hamnar och kombiterminaler. 71 (Det tredje projektet presenteras nedan i 
avsnitt 4.3.) 

Gunnar Lindberg deltar i EU-projektet HEATCO. Roger Pydokke har erfarenhet bl.a. 
avseende kalkylprinciper från ASEK-arbetet. Gunnar Isacsson och Jan-Erik Swärdh har 
erfarenhet vad det gäller tidsvärden för persontrafik. Henrik Andersson har erfarenhet 
vad det gäller betalningsviljestudier främst rörande trafiksäkerhet men också buller.  

Inge Vierth deltar i Joint Transport Research Center:s. "round-table" 1A Macro-, Meso- 
and Micro Transport Planning Instruments som ordnas av OECD och CEMT.  

För cirka tio år sedan påbörjade Ragnar Hedström m.fl. med en grundlig genomgång av 
sannolikheten att en farligt gods olycka händer på väg eller järnväg. Flera rapporter, en 
handbok och en datamodell utvecklades. Man simulerade möjliga konsekvenser för 
samhället men analyserade inte möjliga åtgärder. För närvarande pågår inga projekt på 
området. 

Fridtjof Thomas ledar projektet BLICKE-Känslighetsanalys av samhällsekonomiska 
kalkyler baserade på Vägverkets Effektsamband 2000. Projektets syfte är att redovisa 
vilka metoder som står till förfogande för känslighetsanalyser av Vägverkets 
beräkningar av NNK (nettonyvärdekvoter); att föreslå olika sätt att kommunicera 
variabiliteten i NNK och att bedöma användbarheten i Vägverkets verksamhet. 

Mats Wiklund utvecklade modeller och metoder för att analysera järnvägsystemets 
sårbarhet.72

 
Anita Ihs, Gunnar Lindberg, Magnus Arnek, Rune Karlsson m.fl. arbetar i EU-projektet 
HeavyRoute (Intelligent route guidance for heavy vehicles). Projektet syftar till att 

                                                 
71 Se SIKA, Kjell Dahlström, Beställning av tre ramprojekt – några gemensamma förutsättningar, 2005. 
72 VTI meddelande 932, 2002, Mats Wiklund, Järnvägtransportsystemets sårbarhet, Struktur för 
modellformulering och metodutveckling, VTI notat 23-2006, Mats Wiklund, Förebyggande 
underhållsåtgärders effekt på järnvägstransportsystemets sårbarhet. Försök med delfimetoden. 
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utveckla ett avancerat ruttplanerings- och förarstödssystem för tunga fordon och 
beräknar dess samhällsekonomiska effektivitet. Systemet bygger på befintlig teknik och 
beaktar trafikantkrav, fordonskostnader och miljöeffekter såväl som underhålls-
kostnader för väghållare.  

 
3.4 Konkurrens och finansiering  
Mellan 2001 och 2005 genomfördes temat Konkurrensutsättning och upphandling inom 
transportsektorn som finansierades av Banverket och Vinnova. Temats syfte var att 
utveckla ekonomiskteoretiskt och tekniskt välgrundade metoder för upphandling av 
väg- och banhållningstjänster samt kollektivtrafik och bidra till en effektivare utform-
ning av kontrakt för PPP-lösningar. SNS-boken Den svåra beställarrollen – Om 
konkurrensutsättning och upphandling i offentlig sektor publicerades inom ramen för 
temat. 

Syftet med det pågående VINNOVA-finansierade projektet PRISTAK (Anpassad 
marknadsanpassning) är att genomföra en förstudie där man i samarbete med 
representanter för bussbranschen preciserar utformningen av pristaksavtal och dess 
tänkbara konsekvenser. 

I ett av Konkurrensverket finansierat projekt studeras hur upphandlingar i offentlig 
sektor kan utformas för att stimulera produktutveckling och innovationer.  

Mats Andersson m.fl. bistår Järnvägsstyrelsen (JVS) med råd och rekommendationer 
inom ramen för JVS:s myndighetsutövning avseende bl.a. kapacitetstilldelning. 
Järnvägsstyrelsen övervakar också att avgifterna som tas ut för nyttjande av järnvägs-
infrastrukturen fastställs på ett konkurrensneutralt och icke-diskriminerande sätt. 
Järnvägsstyrelsen skall slutligen övervaka att marknaderna för järnvägstjänster fungerar 
effektivt ur ett konkurrensperspektiv. 

Inge Vierth har påbörjat en konkurrensanalys för person- och godstransporter73 som ska 
fördjupas inom ramprojektet Konkurrenspolitik för effektiva godstransporter (G5) som 
ingår i SIKA-avtalet. 

Gunnar Lindberg m.fl. ger en överblick över finansiering av vägväsendet i VTI notat 
49-2005, Finansiering av vägväsendet – en internationell överblick. 

Frågeställningen i projektet FIRA (Finansiering av infrastruktur) är vilka möjligheter 
som finns att nyttja nya finansieringskällor på innovativa sätt inom ramen för en 
infrastrukturplanering baserad på ett samhällsekonomiskt synsätt. Fokus ligger på 
möjligheten att använda sådana finansieringsinstrument som ett hjälpmedel för att höja 
effektiviteten inom infrastruktursektorn. Arbetet finansieras via VINNOVA, Banverket 
och EU:s sjätte ramprogram.  

Jan-Eric Nilsson och Roger Pyddoke bidrar med kunskap om finansiering och samhälls-
ekonomiska kalkyler inom projektet Baltic Gateway+, som är forstsättningen av 
Interreg-projektet Baltic Gateway. Inom projektet utvecklas bl.a. implementerings-
program for investeringar i transportinfrastrukturen, inkl. hamnar och kombiterminaler, 
i sydliga Östersjön.  

                                                 
73 Inge Vierth, Rapportutkast Analys av konkurrensen på person- och godstransportmarknaderna i 
Sverige. 
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Utöver de ovan nämnda arbetar bl.a. Magnus Arnek, Joakim Ahlberg och Bertil Hylén 
på området. Magnus är nyanställd med kompetens på områden konkurrens, marknads-
analys, beskattningsteori och ekonometri. Joakim är doktorand med spelteori som 
inriktning. Bertil har lång erfarenhet och ett omfattande europeiskt nätverk inom 
järnvägssektorn. 

 
3.5 Lokala och regionala transporter  
Jan Eriksson, Urban Björketun, Rune Karlsson m.fl. har kompetens vad det gäller lokala 
och regionala modeller genom att ha utvecklat NÄTRA-modellen (Näringslivets 
transporter i Stockholms län). Jan Eriksson skattade även regionala och lokala lastbils-
transporter på uppdrag av Vägverket. VTI lade också bud på Vägverket Region Skåne:s 
projekt Kartläggning av godstransporter genom Skåne och Blekinge, som gick till 
Trivector. 

På senare tid har Tomas Svensson, Jan Eriksson och Mattias Haraldsson genomfört flera 
projekt inom området distributionstrafik och dagligvaruhandeln i staden. Tomas har 
genomfört flera studier avseende dagligvaruhandelns struktur och externa inköpscentra. 
Jan skriver en artikel till EU:s nätverk BESTUFS (Best Urban Freight Solutions).74  

 
Tabell 3.3  Urval av genomförda projekt avseende lokala och regionala transporter. 
Projekt Utförare Rapport/År Finansiär 
Economic evaluation of grocery store nets 
in cities a model approach", International 
journal of sustainable development and 
planning, In press 

Haraldsson, M 
and Svensson, T, 

2007   

SAMLIC-pilotförsöket Jan Eriksson, 
Tomas Svensson, 
Rune Karlsson 

2006- Vinnova 

Implementering av SAMLIC – Förslaget 
och processen 

Jan Eriksson, 
Tomas Svensson 

2006- Vägverket, Vinnova 

Transporter genererade av externa 
köpcenter 

Tomas Svensson    

Leveranser av petroleumprodukter i 
Stockholmsregionen 

Urban Björketun, 
Jan Eriksson 

2000 Stockholms stadshus, 
Svenska 
petroleuminstitutet 

Modellering av regionala matriser för lätta 
godstransporter 

Jan Eriksson 2004 Vägverket 

Modellering kommunmatriser för lätta 
godstransporter  

Jan Eriksson 2000 Vägverket 

NÄTRA – näringslivets transporter i 
Stockholm län 

Jan Eriksson, 
Urban Björketun, 
Rune Karlsson 

VTI rapport 
och VTI notat 
2000 

Vägverket, RTK, Län, 
KFB 

Stormarknader eller närbutiker? Tomas Svensson 2002  
Konsekvenser av dagligaruhandelns 
strukturomvandling 

Tomas Svensson 2002  

 

                                                 
74 http://www.bestufs.net. 
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3.6 Konsekvensanalyser  
Urban Björketun m.fl. har stor kompetens vad det gäller modeller för beräkning av 
transportarbete och trafikarbete. Flera uppdrag utfördes bl.a. på uppdrag av SIKA.75  

Ulf Hammarström m.fl. har utvecklat och använd emissionsberäkningsmodeller (EMV, 
ARTEMIS m.m.). År 2006 har VTI blivit medlem i Nätverket för Transporter och Miljö 
(NTM), som framför allt är inriktade på godstransporter. NTM är en ideell förening som 
initierades 1993 för att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöprestanda för olika 
transportmedel ska beräknas.76  

Jan Eriksson genomför projektet RUS (Regional uppföljningssystem) på uppdrag av 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I projektet ingår att undersöka vilka 
uppgifter som är möjliga att använda som indikatorer för transport- och trafikarbete (för 
person- och godstransporter) på nationell och länsnivå. Indikatorerna analyseras med 
avseende på kvalitet, datatillgång och kostnad. Potentiella förklarande indikatorer 
undersöks.  

Både Åsa Vagland och Inge Vierth har (på SIKA) arbetat med utvecklingen av 
indikatorer och uppföljningen av de transportpolitiska målen. 

Inge ingår i det VINNOVA-finansierade projektet Mikro- makromodeller för mätning 
av logistik vid Linköpings universitet.77 Projektet skall bl.a. skapa bryggor mellan olika 
beslutsnivåer (transportkunder, transportindustri, statliga verk) och aggregationsnivåer 
(företag, region, land).  

 
3.7 Slutsatser  
Det är inte möjligt att skaffa sig en fullständig överblick över VTI:s avslutade och 
pågående med hjälp av informationen på hemsidan, eftersom den enbart innehåller 
projekt som redovisas som VTI-publikationer. Kommunikationsavdelningen åtgärder 
detta problem för närvarande, i fortsättningen kommer det finnas hänvisningar till 
tidskriftsartiklar, EU-projekt, rapporter m.m. 

VTI genomför olika typer av FoU-projekt på de sex betraktade områden. Projekten 
skiljer sig åt med hänsyn till grad av samarbete mellan discipliner involverade, enheter 
och avdelningar inom VTI och universitet, högskolor, konsulter m.m. i och utanför 
Sverige. Samarbete i projekt, forskningscentra (CELEST, VFUDC-ITS) och nätverk 
förekommer nationellt och internationellt. 

VTI:s erfarenhet och kompetens inom området MK-skattningar och utformning av 
styrmedel dokumenteras av flera nationella och EU-projekt. Tyngdpunkten har legat på 
MK-skattningar, där VTI förfogar både över naturvetenskaplig och ekonomisk 
kompetens kring alla externa effekter. Det finns också kunskap avseende utformning 
och effektberäkning av styrmedel. 

På området Efterfrågemodeller förfogar VTI över kunskap inom transportekonomi, 
modellering, optimering och simulering och har erfarenhet med att tillämpa 
SAMGODS-modellen.  

                                                 
75 Henrik Edwards m.fl., VTI rapport 439, 1999, Trafikarbetet uttryckt i fordonskilometer på väg i 
Sverige 1950–1997, Urban Björketun 2003, Länklängder i STAN för sjöfart. 
76 http://www.ntm.a.se. 
77 http://www.vinnova.se/misc/VINNOVA-projekt/Projekt---Listhuvud/Mikro--makromodeller-for-
matning-av-logistik/?SHOWBACKLINKS=YES. 
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Det finns kunskap vad det gäller samhällsekonomiska kalkyler, som hittills inte har 
tillämpats på godsområdet.  

Avdelningen Transportekonomi har kompetens på området Konkurrens och 
finansiering. Detta gäller i första hand infrastrukturfinansiering och upphandling av 
kollektivtrafik. Godstransportrelaterade frågor har hittills varit av begränsat betydelse.  

På området Lokala och regionala transporter samarbetar i huvudsak matematiker och 
ekonomer i två typer av projekt: kartläggningar som kräver datainsamlingar och 
modellering samt projekt som avser samdistribution.  

På området Konsekvensanalyser har avdelningen Trafik och Trafikant kompetens kring 
beräkningsmodeller för trafikarbete, emissioner m.m. Inom avdelningarna 
Transportekonomi och Trafik och Trafikant finns statistikkunskap och kompetens kring 
utveckling av indikatorer till uppföljningen av de transportpolitiska målen.  
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4 Utveckling av program vid VTI  
VTI:s målsättning är att bedriva samhällsmotiverad tillämpad forskning av hög kvalitet. 
Verksamheten skall utformas så att den fortlöpande utvecklas i enlighet med vad FoU-
finansiärerna efterfrågar och de krav som dessa ställer på resultatens kvalitet och 
användbarhet. Verksamheten skall ha en god internationell anknytning. Tvärvetenskap-
liga forskningsmiljöer av internationell klass skall byggas upp och vidareutvecklas inom 
institutets verksamhetsområden.  

Godstransporter i samhället är ett relativt nytt område, vilket innebär att mycket 
kunskap efterfrågas av forskningsfinansiärerna och andra uppdragsgivare. Ett 
seminarium med s.k. problemägare föreslås med hänsyn till det stora intresset för 
ämnet. Bildandet av en referensgrupp bör också diskuteras. En sådan grupp får dock 
inte bromsa forskarnas initiativ. 

Området Godstransporter i samhället borde utvecklas inom VTI.78 FoU-projekt och 
utredningar bör kopplas ihop så att institutet kan dra nyttja av FoU-resultat och föra ut 
dem i praktisk användning. VTI bör erbjuda aktörer välgrundade samhällsekonomiska 
beslutsunderlag och få impulser till nya FoU-frågor från det praktiska utrednings-
arbetet.79 Grundidén är att uppnå stordriftsfördelar genom att fokusera på FoU och att 
med grund i forskningen genomföra kompletterande utredningsuppdrag. 

VTI har goda förutsättningar att uppnå de krav som uppdragsgivarna ställer på 
resultatens kvalitet. På några områden kan/bör den samlade kunskapen som VTI 
representerar utnyttjas bättre. Med Godstransporter i samhället som nytt område kan 
kompetensen breddas. Synergieffekter kan uppnås genom att utbytet mellan enheter, 
avdelningar och kontor förbättras.  

Kompetensen inom avdelningen Transportekonomi behöver kompletteras med logistik, 
industriell ekonomi, mikroekonomi, regional ekonomi, utrikeshandel eller liknande.80 
Utfallet av den pågående rekryteringsprocessen påverkar VTI:s kunskapsprofil och 
samarbetsbehov. 

Nedan föreslås åtgärder och FoU-frågor på de sex utpekade områdena:  

1) MK-skattningar och utformning av styrmedel  

a) Beräkning av marginalkostnader och kartläggning av godstransporternas påverkan 
på hälsa och miljö  

Beskrivning av händelseförloppet avgasemissioner – hälso- och miljöeffekter – 
kostnader för samhället inkl. analys av vilka ämnen som skapar de största kostnaderna 
för samhället. (Utsläpp av förbränningspartiklar i glesbygden utgör t.ex. ett mindre 
problem än partiklar i tätbefolkade områden.) Kostnadseffektivitetsanalyser för att 
identifiera vilka åtgärder som bör genomföras för att minska godstransporternas 
påverkan på hälsa och miljö. Analyserna bör inkludera både befintliga styrmedel som 
t.ex. miljözoner för den tunga trafiken och nya styrmedel. (VTI:s kunskap kring 
efterfrågemodeller, GIS och hälsoeffekter av partiklar bör utnyttjas.)  

                                                 
78 För närvarande finns kärnkompetensen inom säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys, 
kollektivtrafik, beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom 
vägkonstruktion, drift och underhåll. (se www.vti.se). 
79 se TEK Stockholm Mål och Inriktning. 
80 Se VTI:s annons, Forskare i företagsekonomi eller nationalekonomi med intresse för godstransporter, 
november 2006. 
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b) Analys av olika tekniska åtgärdernas potential att minska godstransporternas 
avgasemissioner  

Ytterligare en fråga är vilka potential olika tekniska åtgärderna har för att minska 
godstransporternas avgasemissioner och hur åtgärderna bör utformas för att uppnå 
uppsatta nationella miljömål i termer av minskade emissioner. Åtgärder av följande typ 
skulle kunna utvärderas: däckutveckling (dvs. rullmotstånd och partiklar från 
däckslitage), luftmotstånd, tomvikt (genom övergång till lättare material i fordonet kan 
lasten ökas), förarstöd för miljövänlig körning, motorstorlek, anpassning av fordonet i 
sin helhet efter transportuppdrag, alternativa drivmedel m.m. En uppföljning av de 
studier rörande styrmedel som VTI m.fl. tog fram för tjugo år sedan är intressant. Det är 
av intresse att utvärdera de tillämpade trafikmodeller och emissionsmodeller och deras 
koordinering.  

VTI:s engagemang inom NTM (Nätverket för Transporter och Miljö) behöver 
diskuteras i samband med punkterna a) och b). 

c) Analys av styrmedel som syftar till att internalisera godstransporternas samlade 
negativa externa effekter  

En annan fråga är hur stora de samlade externa marginalkostnaderna är och hur 
marginalkostnadsbaserad prissättning och andra styrmedel bör vara utformade för att 
internalisera godstransporternas samlade externa effekter, vilka följder som förväntas av 
införandet av dessa styrmedel för ett trafikslag i taget eller alla samtidigt.  

Det krävs en samordning med det VTI-interna temaprojektet som avser kilometerskatt.  

På längre sikt bör punkterna a)–c) omfatta både person- och godstransporter. 
 
d) Utvärdering av de svenska och finska erfarenheterna med längre/tyngre lastbilar 

En samhällsekonomisk utvärdering av de svenska och finska erfarenheterna med längre 
och tyngre lastbilar än i övriga EU efterfrågas i Sverige och internationellt. (I april 2007 
har VTI fått ett regeringsuppdrag att reda ut långa lastbilarnas effekter på 
transportsystemet.) 
 

2) Efterfrågemodeller  

a) Utveckling av en SCGE-modell 

En analys av förutsättningarna att utveckla en rumslig jämviktsmodell (SCGE-modell) 
inom VTI och i samarbete med andra miljöer föreslås. Kopplingen till den nationella 
SAMGODS-modellen är viktig. Novemberseminariet med de nordiska transportforsk-
ningsinstituten bör följas upp. 

b) Användning av CUBE-system 

Undersökning av hur CUBE-systemet kan användas till interaktiva analyser och GIS-
presentationer i olika projekt vid VTI. En idé är att anordna ett internt seminarium där 
ett antal konkreta tillämpningar presenteras. 

c) Applicering av den nationella godsmodellen innovativa ansatser på andra områden 

Analys av möjligheten att applicera de innovativa ansatserna i den nya nationella 
godsmodellen på andra områden   
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3) Samhällsekonomiska kalkyler  

a) Utveckling av samhällsekonomiska kalkyler för godstransporter 

Kalkylprinciper, -värden och effektsamband behöver utvecklas för godstransporter. 
Utvecklingen bör samordnas inom Norden och Europa.  

b) Utveckling av analysverktyg inom området farligt gods 

Kunskapen som finns inom VTI avseende farligt gods transporter bör utvecklas och 
metodkunskap från riskvärderingar och samhällsekonomiska analyser överföras. 

c) Utredningar avseende godstransporter   

På utredningssidan är grunden för VTI:s engagemang dels baserat på ett samhälls-
ekonomiskt synsätt, dels att utgå från utvecklingen av den nationella SAMGODS-
modellen. Om VTI tar uppdrag inom detta område ska de samverka med denna 
utvecklingslinje för att behålla trovärdighet och erhålla stordriftsfördelar i analysarbetet. 
I denna typ av projekt är VTI:s oberoende av stor vikt.  
 

4) Konkurrens och finansiering 

a) Konkurrens 

Inge Vierth slutför rapporten Analys av konkurrensen på person- och godstransport-
marknaderna i Sverige, inom ramen för SIKA:s ramprojekt Konkurrenspolitik för 
effektiva godstransporter bl.a. för att identifiera FoU-behov. 

b) Finansiering 

Det pågående projektet FIRA behandlar finansieringen av infrastruktur. 

 

5) Lokala och regionala transporter  

a) Fördjupning inom citylogistik m.m. 

Tomas Svensson m.fl. förslås göra en fördjupning (motsvarande detta temaprojekt) med 
fokus på trafik- och stadsplanering, stadsutveckling, handel, planerings- och 
beslutsprocesser, aktörer osv. under 2007. 

b) Karläggning av flöden och samlastning  

På kort sikt utvecklar Jan Eriksson m.fl. kartläggningsprojekt och samlastningsprojekt; 
de sistnämnda bör koordineras med den pågående utlysningen inom EU:s 7:e 
ramprogram. 

 

6) Konsekvensanalyser  
VTI har ett intresse i att dataförsörjningen till empiriska studier, statistik och 
uppföljningar m.m. säkerställs och att datafångstmetoderna granskas kritiskt. 
Uppföljningar av företagens prestationer och de transportpolitiska målen över tid, 
regionalt i Sverige och i ett internationellt perspektiv bör utvecklas i samarbete med 
svenska och utländska partner. 
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Pågående FoU  
Godstransportdelegationen kartlägger i sitt delbetänkande år 2003 vilken forskning om 
godstransporter och logistik som bedrivs av universitet och högskolor, forsknings-
institut, konsultföretag och inom näringslivet i Sverige.81 Under perioden 1998–2002 
uppgick VINNOVA:s, trafikverkens och SIKA:s sammanlagda forskningsfinansiering 
som huvudsakligen är inriktad på godstransporter och logistik till cirka 24 miljoner kr 
per år. Detta motsvarar cirka 5 procent av all statlig transportforskning. GTD delar FoU 
på godstransport- och logistikområdet i fem delområden (omvärld, näringslivets 
effektivitet, struktur för logistik och godsflöden, transportproduktionens teknik- och 
hjälpsystem och analysverktyg) och konstaterar att området är underförsörjt i 
förhållande till dess betydelse för samhälle, industri och handel. Delegationen betonar 
vikten av bättre samverkan mellan FoU och sektorns aktörer för att bidra till högre 
innovationstakt och effektivitet.  

 
VINNOVA  
VINNOVA har hållbar tillväxt som övergripande syfte för FoU-satsningar inom 
samtliga trafikslag. Verket arbetar för ökat samspel mellan näringsliv, FoU-utförare och 
politik/offentlig verksamhet för att få hög relevans och för att resultaten ska komma i 
praktisk användning. VINNOVA har två relevanta program med en budget på cirka 
15 miljoner kr var på området: Innovativa logistiksystem och godstransporter (ILG) och 
Infrastruktur och effektiva transportsystem (IET). ILG tillhör de s.k. tillväxtområden 
medan (IET) utgör en s.k. kunskapsplattform. 

 
Program för Innovativa logistiksystem och godstransporter  
Inom programmet för Innovativa logistiksystem och godstransporter stöds FoU som 
bidrar till samhällets och näringslivets logistiska kompetens vid design och styrning av 
effektiva, hållbara logistik- och godstransportsystem för ökad konkurrenskraft på en 
internationell marknad. I flera sammanhang anges att det krävs en kompensation för det 
s.k. avståndshandikapp som svenska företag har med företag som är lokaliserade 
centralt i Europa.82 Inom programmet prioriteras fem områden: (1) Omvärldsföränd-
ringar. Internationalisering och lokaliseringsfrågor, (2) Näringslivets effektivitet och 
logistiska förändring/Supply Chain Management, (3) Nya logistik- och godstransport-
strukturer, intermodalitet, Tredje parts logistik, (4) Säkerhet, sårbarhet och spårbarhet 
för godstransporter, (5) Effekter och påverkan för samhälle och näringsliv, kunskaps-
överföring, implementering och förändringsarbete.  

ILG-programmet skiljer mellan företagsperspektivet (med varuägande företag och 
transportföretag) och samhällsperspektivet. Av de drygt 100 miljoner kr som beviljades 
inom programmet sedan 2001 är cirka 60 procent varuägaranknutna, cirka 30 procent 
transportföretagsanknuten och enbart cirka 10 procent behandlar andra samhällsrele-
vanta frågor.  

 

 
81 SoU 2003:39, Godstransport i samverkan – tekniska hinder, forskning och utbildning.  
82 VINNOVA Policy, VP 2004:01, Nationell strategi för transportrelaterad FUD. 
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I den samhällsrelevanta FoU ingår projekt kring mått och mätmetoder på mikro och 
makronivå vid Lunds universitet och Linköpings universitet samt SIKA:s och 
trafikverkens utveckling av det nationella godsmodellsystemet SAMGODS83. Viktiga 
utförare inom ILG-programmet är Lunds universitet, Linköpings universitet och 
Chalmers. Av de samlade projekten är ett fåtal EU-projekt, dessa utförs på svensk sida 
av TFK och Transek84. VINNOVA finansierar även Centret Next Generation Innovative 
Logistics (NGIL) vid Lunds universitet inom Vinn Ex prgrammet.  

 
Program för Infrastruktur och effektiva transportsystem 
Programmet Infrastruktur och effektiva transportsystem ska bidra till utvecklingen av 
transportsystemet så att det stödjer en hållbar tillväxt och de transportpolitiska målen. I 
programmet ingår frågor som (1) Hur kan transportsystemet och infrastruktur-
investeringarna effektiviseras?, (2) Hur skall regelsystem, planeringssystem, 
organisation och institutioner för transportinfrastrukturens utveckling, utnyttjande och 
finansiering se ut? och (3) Hur skall storstadsregionernas transporter utformas?  

Inom programmet studeras policyrelevanta frågor på godstransportområdet. Där ingår 
analyser av regelsystem, planeringssystem, organisation och institutioner för transport-
infrastrukturens utveckling, utnyttjande och finansiering. Fokus ligger på person-
transportrelaterade frågor (kollektivtrafik, jämställdhet).  

                                                 
83 SAMPLAN-rapport, 2001:1, The Swedish national model system for goods transport – Samgods. A 
brief introductory overview. A brief and comprehensive overview of the Swedish national goods model 
system Samgods. 
84 WSP från 2007-01-01. 
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Godstransporter behandlas explicit i infrastrukturprojekt (Johan Holmgren, Linköpings 
universitet, Infrastrukturinvesteringar och tillväxt, Lars Lundqist, KTH, Infrastruktur, 
tillgänglighet och produktivitet) samt i projekt som avser ekonomiska styrmedel (Bo-
Lennart Nelldal, KTH, Effekter av lastbilsavgifter på konkurrens tåg-bil, Bengt 
Gustafsson, BTH, Intelligent fordonsutrustning för vägavgifter). Magnus Blinge, 
Transek, genom ett projekt som syftar till att utveckla ett system för beräkning av 
externa kostnader från transporter som används i företagens interna planering. Viktiga 
utförare inom programmet är KTH, VTI och Göteborgs universitet. Av de samlade 
projekten är ett fåtal EU-projekt, de utförs av VTI och Trivector.  

VINNOVA planerar utlysningar inom de två ovan nämnda programmen tidigast i slutet 
på 2007, då programmen revideras inför perioden 2008–2013. IGL-programmet 
kommer mot bakgrund av bl.a. den Transportpolitiska propositionen och ökade 
energikostnader lägga en större vikt vid transport- och miljöaspekter. Starkare 
samverkan med VINNOVA:s forskning på produktionsområdet eftersträvas också. 
Inom IET-programmet planeras inga större förskjutningar. Stor vikt kommer även i 
fortsättningen ligger vid samhällsekonomiska kalkyler. 

 
TRANSAM 

VINNOVA samordnar transportforskningen i Sverige inom nätverket TRANSAM.85 
Målet är att transportforskningen ska få en ökad kontinuitet och koordinering mellan ett 
tiotal myndigheters program. Vägverket, Banverket och Sjöfartsverket ingår i de arbets-
grupper som följer de ovan nämnda programmen. Därutöver ingår Räddningsverket i 
gruppen för gods och logistik och Naturvårdsverket och Energimyndigheten i gruppen 
för transportpolitik. 

  
SIKA 
SIKA finansierar FoU som genomförs i samband med utvecklingen av prognos- och 
analysmetoder (inkl. indata). Den största satsningen görs för närvarande på gods-
transportmodeller. Sedan 2004 samordnar de svenska myndigheterna (SAMGODS-
gruppen som består av representanter för SIKA, trafikverken och VINNOVA) och de 
norska myndigheterna Nasjonal transportplan NTP)sin godsmodellutveckling. 
Myndigheterna genomför gemensamma upphandlingar för att ta fram sina respektive 
verktyg.  

Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyler (ASEK), som består av representanter 
för SIKA, trafikverken, Naturvårdsverket och VINNOVA. SIKA samordnar framtag-
ningen av kalkylmetoder och -värden för transportsektorn. Gruppen har tagit fram 
underlag 1996 (ASEK 1), 1999 (ASEK 2) och 2002 (ASEK 3).  

 
Vägverket  

I Vägverkets och Banverkets sektorsansvar ingår att finansiera den fou som svarar mot 
respektive sektors behov. Verkens FoU-beslut fattas som en integrerad del i verksam-
hetsplaneringen.  

 
85 www.VINNOVA.se/transam. 
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En del av Vägverkets samlade budget på 250 miljoner kr används till verksinterna 
projekt, en del fördelas genom årliga utlysningar. Verket beskriver i sitt program för 
kunskap och innovation inom vägtransportsystemet 2004–2013 olika utvecklings-
områden (UO).86 För närvarande finns 37 områden varav följande är relevanta för 
Godstransporter i samhället: 

• Dagens och morgondagens krav och behov (UO 1) 

• Mot ett långsiktigt hållbart transportsystem (UO 3) 

• En storstad för alla (UO 8) 

• Bättre samverkan inom vägtransportsektorn (UO 11) 

• Effektivare vägtrafikledning och trafikantinformation (UO 12) 

• Förbättrad mål- och resultatstyrning (UO15) 

• God tillgänglighet och hållbar tillväxt genom vägnät i samklang med 
omgivningen (UO 31) 

• Trygg och säker vägtrafik för alla (UO 32) 

• Ett energisnålt system med miljöanpassade och säkra fordon (UO 33) 

• Livskraftiga tätorter att bo, verka och vistas i (UO 34) 

• En sund och livskraftig transportnäring (UO 35) 

• Ett öppet och trovärdigt Vägverk (UO 36) 

• ITS (UO 37).  
 

Cirka 20 av de 30 pågående externa godstransportprojekten ligger inom UO 31 God 
tillgänglighet och hållbar tillväxt. Över hälften av dessa projekt behandlar intermodala 
transporter. FoU genomförs i det virtuella centret Sir-C (Swedish Intermodal transport 
Research Center). Centret finansieras tillsammans med Banverket. Vägverket och 
Banverket satsar 5 miljoner kr per år var. TFK-TransportForsk AB är koordinator. 
Övriga deltagare är TFK Borlänge, BMT Hamburg, Chalmers, Handelshögskolan i 
Göteborg, KTH/Järnvägsgruppen, MariTerm AB och Transek Göteborg.  

VTI koordinerar Vägverkets virtuella centrum CELEST (Centrum för ett långsiktigt 
effektivt och hållbart vägtransportsyste).87 Övriga deltagare är KTH/Transporter och 
samhällsekonomi, Transek och Mapsec. I CELEST:s projektportfölj ingår 
godstransportrelaterade projekt.  

Även i Vägverkets center VFUDC-TTS (Virtuella FUD-center Transport Telematics 
R&D Group Sweden) innehåller kopplingar till godstransporter. Där ingår bl.a. system 
att följa gods. VTI (Trafik och Trafikant och TEK Borlänge) ingår i detta center.  

Just nu finansieras inga EU-projekt på området Godstransporter i samhället. Vägverket 
planerar inga utlysningar.  

 
86 Vägverket Publikation 2003:127, Program för kunskap och innovation inom vägtransportsystemet.  
87 www.fudcelest.se. 
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Banverket 
Utgångspunkten för Banverkets forskning beskrivs i verkets FoU-program för 
spårtransportområdet 2006–2011.88 Banverket skiljer mellan fyra delprogram:  
(1) Stödja nyttiggörandet av FoU inom spårtransportsektorn, (2) Utforma, främja och 
värdera spårtransportlösningar, (3) Stärka spårtransportsystemets säkerhet, trygghet och 
miljöanpassning och (4) Utveckla banhållning och spårtrafik.  

Frågor rörande Godstransporter i samhället ingår främst i andra delprogrammet. Inom 
detta program har följande sju teman störst relevans: a) Kombitransporter, b) Kapaci-
tetsanalyser och fördelningsmetoder, c) Effektanalyser och planeringsmetodik, 
d) Effekter av marknadens organisation/konkurrensförutsättningar, e) Analys och 
utvärdering av omregleringar, förändrade lagar m.m., f) Underlag för politiska beslut, 
g) Underlag för strategisk planering – kundkrav och framtida transportbehov. Cirka 
30 miljoner kr av den årliga FoU-budgeten på cirka 85 miljoner kr ligger i det andra 
delprogrammet.  

Det flesta godstransportrelaterade projekt ligger inom kompetenscentret SIR-C som 
samfinansieras med Vägverket. SIR-C:s medlemmar utför ytterligare projekt avseende 
lastsäkring, information m.m. Banverket stödjer också flera projekt på de företags-
ekonomiska institutionerna vid Handelshögskolorna i Göteborg (Arne Jensen m.fl.) och 
Stockholm (Staffan Hultén m.fl.) som studerar avregleringens effekter. Banverket 
stödjer för närvarande inga EU-projekt på godsområdet, totalt används cirka 3 procent 
av den samlade budgeten till finansieringen av europeiska projekt. 

Den pågående utlysningen med en omfattning på cirka 15 miljoner kr innehåller 
godstransportrelaterade frågor och stängs i mars 2007.  

 
Sjöfartsverket  
Sjöfartsverket har inget utpekat FoU-ansvar men avsätter årligen cirka 5 miljoner 
kronor för FoU främst inom områden säkerhet och miljö. Sjöfartsverket och 
Näringsdepartementet genomförde en gemensam utlysning avseende sjömotorvägs-
projekt i Östersjöregionen.  

 
Luftfartstyrelsen och Luftfartsverket  
Flygfrakt och flygfraktrelaterad FoU har i förhållande till passageraretrafiken mycket 
begränsad betydelse för Luftfartstyrelsen och Luftfartsverket.  

 
Räddningsverket  
Räddningsverket ansvarar bl.a. för frågor som rör transporter av farligt gods.89 Verkets 
FoU-program 2007–2010 som ligger till grund för årliga utlysningar av forsknings-
medel  innehåller fyra områden (1) Övergripande säkerhetsfrågor, (2) Olycks- och 
skadeförebyggande verksamhet, (3) Skadebegränsande verksamhet och  

 
88 Banverket, Banverkets FUD-program för spårtransportområdet perioden 2006–2011, 2005. 
89 Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana farliga egenskaper att de 
kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under en transport. 
Begreppet transport innefattar förflyttning av godset med ett transportmedel samt lastning och lossning, 
förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.  
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(4) Internationellt arbete.90 Verket stödjer ett 30-tal forskningsprojekt fördelade på fyra 
programområden.91 För närvarande finansieras två projekt som rör farligt gods. 
Projektet Riskhanteringsbeslut inom transportsystemet genomförs av Åsa Boholm m.fl. 
vid centrum för forskning om offentlig sektor vid Göteborgs universitet och samfinan-
sieras med Krisberedskapsmyndigheten, Vägverket, Sjöfartsverket och VINNOVA. 
Projektet undersöker hur myndigheter, juridiska och politiska instanser i samspel fattar 
beslut om risk och säkerhet inom transportsektorn. Dessutom ingår Räddningsverket 
och Högskolan i Borås i Interreg92-projektet DAGOB (Safe and Realiable Transport 
Chains of Dangerous Good in the Baltic Sea Region). Regeringen har gett 
Räddningsverket i uppdrag att kartlägga farligt gods transporter med alla trafikslag. 
Verket anlitar SCB för en enkätundersökning som avslutas i maj 2007. Räddningsverket 
genomför också tematiska utlysningar inom tydligt avgränsade kunskapsområden. För 
närvarande planeras inga utlysningar inom farligt gods området. 

 
Naturvårdsverket 
Några av de forskningsprogram som Naturvårdsverket bedriver berör frågor av vikt för 
transportsektorn, exempelvis hälsoeffekter av luftföroreningar och klimatfrågor. Miljö-
målen är drivande för Naturvårdsverket och man är intresserad av godstransporterna, 
eftersom dessa är en stor utsläppsskälla. Verket har drivit enskilda FoU-projekt 
(decoupling, kilometerskatt) ad hoc. 

 
Energimyndigheten 

Energimyndigheten stöttar FoU för ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution 
och användning av energi. Målet för transportområdet är att ta fram en strategisk 
forskningsplan inom området energi och vägtransport. Drivkrafterna är att skapa tillväxt, 
konkurrenskraft och en uthållig utveckling för Sverige. Myndigheten finansierar i princip 
all svensk forskning inom drivmedelsområdet och är intresserade i logistikorienterade 
projekt. För närvarande finansieras mindre projekt som avslutar arbetet inom 
Miljöteknikdelegationen (som regeringen tillsatte 1996).  

 
Konkurrensverket  
Konkurrensverket stödjer projekt som berör marknaders funktionssätt, effekter av 
konkurrensbegränsningar, verkningar av olika konkurrenspolitiska medel, effektivitet 
inom offentlig sektor samt marknader där avreglering sker eller har skett. Stödet är 
främst avsett att gå till tillämpad forskning inom områdena nationalekonomi, företags-
ekonomi och juridik. Verket välkomnar ansökningar. År 2007 delas 3 miljoner kr ut till 
nya projekt 

 
Forskningsråd och stiftelser  
Gemensamt för forskningsråden är att satsningarna huvudsakligen väljs genom 
forskarstyrd prioritering. Merparten av rådens forskningsmedel delas ut i större årliga 

                                                 
90 Räddningsverket, Forskning för ett säkrare samhälle. Utan år. 
91www.srv.se. 
92http://www.bsrinterreg.net. 
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utlysningar. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 
(Formas), Forskningsrådet för arbetsliv och social vetenskap (FAS) och 
Vetenskapsrådet (VR) är av störst intresse för transportområdet.  

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA) har delvis program med transport-
relevans.  

 
EU:s fou-program  
TRANSAM-arbetsgruppen för gods och logistik sammanställer en lista över pågående 
EU-projekt med svenska deltagare på godsområdet. Detta gäller FoU-projekt inom EU:s 
6:e ramprogram och Interreg-program. 

EU:s 7:e ramprogram gäller för perioden 2007–2013. Första utlysningen rörande 
transport öppnades 22 december 2006 och stänger 2 maj 2007 och omfattar 
214 miljoner EURO.93 När det gäller miljövänligare produkter och tjänster (The 
greening of products and operations) efterfrågas effektivare lösningar för långväga 
godstransporter på väg (Future long distance road freight transport). Dessutom ingår 
logistik och intermodala transporter och benchmarking i utlysningen. Inom området 
hållbara transporter i städer (Ensuring sustainable urban mobility) nämns utvecklingen 
av leveranssystem för godstransporter i städer (Urban freight delivery systems). 
Slutligen efterfrågas policy support både för långväga transporter och kortväga 
transporter i städer. 

I EU:s miljöprogram ingår ett projekt som syftar på att utveckla strategier och verktyg 
för en hållbarare användning av energi och material i stadsplaneringen (Urban 
metabolism and resource optimisation in the urban fabric). Fysiska flöden och deras 
miljöeffekter ska utvärderas. Målsättningen är att reducera avfall och spara råmaterial 
utan negativa effekter på den ekonomiska utvecklingen och välfärden.94 Dessutom finns 
ett projekt om konsumtionsmönster (Consumption patterns) som kompletterar 
Transportprogrammets projekt avseende leveranssystem. 

 
Komplement till EU:s FoU-program  

Programmen COST, EUREKA och Marco Polo är komplement till EU:s ramprogram 
med olika inriktningar.  

COST har fokus på forskning och kräver deltagande från minst fem länder. Nästa 
utlysning blir mars 2007.  

Marco Polo är ett program som stödjer överföring av godstransporter från väg till andra 
transportslag, närsjöfart, järnväg eller inre vattenvägar. Budgeten är totalt cirka 
100 miljoner Euro för perioden 2003-2006. Verksamheten planeras expandera i ett 
fortsättningsprogram, Marco Polo II för perioden 2007–2013.  

EUREKA har ett marknadsnära fokus. Programmet vänder sig till näringslivet men 
även universitet och högskolor kan delta. Inom programmet finns ett s.k. paraplyprojekt 
kallat LogChain som fokuserar på näringslivets behov av väl fungerande 
transportkedjor. EUREKA står inför en ny programperiod.  

 
93 EU, FP7-TRANSPORT 2006-11, Provisional Co-operation Work programme 2007, THEME 7: 
TRANSPORT (including AERONAUTICS). 
94 EU, FP6-ENVIRONMENT, Provisional Co-operation Work programme 2007, THEME 6: 
ENVIRONMENT (INCLUDING CLIMATE CHANGE). 
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Syftet med ERA-NET Transport är att bygga upp en samverkan om transportforskning 
inom EU. Inom ERA-Net har Tyskland och Österrike aviserat att man vill samarbeta 
inom logistikforskning. Likaså finns samverkansinviter från Nederländerna och 
Frankrike kring transport av farligt gods. Tanken är att samverkan ska ske inom ramen 
för redan startade projekt men sannolikt måste en del medel sättas av för ändamålet. 

Joint Transport Research Center (JTRC) har sedan 2004 ett forskningsprogram 
gemensamt för OECD och de europeiska transportministrarnas samarbetsorgan ECMT. 
Programmet omfattar aktiviteter som rör alla transportslag och är främst inriktat mot 
transportpolicy och strategiska framtidsfrågor. Arbetet genomförs i form av 
internationellt sammansatta expertgrupper och ”round-table”-aktiviteter. 

 
Interreg-program 
Genom Interreg-programmet kan gränsöverskridande projekt få stöd för exempelvis 
gemensam planering över gränserna inom områden som transport, infrastruktur, miljö, 
turism och energi.95 Målsättningen är att knyta ihop regioner. I Interregs Östersjö-
program har 100 projekt beviljats stöd under perioden 2000–2006, av dessa är  
18 inriktade på infrastruktur och transport.96 Programmet föreslås fortsätta 2007–2013. 
Medfinansiering för svenskt deltagande sker främst med regionala medel.  

 
Slutsatser 
FoU-programmen, som innehåller frågor kring Godstransporter i samhället, är 
framtagna vid olika tidpunkter och gäller för olika perioder (Vägverket 2004–2013, 
Banverket 2006–2011, Räddningsverket 2007–2011). Programmen är riktade och 
innehåller begränsat utrymme för frågeställningar som ligger utanför utlysningarna. 

VINNOVA finansierar projekt som behandlar Godstransporter i samhället inom ramen 
för två program. Cirka en tiondel av de samlade anslagen inom programmen för 
Innovativa logistiksystem och godstransporter respektive Infrastruktur och effektiva 
transportsystem utgörs av projekt som behandlar Godstransporter i samhället. 
Programmen ses över inför perioden 2008–2010. Programmet för Innovativa logistik-
system och godstransporter kommer lägga en större tyngd på miljöaspekter. 
Programmet för Infrastruktur och effektiva transportsystem kommer även i fortsätt-
ningen fokusera på samhällsekonomiska analyser. 

VINNOVA:s program för Innovativa logistiksystem och godstransporter har en 
tyngdpunkt på försörjningskedjor och logistik medan Vägverket och Banverket stödjer 
i första hand projekt som avser godstransporter och infrastruktur. Intermodala 
transporter är ett mycket viktigt område för Vägverket och Banverket.  

En stor del av VINNOVA:s projekt utförs av universitet, högskolor och forsknings-
institut. Vägverkets och Banverkets projekt utförs i en större grad av konsulter. 
Trafikverken betonar betydelsen av att ”förankra projekten i verken och hos de privata 
´problemägarna´”. Detta anses vara skärskilt viktigt för godstransportrelaterade frågor.  

SIKA medfinansierar i huvudsak vidareutvecklingen av den nationella SAMGODS-
modellen och framtagningen av samhällsekonomiska metoder och kalkylvärden.   

 
95 Se http://www.interreg.nu, http://www.bsrinterreg.net. 
96 Exempel för Interreg-projekt är Baltic Gateway, LogOnBaltic Godstrafikmodel för Öresundsregionen. 
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Finansiärerna utanför transportsektorn (Räddningsverket, Naturvårdsverket, 
Energimyndigheten och Konkurrensverket) stödjer framtagningen av kunskap på sina 
respektive områden. Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA) har delvis 
program med transportrelevans. Forskningsråden (Formas, FAS m.m.) och 
Vetenskapsrådet stödjer forskarstyrd forskning.  

EU:s 7: e ramprogram gäller under perioden 2007–2013. Idag är enbart en liten del EU-
projekt trots att de svenska finansierarna har en välvillig inställning till internationella 
projekt. Den låga andelen EU-projekt kan delvis förklaras med de föreskrivna finansi-
eringsmodeller och höga administrativa krav. Generellt talar dock mycket för att det 
internationella samarbetet fortsätter öka. 

Det finns en tendens mot större enheter och ”kraftsamlingar”. Detta gäller finansierarnas 
samarbete på nationell nivå (TRANSAM) och internationell nivå (EU, samarbete 
mellan de norska och svenska myndigheterna).  

VINNOVA, Vägverket och Banverkets FoU-centra medför ett tätare samarbete mellan 
de miljöer som ingår i dessa centra (och har en garanterad finansiering upp till ett visst 
belopp). Förutsättningarna försämras dock för de miljöerna som inte ingår i dessa 
centra.  

Samarbetet intensifieras mellan forskningsinstitut på nordisk, europeisk nivå (t.ex. inom 
ramen för European Conference of Transport Research Institutes ECTRI97) och globalt 
(t.ex. inom ITS World Congress).  

Samverkan ökas också mellan forskningsinstitut och universitets- och högskole-
institutioner som bedriver näraliggande forskning och utbildning (VTI och KTH, Dansk 
Transportforskning, DTF och Danmarks Tekniska universitet, TØI och Oslo 
universitet). Slutligen ”fusionerar” konsultföretag. I Sverige köpte WSP Inregia och 
Transek, i Holland fusionerar NEA och RAND Europe:s transportavdelning etc.  

Det finns inga tecken på att koncentrations- och kooperationstendenserna avtar i den 
nära framtiden. 

 

 
97 http://www.ectri.org. 
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VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,

drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.

VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations

and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing

facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars

in the field of transport.
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