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8. Transportsystemets sårbarhet och resiliens 

Lars-Göran Mattsson och Erik Jenelius,  
Institutionen för transportvetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan. 

Ett alltmer komplext och beroende transportsystem 
Vårt samhälle har blivit alltmer beroende av system för energi, telekommunikation, 
transporter och andra kritiska funktioner. Dessa system har var för sig blivit mer komplexa 
och också mer sammankopplade och ömsesidigt beroende av varandra. Transportsystemet, 
som en gång drevs enbart av vind- och muskelkraft, är nu beroende av många olika 
energikällor. Transportnäten har byggts ut och nya transportmedel har tillkommit. Dagens 
transportsystem kräver alltmer avancerad övervakning och styrning som i sin tur förutsätter 
sensorer och tillförlitlig elförsörjning, datakraft och telekommunikation. Det finns all 
anledning att tro att dessa beroenden kommer att öka. Framtidens uppkopplade 
transportsystem med autonoma och fossilfria fordon lär bli ännu mer komplext och beroende 
av annan infrastruktur.  

Transportsystemets utveckling har lett till dramatiskt ökade möjligheter för människor att 
förflytta sig och att transportera olika produkter. Detta har drastiskt förändrat våra 
livsvillkor. Tillgängligheten till varor, tjänster, information och kontakter har starkt 
förbättrats. Men i takt med att vi har anpassat oss till denna nya situation, har vi också gjort 
oss mer beroende av att kritiska system alltid ska fungera. Det gör oss sårbara. 
Öresundsbron, för att ta ett exempel, har gjort pendling mellan Köpenhamn och Malmö 
snabbare och tillförlitligare. Det har blivit realistiskt att bo och arbeta på ömse sidor om 
Öresund, men de som gör det har samtidigt blivit sårbara eftersom bron ibland måste stängas 
av.  

Beroendet mellan olika slag av infrastruktur är ofta ömsesidigt. Liksom transportsystemet är 
beroende av elkraft och telekommunikation, är dessa system i sin tur beroende av transporter 
för underhåll, reparationer och återställande av funktionen efter störningar och avbrott. Man 
talar ibland om kritisk infrastruktur som ”fysisk struktur vars funktionalitet bidrar till att 
säkerställa upprätthållandet av viktiga samhällsfunktioner” (MSB, 2011). I detta kapitel ska vi 
diskutera transportsystemets sårbarhet och resiliens och ge exempel på hur dessa frågor kan 
studeras. 

Sårbarhet och resiliens 
Det finns inte någon allmänt accepterad definition av transportsystemets sårbarhet. Den 
definition som Berdica (2002) föreslagit för vägtransportsystemet, och som är lika giltig för 
transportsystemet som helhet, är dock ofta citerad i forskningslitteraturen: ”Vulnerability in 
the road transportation system is a susceptibility to incidents that can result in considerable 
reductions in road network serviceability.” Denna definition poängterar att 
transportsystemets sårbarhet är en känslighet för händelser som kan leda till en betydande 
nedsättning av dess funktionalitet. Sårbarhet ses därmed som en egenskap, eller tillstånd, 
hos ett system som kan påverkas genom dess utformning, organisation och drift. Sårbarhet i 
denna mening omfattar inte bara händelser av katastrofal karaktär som hotar liv och hälsa 
utan också oförutsedda avbrott och störningar av mindre allvarligt slag, men som kan få 
betydande praktiska eller ekonomiska konsekvenser för medborgare, näringsliv och 
samhälle. Dagliga variationer i trängsel och restider som resenärer och transportörer 
regelmässigt drabbas av omfattas dock inte. Dessa hänförs istället till transportsystemets 
tillförlitlighet. Även om dessa variationer är slumpmässiga så är graden av bristande 
tillförlitlighet erfarenhetsmässigt känd och möjlig att ta hänsyn till när någon planerar sina 
transporter. Det finns dock en intressant koppling mellan sårbarhet och bristande 
tillförlitlighet. När man pressar kapacitetsutnyttjandet i ett transportsystem till sin högsta 



nivå, tenderar tillförlitligheten att gå ner samtidigt som konsekvenserna av oförutsedda 
sårbarhetshändelser också blir värre. 

Det kan finnas många olika orsaker till avbrott och störningar i transportsystemet liksom i 
annan infrastruktur. Det kan vara fråga om avsiktliga handlingar, naturhändelser, tekniska 
fel eller olycksfall. Det kan också finnas skäl att skilja på yttre och inre orsaker. 
Terroristhandlingar som skrämmande ofta har drabbat kollektiv-, järnvägs- och flygtrafiken 
är exempel på utifrån kommande antagonistiska hot. Nedriven kontaktledning, urspårning 
och brand i tåg och ställverk är exempel på tekniska fel som uppstår inom järnvägssystemet, 
medan skyfall, snöstorm och jordskred är exempel på yttre naturhändelser som inte sällan 
leder till längre avbrott i trafiken.  

Resiliens är ett med sårbarhet besläktat begrepp, men med en vidare betydelse. Det har 
sedan länge använts inom materialvetenskap för att beteckna ett materials förmåga att återta 
sin form eller läge efter att ha pressats ihop, böjts eller dragits ut. Begreppet används nu på 
ett mer eller mindre likartat sätt inom många andra områden som ekologi och psykologi. När 
det gäller infrastruktur kan man med resiliens mena ett systems förmåga att vid 
förändringar, chocker och angrepp kunna motstå, tåla, anpassa sig till och återhämta sig från 
effekterna på ett snabbt och effektivt sätt, genom att bevara och i huvudsak återställa sin 
urspungliga funktion (jämför UNISDR, 2009). Resiliens handlar både om hur kraftiga 
chocker som ett system tål och fortfarande kan återhämta sig från, och hur snabbt och 
resurseffektivt återhämtningen kan ske. Medan sårbarhet främst handlar om att göra 
systemet så tåligt som möjligt, poängterar resiliens åtgärder för att begränsa konsekvenserna 
och öka förmågan att återhämta sig inom rimlig tid och till rimlig kostnad. Hollnagel (2011) 
formulerar detta i form av fyra hörnstenar: veta vad man ska göra (agera), vad man ska titta 
efter (övervaka), vad man ska förvänta sig (förutse) och vad som har hänt (lära). Sårbarhet är 
i första hand inriktat på vad man kan förvänta sig. 

Olika traditioner av sårbarhetsanalyser 
Littaraturen om transportsystemets sårbarhet har formligen exploderat under senare år. Vi 
kommer bara att kunna ge några enstaka exempel här. 1 

Man kan urskilja två tydliga traditioner inom sårbarhetsanalyser. En betraktar 
transportsystemet på en hög abstrakt nivå där man i första hand studerar det fysiska 
nätverket representerat i form av noder och länkar. Detta leder till vad som kan kallas en 
toplogisk sårbarhetsanalys där man undersöker vad själva nätverksstrukturen hos ett 
specifikt transportsystem får för konsekvenser för dess sårbarhet. Den andra traditionen 
representerar transportsystemet betydligt mer i detalj och inkluderar själva trafiken som 
flödar i transportnäten. Den kan kallas systembaserad sårbarhetsanalys och syftar till att 
beskriva vilka konsekvenser avbrott och störningar får för resenärer och transportörer. 
Förutom att representera själva transportnätverket måste också trafiken simuleras med hjälp 
av mer eller mindre avancerade modeller för utbud och efterfrågan. Typiskt simulerar man 
hur resor genereras i nätverkets noder, hur målpunkterna för resorna väljs, med vilka 
färdsätt de görs och vilka rutter de tar i nätverket med hänsyn till kostnader, trängsel och 
restider under antagande av olika avbrottsscenarier. 

Fördelen med den första traditionen är att den kräver förhållandevis lite och enkla data. Man 
kan enkelt beräkna olika grafteoretiska indikatorer och också göra jämförelser med helt 
andra slag av nätverk som elkrafts- och telekommunikationsnät. Man kan också studera hur 
ett nätverk successivt delas upp i separata isolerade delnät, när noder eller länkar slås ut 
enligt olika strategier. Nackdelen är att eftersom man bara har tillgång till data om själva 
nätverket, kan man inte studera hur trafiken påverkas av dessa avbrott. Man kan därför bara 
i begränsad utsträckning beskriva vilka konsekvenser avbrotten får för resenärer och 
transportörer. Detta är på ett helt annat sätt möjligt inom den andra systembaserade 

1 För fler exempel och en fördjupad diskussion, se Mattsson och Jenelius (2015). 
                                                        



traditionen. Nackdelen i det senare fallet är kravet på sofistikerade trafikmodeller och 
avsevärt mer data. Detta begränsar antalet avbrottsscenarier som det är realistiskt att 
studera.  

Det kan noteras att det hittills varit ganska lite interaktion mellan de båda traditionerna. De 
topologiska sårbarhetstudierna har i allmänhet gjorts av nätverksteoretiker som inte sällan 
publicerat sig i fysiktidskrifter, medan de systembaserade sårbarhetsanalyserna har gjorts av 
transportforskare som i allmänhet publicerat sig i transporttidskrifter.  

Sårbarhetsanalyser av vägnät har varit vanligare än analyser av spårnät även om avbrott i de 
senare näten i allmänhet får värre konsekvenser. I vägnät finns det ofta större flexibilitet och 
fler alternativa rutter om det blir störningar eller avbrott på en länk. När det gäller 
sårbarhetsstudier av järnväg och kollektivtrafik har toplogiska sårbarhetsanalyser åtminstone 
intill nyligen varit den vanligaste ansatsen. Det beror delvis på att dessa system är mer 
komplexa till sin natur och att det därför varit mer krävande att utveckla och använda sig av 
transportsystemmodeller i sådana studier.  

Exempel på topologiska sårbarhetsanalyser 
Vi ska diskutera några exempel på topologiska sårbarhetsstudier och vilka slags resultat 
dessa kan ge. 

En studie av Bostons tunnelbanenät visade att detta är globalt effektivt i meningen att 
kortaste avståndet mellan två slumpmässiga stationer inte är särskilt mycket längre än om 
det hade funnits en direkt rak linje mellan dem (Latora och Marchiori, 2001). Däremot har 
nätet en låg lokal effektivitet: Om en station stängs så blir det i allmänhet långa omvägar för 
resenärer mellan närliggande stationer. Tunnelbanenätet är alltså i det avseendet högst 
sårbart. I en senare studie undersökte samma forskare nätets sårbarhet för antagonistiska 
hot. Om någon skulle lyckas slå ut den mest kritiska länken i nätet så skulle dess ”effektivitet” 
minska med nästan 30 % (Latora och Marchiori, 2005). Effektiviteten mättes i det fallet som 
det genomsnittliga värdet av ett genom restiden mellan alla par av stationer.2 

Han och Liu (2009) studerade hur ett tunnelbanenät delas upp i separata delnät utan 
förbindelser om stationer successivt slås ut enligt två olika principer. Antingen slås 
stationerna ut slumpmässigt (ett kanske rimligt antagande för slumpmässiga fel och 
naturhändelser) eller också väljer man som nästa station att slå ut den som ger störst 
ytterligare skada (ett kanske mer rimligt antagande för en intelligent och informerad 
angripare). Skadan mäts i båda fallen som andelen av de ursprungliga stationerna som ingår i 
det största kvarvarande sammanhängande delnätet. Den princip som gav störst skada visade 
sig vara att successivt ta bort den station som ingick i flest kortaste rutter mellan kvarvarande 
stationspar – ett slags centralitetsmått för nätverk som brukar benämnas ”betweenness”. 
Forskarnas dataunderlag utgjordes av tio kinesiska tunnelbanenät. Om man följde principen 
för en informerad angripare räckte det med att slå ut 10 % av stationerna för att det största 
sammanhängande delnätet bara skulle innehålla 10 % av de ursprungliga stationerna. Om 10 
% av stationerna istället slogs ut slumpmässigt, innehöll det största sammanhängande 
delnätet i genomsnitt 70 % av de urspungliga stationerna. Detta indikerar att ett väl utbyggt 
spårnät kan vara rätt robust med avseende på slumpmässiga fel men sårbart för 
välinformerade attacker. 

Sårbarhet i vägnät kan studeras på ett likartat sätt. Duan och Lu (2014) presenterade nyligen 
en sådan studie av gatunäts sårbarhet för attacker. Som i föregående tunnelbanestudie togs 
noder successivt bort enligt olika strategier och andelen kvarvarande noder i det största 
sammanhängande delnätet beräknades. Förutom att ta bort noder slumpmässigt eller enligt 

2 Om n är antalet stationer och ijt är restiden mellan två stationer i och j är effektiviteten 
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deras betweenness, prövades också att ta bort noder enligt deras grad, dvs. efter hur många 
länkar som anslöt till dem. Metoden tillämpades på gatunäten i sex storstäder representerade 
på tre olika detaljeringsnivåer. På den grövsta nivån visade sig gatunäten vara mycket 
robusta om noder togs bort slupmässigt eller enligt deras grad, medan konsekvenserna blev 
mycket värre om de togs bort enligt deras betweenness. På en finare nivå var gatunäten också 
känsliga för om noder togs bort enligt deras grad. Mönstret var likartat för alla storstäderna 
trots att de var valda från olika delar av världen. 

Exempel på systembaserade sårbarhetsanalyser av vägnät 
För att beskriva konsekvenserna av ett avbrott på en länk i ett nätverk kan två begrepp 
definierats (Jenelius m.fl., 2006). En länk kan vara mer eller mindre viktig (alternativt 
betydelsefull eller kritisk) beroende på vilka konsekvenser ett avbrott på länken får för 
användarna totalt sett. Man kan också vara intresserad av hur konsekvenserna varierar 
rumsligt. Regional användarutsatthet kan definieras som den genomsnittliga konsekvensen 
av ett avbrott för användarna i en viss region. Den viktigaste länken i ett nätverk är den vars 
avbrott får de värsta konsekvenserna. Den länk som leder till störst användarutsatthet i en 
region är den vars avbrott ger de största konsekvenserna i genomsnitt för användarna i 
regionen. Att en länk är viktig fångar sårbarheten ur ett effektivitets- eller 
operatörsperspektiv, medan regional utsatthet ser sårbarheten ur ett användar- eller rumsligt 
rättviseperspektiv. 

Att ett avbrott endast drabbar en länk är som vi tidigare diskuterat bara troligt för vissa 
händelser. Andra avbrott drabbar ofta flera länkar samtidigt inom ett mer eller mindre stort 
område. Vi kan på ett naturligt sätt utvidga de tidigare definitionerna av viktighet respektive 
regional utsatthet från länk- till områdesnivå genom att beräkna konsekvenserna av att alla 
länkar som till någon del befinner sig inom ett visst område blir oframkomliga (Jenelius och 
Mattsson, 2012). Vi kommer att använda benämningen cell för ett område av standardiserad 
storlek. 

I Sverige finns ett modellsystem Sampers för att göra trafikslagsövergripande prognoser för 
trafiken på nationell eller regional nivå vid olika antagna förändringar i transportsystemet 
(Trafikverket, 2015). Vi har använt vägtransportdelen i detta modellsystem för att beräkna 
konsekvenserna av avbrott i det svenska vägnätet (Jenelius och Mattsson, 2015). Vägnätet är 
representerat på en mycket detaljerad nivå i form av drygt 85 000 riktade länkar och 
efterfrågan i form av nästan 9 000 start- och målpunkter. Utgångspunkten är en utläggning 
av trafikefterfrågan (personbils- och lastbilstrafiken) med hjälp av Sampers i form av 
fordonsflöden på enskilda länkar (se Figur 1, vänstra kartbilden). De stora flödena är 
koncentrerade till storstäderna och förbindelserna mellan dem samt till Norrlandskusten. 
Reseefterfrågan speglar i stort befolkningstätheten (se Figur 1, högra kartbilden).  

Om vi jämför hur viktig en länk är med dess flöde i utgångsläget utan avbrott, dvs. de vänstra 
kartbilderna i Figur 1 och 2, ser vi att en länk kan vara viktig av två skäl. Om länken har ett 
stort flöde i utgångsläget drabbas många av ett avbrott, vilket medför en betydande total 
restidsökning om det inte råkar finnas en obetydligt långsammare alternativ väg. Men även 
en länk med ett mindre flöde kan vara viktig om omvägarna vid ett avbrott blir långa. Det 
gäller i många fall de inre delarna av Norrland t.ex. längs E45. Sammanfattningsvis, i 
storstadområdena har vi länkar som är viktiga därför att flödena är höga; i glesbygd har vi 
länkar som är viktiga därför att omvägarna vid avbrott blir långa. Det betyder att hur viktig 
en länk är förklaras både av redundansen i vägnätet och av hur belastad länken är. 

Om vi istället jämför hur viktig en cell är med reseefterfrågan inom cellen, dvs. de högra 
kartbilderna i Figur 1 och 2, ser vi en tydlig samvariation. Om alla länkar inom en cell med 
hög reseefterfrågan stängs av, betyder det att många resor inte kan genomföras förrän 
länkarna inom cellen har öppnats igen. I glesbygd blir cellerna mindre viktiga av det enkla 
skälet att reseefterfrågan inom cellen är lägre och att färre därför drabbas av ett avbrott.  



 

 

 

 

 

 

Figur 2 visar för ett 12 timmars avbrott hur viktig varje enskild länk (båda riktningarna) 
respektive cell är i vägnätet. Cellstorleken har satts till 12,5×12,5 km. Konsekvenserna av 
avbrott uttrycks i form av total restidsökningen för användarna. Vi har då antagit att förarna 
vid ett avbrott väljer det som går snabbast av att vänta tills länken/cellen öppnar igen eller att 
köra den snabbaste omvägen om det finns en möjlig omväg. Detta beteendeantagande 
förutsätter att förarna känner till eller kan göra en rimlig uppskattning av alternativen.  

Begreppet regional användarutsatthet har introducerats för att belysa sårbarhet ur ett 
rumsligt användarperspektiv. Figur 3 visar hur mycket restiden ökar i genomsnitt för resor 
som startar i respektive län, när den för länet mest kritiska länken respektive cellen stängs av. 
Figuren visar alltså konsekvenserna i det värsta fallet för respektive län. Blekinge, Gotlands, 
Gävleborgs och Västernorrlands län är de mest utsatta när det gäller avbrott på en enskild 
kritisk länk. Om vi istället stänger av den för respektive län mest kritiska cellen är det bara 
Gotlands län som också i det fallet tillhör de mest utsatta länen men nu tillsammans med 
Västmanlands, Uppsala och Jämtlands län. Vi kan notera att om t.ex. ett oväder skulle slå ut 
all trafik i 12 timmar inom ett så litet område som 12,5×12,5 km skulle detta i värsta fall 
kunna leda till en genomsnittlig restidsökning i dessa län på mellan tre och fyra timmar. Vi 
kan också notera att ett antal län i ett stråk från Stockholm till Göteborg är mer utsatta för 
kritiska avbrott på cellnivå än på länknivå. Detta hänger samman med att dessa län har en 
relativt hög befolkningstäthet och därmed hög reseefterfrågan. 

Fig. 1. Länkflöden (vänster) och 
reseefterfrågan (höger) för Sveriges 
vägtrafik (fordon per timme). 
Källa: Jenelius och Mattsson (2015) 

 

Fig. 2. Länktjocklek (vänster) och 
områdesfärg (höger) visar hur viktig 
länken/cellen är (ökning av antalet 
fordonstimmar) vid ett avbrott på 12 
timmar. Cellstorlek: 12,5×12,5 km 
Källa: Jenelius och Mattsson (2015). 



 

Fig. 3. Regional användarutsatthet per län (genomsnittlig ökning av restiden per resa som 
startar i länet) vid ett avbrott på 12 timmar på den för länet mest kritiska länken (vänster) 
eller cellen (höger). Cellstorlek: 12,5×12,5 km. Källa: Jenelius och Mattsson (2015) 

Exempel på en systembaserad sårbarhetsanalys av kollektivtrafik 
Vårt avslutande exempel på en sårbarhetsanalys behandlar återigen kollektivtrafik men nu 
med tillämpning av en systembaserad simuleringsmodell BusMezzo (Cats, 2013). 
Tillämpningen gäller kollektivtrafiken i Stockholms innerstad i form av tunnelbana, tvärbana 
och de blå bussarna och betydelsen av realtidsinformation (RTI) till passagerarna för att 
hjälpa dem att minska sina förseningar vid stopp i trafiken (Cats och Jenelius, 2014). De fem 
mest trafikerade segmenten i tunnelbanenätet valdes ut. De kan ses som de mest centrala 
länkarna i tunnelbanesystemet.3 För vart och ett av dessa segment simulerades 
konsekvenserna av ett stopp i trafiken en vardag mellan 7:15 och 7:45. Passagerare som redan 
finns ombord på en tunnelbanevagn som drabbas av ett stopp antas sitta kvar och vänta tills 
tåget börjar köra igen. Passagerare som ännu inte är ombord när stoppet inträffar kan 
ompröva sina ursprungliga resebeslut på grundval av den RTI de har tillgång till och på så 
sätt försöka minimera sina förseningar. Fyra olika alternativ för RTI simulerades: 

• No-RTI: Passagerarna har ingen annan information än den de hade före resan 
• Stop-RTI: Bara tillgång till RTI för trafiken från den aktuella stationen/hållplatsen 
• Cluster-RTI: Tillgång till RTI för trafiken från den aktuella stationen/hållplatsen och i 

en omgivning inom ett gångavstånd av 500 m  
• Network-RTI: Tillgång till RTI för all trafik i det simulerade nätverket 

Som mått på hur viktigt vart och ett av dessa segment är används den totala ökningen för alla 
passagerare av ett restidsmått där väntetid och gångtid viktades 75 % högre än åktid och som 
också inkluderade ett bytesstraff. Figur 4 illustrerar några resultat från studien (för en 
fullständig redovisning se Cats och Jenelius, 2014). Ordningen mellan scenarierna D1-D5 är 
enligt centralitetmåttet antalet passagerare på respektive segment under den mest 
trafikerade timmen. Varje mått i spindelvävsdiagrammet uttrycker värdet för respektive 
scenario i procent av värdet för det mest centrala scenariot D1. PBC uttrycker procentandelen 
passagerare och OBC procentandelen tåg. PI (Alternativ-RTI) uttrycker ökningen i 

3 Antalet passagerare på en länk kan ses som en generalisering av det tidigare nämnda 
centralitetsmåttet betweenness på så sätt att antalet kortaste rutter mellan alla par av stationer som 
passerar länken ersätts av det faktiska antalet passagerarrutter. 

                                                        



restidsmåttet för respektive avbrottsscenario i procent av motsvarande värde för scenario D1 
för vart och ett av RTI-alternativen. 

Att D1, som representerar segmentet Gullmarsplan-Hötorget i nordlig riktning på den gröna 
linjen, kan användas som jämförelsebas för alla indikatorerna visar att det inte bara är det 
mest centrala av alla segmenten utan också det viktigaste, dvs. det segment som vid stopp 
leder till den största restidsökningen oavsett RTI-alternativ. Men medan D2, Liljeholmen-
Centralen i nordlig riktning på den röda linjen, är det segment som är näst mest centralt, dvs. 
har näst högst antalet passagerare, är det för alternativet No-RTI det scenario som leder till 
lägst restidsökning vid ett stopp. Överhuvudtaget varierar den inbördes ordningen i 
betydande utsträckning mellan scenarierna för de olika RTI-alternativen och också jämfört 
med procentandelen passagerare (PBC) eller tåg (OBC). Slutsatsen är att enkla 
centralitetsmått som PBC eller OBC inte klarar av att fånga passagerarnas möjligheter att 
finna smarta omvägar vid stopp i trafiken och också att dessa möjligheter är starkt beroende 
av vilken RTI de har tillgång till. Det kan till och med vara så, vilket inte framgår att figuren, 
att om passagerarna får mer fullständig RTI kan detta leda till större total restidsökning vid 
ett stopp därför att vissa passagerarna då kan hitta alternativa resrutter som får värre 
följdkonsekvenser för andra passagerare.  

 

 

Fig. 4. Relation mellan centralitetsmått och mått på hur viktigt ett segment är i Stockholms 
tunnelbanenät vid olika antaganden om RTI. Alla mått är i procent av värdet för scenariot D1. 
Källa: Cats och Jenelius (2014) 

Avslutande kommentarer 
Sårbarhetsstudier är i första hand inriktade på att finna svagheter i ett system och vilka 
konsekvenser dessa kan få. När det gäller transportsystem finns det två tydliga traditioner i 
forskningslitteraturen, topologiska respektive systembaserade sårbarhetsanalyser. Den första 
kräver bara topologiska data för transportnätet medan den senare också kräver tillgång till 
modeller och data för att simulera trafikanternas beteenden och konsekvenser vid störningar 
och avbrott i transportsystemet. Vi har gett några exempel på båda slagen av 
sårbarhetsstudier. Med tanke på dagens tillgång till avancerade simuleringsmodeller ger 
topologiska sårbarhetsstudier enligt vår mening en onödigtvis förenklad bild av ett 
transportsystems sårbarhet. Det är svårt för att inte säga omöjligt att med bara topologiska 
mått för ett nätverk fånga resenärers och transportörers beteenden och vilka möjligheter de 
har hitta olika alternativ för att begränsa konsekvenserna vid störningar och avbrott. 

Sårbarhetsstudier syftar i första hand till att ta reda på vad som kan hända. De kan ge 
underlag för förbättrad styrning och drift, för inriktning av underhåll och för 
investeringsbeslut för att exempelvis öka redundansen i ett transportsystem. Det finns också 



skäl att betrakta transportsystemet i ett vidare perspektiv och studera i vilken utsträckning 
det är eller kan bli mer resilient. Hur kan transportsystemet göras mer tåligt också för 
oväntade chocker och bli bättre på att återhämta sig och snabbt återgå till sin normala 
funktion? Här finns också mycket forskning om än mindre än för sårbarhet (se Mattsson och 
Jenelius, 2015). 

Under senare tid har mycket forskning publicerats om transportsystemets sårbarhet och 
resiliens. Avancerad metodik har utvecklats för att studera dessa frågor och mycket ny 
kunskap har kommit fram med stor potential att kunna bidra till ett mindre sårbart och mer 
resilient transportsystem. Förhållandevis lite av denna forskning har dock hittills kommit till 
praktisk användning. För att det ska kunna ske behöver samarbetet mellan forskare, 
myndigheter, operatörer och andra intressenter utvecklas. Det skulle hjälpa oss att identifiera 
kunskapsbrister och behov av fortsatt forskning. Men framförallt är det bara genom ett 
ömsesidigt lärande och överförande av kunskaper och erfarenheter som forskningen kan 
komma till nytta. Det behövs om vi ska kunna möta framtidens kända och okända 
utmaningar med klimatförändringar och ett allt mer komplext och uppkopplat 
transportsystem med autonoma fordon och där nya drivmedel och energikällor får en allt 
större roll. 
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