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Referat
Trafikledning och trafikinformation kan påverka utsläppen av klimatgaser, främst via trafikens
avgasutsläpp och energibehov, men också i viss mån genom att trafikledningen kan senarelägga eller
helt undvika nyinvestering i transportinfrastruktur genom effektivisering av nyttjandet av den
befintliga infrastrukturen.
Projektet sammanställer kunskapsläget i den befintliga litteraturen inom utvärdering av
koldioxidutsläpp från trafiken. Här ingår hur trafikinformation kan förändra trafikströmmarna och hur
trafikanterna kan ta till sig informationen och handla utifrån den samt hur de förändrade
trafikrörelserna påverkar utsläppen av klimatgaser. Vissa svårigheter har uppdagats, och ytterligare
studier rekommenderas.
Hur effekterna på koldioxidutsläppen kvantifieras beror på vilka emissionsmodeller och antaganden
som används. I rapporten föreslås en utveckling av de beräkningsmodeller som används, särskilt inom
körbeteende relaterat till trängselsituationer. Inom körbeteende sker en stor tillvänjning avseende
trafikantens ansträngning att finna trafikinformationen vilket leder till ökade möjligheter för
trafikinformation och trafikledning att påverka utsläppen, men också till att beteendeförändringar och
teknikutveckling bör tas i beaktande om äldre utredningar används som beslutsunderlag.
Författarna ser stora möjligheter för Verksamhetsområde Trafikledning att minska klimatgasutsläppen
från trafiken genom ett medvetet klimatarbete.
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Abstract
Traffic management can affect the emissions of greenhouse gases, mainly through traffic exhaust
emissions, but, to some extent, also since efficient traffic management can delay or avoid new
investment in transportation infrastructure by streamlining the use of the existing structure.
This project compiles existing literature evaluating the effects of traffic managements on climate gas
emissions, i.e. how the management can alter traffic flows and how road users adapt to the information
and how these changed traffic flows are reflected on emissions of climate gases. Some difficulties
have been revealed, and further studies are recommended.
Quantifying and evaluating the effects of climate gas emissions is heavily dependent on the emission
models and assumptions used. Some development in this area is proposed, especially in driving
behavior related to congestion situations. There is also a large habituation regarding road user effort to
find and use traffic information which leads to increased opportunities for activities that affect
emissions. Also, changes in behavior and technological advances should be taken into account if older
investigations are used for decision making.
The authors see great opportunities for VO traffic management and traffic information to reduce
climate gas emissions from traffic by a conscious climate mitigation.
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Förord
Denna rapport avslutar ett projekt beställt av Hanna Eklöf, Trafikverket, diarienummer TRV
2015/22142. Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna för Verksamhetsområde
Trafikledning att bidra till reducering av koldioxidutsläpp. Målet på lång sikt är att utifrån resultaten i
rapporten arbeta vidare med effektsamband som möjliggör kvantifiering av effekter.
Projektet har genomförts av Sara Janhäll och Annelie Carlsson, båda VTI.

Göteborg, september 2016

Sara Janhäll
Projektledare

VTI rapport 919

Kvalitetsgranskning
Intern/extern peer review har genomförts i september 2016 av Anders Genell. Sara Janhäll har
genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Mikael Johannesson har därefter
granskat och godkänt publikationen för publicering 9 december 2016. De slutsatser och
rekommendationer som uttrycks är författarens/författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis
myndigheten VTI:s uppfattning.

Quality review
Internal/external peer review was performed in September 2016 by PhD Anders Genell. PhD Sara
Janhäll has made alterations to the final manuscript of the report. The research director PhD Mikael
Johannesson examined and approved the report for publication on 9 December 2016. The conclusions
and recommendations expressed are the author’s/authors’ and do not necessarily reflect VTI’s opinion
as an authority.

VTI rapport 919

Innehållsförteckning
Sammanfattning .....................................................................................................................................9
Summary ...............................................................................................................................................11
1. Inledning ..........................................................................................................................................13
1.1. Syfte med undersökningen .........................................................................................................13
VO Trafiklednings ansvarsområde .......................................................................................13
1.2. Trafikinformation och trafikledning ..........................................................................................13
1.3. Klimatmålen ...............................................................................................................................14
1.4. Projektets genomförande och metod ..........................................................................................15
2. Uppföljning ......................................................................................................................................17
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Trafikledning på kort sikt ...........................................................................................................17
Trafikledning på lång sikt ..........................................................................................................18
Körsätt ........................................................................................................................................18
Uppföljning av andra miljöeffekter ............................................................................................18
Infrastruktur och trafikstrategi ...................................................................................................19

3. Tåg ....................................................................................................................................................21
3.1. Energianvändning för tåg ...........................................................................................................21
3.2. Energibesparing och minskade koldioxidutsläpp .......................................................................22
3.3. Trafikinformation och energibehov för tåg ................................................................................23
4. Vägtrafik och motorfordon ............................................................................................................27
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Tidigare utredningar ...................................................................................................................27
Restidselasticitet och körbeteende i trängsel..............................................................................29
Byte av bränsle ...........................................................................................................................30
Beteendeförändring ....................................................................................................................30
Omledning under pågående resa ................................................................................................30
Omledning i landsbygd .........................................................................................................31
4.6. ITS: Intelligenta Transportsystem och självkörande bilar .........................................................31
5. Transporter – uppdelat på persontransport och godstransport .................................................33
5.1. Persontransporter .......................................................................................................................33
Mobility management ...........................................................................................................34
Tillgänglig trafikstatistik .......................................................................................................35
5.2. Godstransporter ..........................................................................................................................36
6. Diskussion och slutsatser ................................................................................................................37
Referenser .............................................................................................................................................41

VTI rapport 919

VTI rapport 919

Sammanfattning
Möjligheter till minskade koldioxidutsläpp genom trafikledningen – en förstudie
av Sara Janhäll (VTI) och Annelie Carlson (VTI)

EU har under 2014 tagit fram ett nytt ramverk för klimat- och energipolitiken inom EU till år 2030
som bland annat innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent jämfört med 1990
års nivå. Att minska utsläppen från transportsektorn utgör en viktig del i arbetet, då de ofta utgör en
betydande del av det totala utsläppet av klimatgaser i ett land (Europeiska kommissionen, 2011).
Denna förstudie har utförts på uppdrag av Trafikverkets verksamhetsområde (VO) Trafikledning.
Studien ska utgöra ett underlag till hur VO Trafikledning kan bidra till minskade utsläpp av
klimatgaser inom sina områden; vägtrafik och järnvägstrafik. Förstudien baseras på vetenskaplig
litteratur och annan tillgänglig litteratur inom området trafikledning kopplat till energieffektivisering
och utsläpp av växthusgaser. Studien fokuserar på sådan verksamhet som relaterar till händelser som
ännu inte är planerade 24 timmar innan VO Trafiklednings arbete startar och som relativt direkt kan
påverka trafikarbetet och därmed också koldioxidutsläppen, på både lång och kort sikt.
Trafikledningens huvudsakliga mål är inte att bidra till att uppfylla klimatmålen utan snarare till att nå
bästa framkomlighet, restidsminskning och trafiksäkerhet. Många av de mätningar som görs för att
följa upp effektiviteten av trafikinformationen är inte heller i första hand anpassade för att studera
koldioxidutsläpp. Studien visar dock att trafikledning påverkar koldioxidutsläppens storlek. Detta kan
framförallt ske genom att påverkan av körbeteende, val av trafikslag, val av rutt och påverkan av om
resan genomförs eller ej.
För vägtrafiken samlas en stor mängd data automatiskt in via Trafikverkets kameror och mätinstrument. Det gäller väglag, köer, olyckor, vägarbeten med mera. Även för tågtrafiken finns det en
stor datamängd som samlas in vad gäller tågens vikt och längd, resrutter, passertider vid signaler med
mera. Denna information är värdefull, och skulle kunna användas i större utsträckning än idag för både
information och utvärderingar. Innan det görs behöver dock databaserna kvalitetsgranskas och
samordnas. Det gäller särskilt insamlad information om järnvägstrafiken.
Vid utvärdering av effekter av trafikledning och trafikinformation behövs referensfall. För vägtrafik är
det inte enkelt att definiera en referensnivå att utgå ifrån eftersom trafiken varierar mycket över tiden
och det inte finns något nolläge att utgå ifrån. För tågtrafiken är det lättare då de i förhand tilldelade
tåglägena ger en bild av hur trafikeringen borde vara. Effekterna bör sättas in i ett systemperspektiv.
I rapporten ges förslag på hur man kan gå vidare för att kunna beräkna trafikledningens effekt på
utsläppen av växthusgaser. Ett exempel är att följa upp kopplingen mellan förändringar i körsätt och
presentation av tidsinformation för att utveckla styrning/information om sparsam körning.
Datainsamling i större omfattning från vägfordon med kommunikationsutrustning och utveckling av
ett gemensamt informationssystem för aktörer inom tågtrafiken är exempel på åtgärder som skulle
kunna ge ökade möjligheter till att följa förändringar av utsläppen av koldioxid och annan
miljöpåverkan. Beträffande tågtrafik är det intressant att identifiera eventuella konflikter som kan
finnas mellan energieffektiv tågföring och punktlighet och högt kapacitetsutnyttjande samt vad det
innebär för energibehoven. Dessutom bör man undersöka trafikledningens effekter på lång sikt av 24timmars framförhållning, samt var det är lämpligt att tågen stannar för att minimera energiförluster.
Trafikinformation som kan ge trafikanterna större möjlighet till miljöeffektiva val kommer att bli allt
viktigare. Att arbeta för att delge korrekt information så tidigt som möjligt är ett sätt att stärka
förtroendet för systemet, vilket även ökar benägenheten att använda sig av den information som ges.
Det är således av största vikt att trafikstyrningen baseras på korrekta underlag så att styrningen
verkligen ger de effekter man önskar.
VTI rapport 919
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Summary
Opportunities for carbon reduction through traffic management − a pilot study
by Sara Janhäll (VTI) och Annelie Carlson (VTI)

A new framework for climate and energy policy in the EU has been developed in 2014 which includes
that the emission of greenhouse gases (GHG) must be reduced by 40 per cent compared to 1990 levels.
The transport sector is an important element to consider as it often constitutes a substantial part of the
total energy use.
The purpose of this study is to investigate how Traffic Management at the Swedish Transport
Administration (STA) can evaluate the use of traffic management and traffic information to reduce
carbon dioxide (CO2) emissions from road and rail traffic. The study is based on published reports and
articles, and other available literature on road and rail traffic management that are linked to energy
efficiency and GHG emissions. The focus is the management of un-predicted situation, i.e. not known
24 hours prior to action and that directly can affect traffic flow and thus GHG emissions in short and
long term.
The main goal of traffic management is normally not to meet climate targets, but rather to ensure
accessibility, travel time reduction and road safety. Many of the measurements made to monitor the
efficiency of the traffic information is also not primarily adapted for the study of emissions of CO2.
However, it is identified that traffic information can still have an effect on CO2 emissions. This can
mainly be met by influencing the driving style, the choice of traffic mode, the choice of routes, and if
the trip is conducted or not.
For road traffic a large amount of data is automatically collected via STA’s cameras and instruments.
This include road conditions, traffic jams, accidents, road works etc. There is also a large amount of
data collected regarding trains. All this information is very valuable, and could be more widely used
both for information but also for evaluations. However, the quality of the data needs to be verified and
coordinated between different databases, especially regarding trains.
There is a need for reference cases to be able to evaluate the effects of traffic management and
information. For road traffic, this is not easy to define since traffic varies over time and there is no
basic traffic situation. For rail traffic, it may be easier because of pre-defined time tables and thus a
picture of how the traffic should be. Furthermore, the impact of traffic information need to be
evaluated within a wider system perspective.
The report also gives suggestions of activities to be able to estimate the effect on emissions of CO2 due
to traffic information. For example, monitoring of changes in driving styles and time information to
develop management/information on eco-driving, exploring opportunities to collect more data from
vehicles with communication equipment, the possibility of a system shared by stakeholders in the train
sector and evaluate the impact on energy efficiency, examine where it is appropriate for trains to stop
to minimize energy losses and also to identify conflicts between energy efficient train operation versus
punctuality and a high capacity use of the railway system, and also to examine the long term effects of
a 24-hour planning horizon for traffic management.
Traffic information that can provide the users with a greater opportunity to eco-efficient choices will
become increasingly important. By distributing accurate traffic information as early as possible is a
way to improve the confidence in the system. Being certain that you will have the information of
possible problems will lead to an increased tendency to make use of the information provided. This
also means it is essential that traffic management is based on accurate information so it leads to the
sought-out effects.
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1. Inledning
1.1.

Syfte med undersökningen

Denna förstudie utgör ett underlag till diskussionen om hur Trafikverkets Verksamhetsområde (VO)
Trafikledning kan arbeta vidare med att genom sin verksamhet bidra till att minska koldioxidutsläppen
från transportsektorn. Studien baseras på en sammanställning av vetenskaplig litteratur och annan
tillgänglig litteratur. Dessutom har vi tagit del av information om tidigare studier som Trafikverket har
genomfört, inom väg- och tågtrafikledning kopplat till energieffektivisering. I uppdraget har ingått att
studera väg- och järnvägstrafik, och trafikledning för händelser som inte är kända 24 timmar innan de
inträffar.
VO Trafikledning har hypotesen att vissa delar av deras verksamhet har potential att bidra till
minskade utsläpp av växthusgaser. Exempel på en sådan potential finns i förbättrad tågstyrning,
överflyttning av personresor från personbil till gång, cykel och kollektivtrafik samt överflyttning av
godstransporter på väg till järnväg och sjöfart. Utöver detta kan också sparsam körning och
hastighetsefterlevnad användas. Trafikledningen bör kunna bidra till såväl ökad överflyttning av
personer och gods från transporter med större klimatgasutsläpp till transporter med mindre
klimatgasutsläpp som till sparsam körning och ökad hastighetsefterlevnad. Förstudien omfattar den
verksamhet som ligger inom VO Trafiklednings nuvarande uppdrag.
Slutresultatet av dessa studier ska ge VO Trafikledning möjlighet att ta fram uppföljningsbara
parametrar för hur dess verksamhet kan minska energianvändning och koldioxidutsläpp och bidra till
de klimatmål Trafikverket arbetar för att uppnå. Möjligheterna för VO Trafikledning att bidra till
minskade utsläpp av koldioxid presenteras som en bruttolista av projekt- eller åtgärdsförslag med
rekommendationer av vilka projekt eller åtgärder som är lämpliga att i första hand gå vidare med.
Detta projekt tar ett brett grepp om olika trafikinformationslösningar och om hur de kan påverka
koldioxidutsläppen. Projektet ger förslag på beräkningar av potentialer som kan genomföras i
kommande projekt. Det ingår inte inom ramen för denna förstudie att genomföra några beräkningar av
hur mycket koldioxidutsläppen kan minska genom olika åtgärder kopplade till VO Trafikledning.

VO Trafiklednings ansvarsområde
VO Trafikledning har ansvar för att övervaka och leda trafiken på väg och järnväg, samt för
trafikslagsövergripande trafikinformation (www.trafikverket.se). Det inkluderar även ett funktionellt
ansvar för anläggningsstyrning och styrning av arbetssätt i anläggningen för sakområdet
Trafikledningssystem. Fokus i denna studie är den verksamhet som relativt direkt kan påverka
trafikflöden och således utsläppen av koldioxid, på både lång och kort sikt.
Verksamhetsområdets leveranser är:




Effektiv och säker trafikövervakning och trafikledning på väg och järnväg.
Trafikinformation till avtalad kvalitet och beslutade servicenivåer.
Övervakade anläggningar samt olyckshantering och felavhjälpning.

En stor mängd data samlas automatiskt in via Trafikverkets kameror och mätinstrument. Det gäller
t.ex. väglag, köer, olyckor, vägarbeten och evenemang som leder till ökad trafik.

1.2.

Trafikinformation och trafikledning

Det är stor skillnad på trafikledning för väg och för järnväg. Trafikverket har större påverkan för
vägval vid tågtrafik än vid vägtrafik eftersom tågföraren måste följa trafikledningens beslut och
eftersom antalet beslutsfattare och val inom vägtrafiken är mycket större. Antalet enskilda fordon,
VTI rapport 919
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samt möjliga vägar för omledning, är långt fler för vägtrafik än för tågtrafik. Denna skillnad beskrivs i
Janhäll m.fl. (2013). Här diskuteras också vilka olika möjligheter att informera som finns samt vid
vilka olika typer av situationer som omledning kan vara aktuell. Trafikledningens huvudsakliga mål är
inte klimatmålen utan framkomlighet, kortare restid och trafiksäkerhet, men i och med dess stora
påverkan på trafikrörelserna kan trafikledning påverka trafikens utsläpp av koldioxid.
Förutsättningarna för Trafikverkets inriktning för trafikinformation ges bl.a. av: ITS-direktivet
avseende vägtrafik (direktiv 2010/40/EU), direktiv 2001/14/EG1 avseende järnvägens tjänster,
kapacitetstilldelning och prissättning, EG-förordningen 1371/2007 om tågresenärers rättigheter,
direktiv 2001/16 om interoperabilitet för järnvägen, vitboken för det europeiska transportområdet,
krav från e-delegationen2 och PSI-direktivet3 (Strategi för trafikinformation, Trafikverket, 2012c).
Följande egenskaper är avgörande för att trafikinformation ska vara användbar:



Informationen när resan eller transporten planeras ska vara tydlig och tillförlitlig och även
omfatta information om bytespunkter, omlastningsterminaler och service.



Informationen vid störningar ska vara aktuell och komma i rätt tid, vilket ökar
valmöjligheterna för de som blir berörda.



Prognoser ska lämnas som gör att mottagaren får ett bra beslutsunderlag och kan göra ett
informerat val.

Klimateffekterna av arbetet som utförs av VO Trafikledning beror alltså av flera led som alla behöver
kvantifieras, såsom kvaliteten på informationen, kommunikation med trafikanten och hur påverkan på
trafiken sker samt hur förändringar i trafiken påverkar klimatgasutsläppen.

1.3.

Klimatmålen

Sveriges klimatpolitik utgår från miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och FN:s
klimatkonvention (UNFCCC4). Enligt artikel 3 är målet att koncentrationen av växthusgaser ska
stabiliseras på en nivå som förhindrar ”farlig antropogen störning i klimatsystemet”.5 I Regeringens
proposition "En sammanhållen klimat- och energipolitik" som antogs av Riksdagen 2009 (Regeringen,
2008a; Regeringen, 2008b) beskrivs målen och handlingsplaner för att nå en hållbar och resurseffektiv
energiförsörjning. Utsläppsmålet till 2020 för växthusgaser innebär att de ska minska med 40 %
jämfört med 1990. Det gäller endast de verksamheter som inte ingår i systemet för handeln med
utsläppsrätter, dvs den s.k. icke-handlande sektorn där transporter ingår.6 Dessutom beslutade
Riksdagen att till år 2020 ska Sveriges användning av förnybar energi uppgå till 50 % eller mer av den
totala energianvändningen, medan transportsektorns andel förnybara bränslen ska utgöra 10 %. Dessa
mål har redan uppnåtts (Energimyndigheten & Naturvårdsverket, 2014). Vidare ska
energianvändningen effektiviseras med 20 % relativt den totala energianvändningen år 2008.
Beträffande transporter skriver regeringen att den ”avser att stegvis öka energieffektiviteten i

1

Direktivet har senare ersatts av direktiv 2012/34/EU

2

E-delegationen var en kommitté under Näringsdepartementet, som skulle driva på e-förvaltningsutvecklingen i
offentlig sektor. http://www.edelegationen.se/ sidan avslutas 2016-10-30, delegations avslutades 2015-06-30
3

PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig
(http://www.regeringen.se/om-webbplatsen/psi-direktivet/, besökt 2016-11-24 )
4

United Nation Conventions Framework Convention on Climate Change.

5

Enligt det klimatavtal som under FN:s klimatkonvention träffades i Paris 2015 ska den globala
temperaturökningen hållas väl under 2 grader och man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader.
6

EU ETS omfattar anläggningar inom energiintensiv industri- och anläggningsproduktion samt flygningar som
utförs inom EU.
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transportsystemet, bryta fossilberoendet och därigenom minska klimatpåverkan. År 2030 bör Sverige
ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen” (Regeringen 2008a).
Miljörådsberedningen har i sin delredovisning till regeringen under 2016 lämnat ett förslag till ett nytt
klimatpolitiskt ramverk och en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik (SOU, 2016a). I
förslaget anges bland annat att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser
till atmosfären och att utsläpp av växthusgaser från verksamheter inom svenskt territorium ska vara
minst 85% lägre år 2045 jämfört med 1990. I Miljömålsberedningens andra delredovisning, ”En
klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige”, föreslås dels etappmål för de icke-handlande sektorn till
2030 och 2040, dels ett mål inrikes transporter utom flyg till 2030. Som etappmål föreslås att
utsläppen av växthusgaser år 2030 ska vara minst 63 procent lägre än 1990 och minst 75 procent lägre
är 2040. För inrikes transporter föreslår Miljömålsberedningen att utsläppen av växthusgaser ska
minska med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010 (SOU, 2016b).
Förutom dessa svenska klimatpolitiska mål har Europeiska kommissionen och Europeiska rådet under
2014 tagit fram en ny ram för klimat- och energipolitiken inom EU fram till år 2030 (Europeiska rådet,
2014). Kort beskrivet innebär det att:




Utsläppen av växthusgaserna ska minska med 40 % jämfört med 1990 års nivå.
Andelen förnybar energi ska vara minst 27 %.
Energieffektivitet ska öka med minst 27 % där ambitionen är 30 %.

De två första målen är bindande på EU-nivå medan det tredje är vägledande och ska ses över senast
2020. Endast det vägledande målet om energieffektivitet är strängare än de redan antagna svenska
målen. För transportsektorn har EU målet att utsläppen ska minska med 20 procent från 2008 till 2030
och med 60 procent från 1990 till 2050 (Europeiska kommissionen, 2011). EU avser att utifrån
Parisavtalets mål om att begränsa temperaturökningen till nära 1,5 grad till år 2020 utveckla sin
strategi för utsläppsminskningar till 2050.7
Åtgärder inom transportsektorn utgör en viktig del i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser.
I Sverige utgjorde inrikes transporter ca 23 % av den totala energianvändningen (Energimyndigheten,
2015) och 33 % av de totala utsläppen av växthusgaser år 2013 (Naturvårdsverket, 2015). Vägtrafiken,
med personbilar i spetsen, står för majoriteten (93%) av dessa utsläpp. Enligt en del av hänsynsmålet8
ska transportsektorn bidra till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås. Det ska göras
genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila
bränslen (Regeringen 2008a). Utsläppen från inrikes transporter i Sverige har minskat mellan 2008
och 2014 men siffrorna för 2015 tyder på att minskningen har avstannat. Trafikverkets prognos fram
till 2030 och 2050 visar också att minskningen inte kommer att fortsätta om inga ytterligare åtgärder
vidtas. Regeringen har beslutat att Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila
bränslen (Regeringen 2008a). För att kunna uppfylla detta kommer tekniska åtgärder som exempelvis
energieffektivare fordon och byte av drivmedel bara att vara ett första steg, och andra åtgärder
kommer också att behövas för att nå målen som på sikt innebär en ny utveckling av samhället och
infrastrukturen, samt en ny inriktning i planeringen (SOU, 2013a och b; Trafikverket, 2016b;
Trafikverket 2012a; Europeiska kommissionen, 2011).

1.4.

Projektets genomförande och metod

Informationssökning har skett både avseende vetenskapliga publikationer och andra skrifter från
främst Trafikverket, där sökningar har genomförts med ord som ”trafikinformation”,

7

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-502_en.htm

8

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa och är ett av de två övergripande transportpolitiska målen
som Trafikverket behöver förhålla sig till. Det andra är Funktionsmålet som handlar om tillgänglighet.
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”koldioxidutsläpp”, ”trafikledning”, samt för vetenskaplig litteratur ”climate change” och ”traffic
information” eller ”intelligent transport systems”. Från dessa sökträffar har olika studier avseende
möjlig påverkan på utsläppen av koldioxid från VO trafikledning och trafikinformation sammanställts
och analyserats.
Rapport har delats upp i flera kapitel. I kapitel 2 beskrivs uppföljning av både utsläpp av klimatgaser
och andra miljöeffekter baserat på de olika tidsrymderna för trafikledning och trafikinformation samt
byggande av infrastruktur. Relationerna mellan trafikledning och klimatgasutsläpp för tågtrafik
beskrivs i kapitel 3 medan samma aspekter avseende vägtrafik och motorfordon behandlas i kapitel 4.
Trafikledningens möjligheter att påverka transporter av personer respektive gods återfinns i kapitel 5.
En diskussion förs i kapitel 6 vilket följs av förslag att gå vidare med i kapitel 7.
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2. Uppföljning
Trafikledningens huvudsakliga mål är inte klimatmålen utan framkomlighet, restidsminskning och
trafiksäkerhet, dvs en kombination av transportpolitikens funktionsmål och den del av det så kallade
hänsynsmålet som handlar om säkerhet. Många av de mätningar som görs för att följa upp
effektiviteten av trafikinformationen är därför inte i första hand anpassade för att studera utsläpp av
växthusgaser.
Normalt fokuserar Trafikverket på utsläpp av växthusgaser då de stora samhällsekonomiska
kostnaderna enligt gängse kalkylmodeller främst är relaterade till restider (Trafikverket, 2016a;
Naturvårdsverket, 2003) och i viss mån olyckor. I och med att både trafikmängd och körsätt påverkas
av trafikinformationen, t.ex. köer som fortplantar sig, behöver man känna till både trafikflöden och
körsätt hos de förare som berörs av informationen. Sannolikt finns endast information om delar av
trafikflödena, vilket gör att man får göra antaganden om övriga trafikflöden. Trafikflöden i förhållande
till vägtyp kan indikera hur stor trängseln är och emissionsfaktorer för olika tät trafik kan därefter
beräknas. Detta gör att man är mycket beroende av beskrivningar av de vägar som trafikeras och av att
de ”vanliga” körsätt som antas vid olika kösituationer stämmer.
För att kunna följa upp hur trafikinformation och trafikledning påverkar utsläppen av koldioxid
behöver man veta hur trafikrörelserna förändras av trafikinformationen. Man måste alltså jämföra
trafikrörelserna i ett fall när trafikinformation/trafikledning har använts med ett normaltillstånd utan
trafikinformation. Då trafikflöden påverkas av en stor mängd parametrar kan man inte mäta
nollalternativet utan jämförelsen måste baseras på flera antaganden som kan påverka resultatet av
utvärderingen.
Valet av det normaltillstånd som ska jämföras med det mätbara fallet (med trafikinformation) påverkas
också av i vilket tidsperspektiv analysen ska göras. Om det t.ex. rör sig om en omledning på grund av
olycka måste man göra ett antagande om hur trafiken hade flutit utan att informationen hade nått fram.
Det finns också en sannolikhet för mer långsiktiga förändringar i trafikflöden på grund av
trafikinformationen, såsom att trafikanterna vänjer sig vid ett vanligt budskap och undviker de vägar
som ofta drabbas av kortsiktiga stopp. Det kan också ta tid innan trafikinformation får genomslag i ett
ändrat resande eftersom förändring av resvanor är en långsam process. Vi har valt att dela upp denna
studie i strategi (flerårsperspektiv) och kort sikt (resan har redan påbörjats), dock hela tiden med fokus
på den information som gäller situationer som är inte kända 24 timmar innan de inträffar, d.v.s. de som
ingår i VO Trafiklednings ansvarsområde.

2.1.

Trafikledning på kort sikt

Uppföljningen av trafikinformationens påverkan på kort sikt handlar främst om att mäta flöden och
trängsel för att sedan kunna räkna ut effekterna på utsläppen av koldioxid med hjälp av
emissionsmodeller. Många resor kan när problem med framkomligheten uppkommer genomföras
genom att en längre sträcka tillryggaläggs t.ex. genom omledning. Detta är relativt vanligt för
vägtrafik, och behandlas mer ingående under kapitel 4.
På kort sikt i tågtrafiken ser det annorlunda ut, i och med att tågen inte har samma möjlighet att välja
annan väg. Här blir effekterna på restiden i allmänhet större. I vissa fall påverkas även körbeteendet,
vilket kan ge effekter på energiåtgången för resan. Dessa delar redovisas under kapitel 3 nedan.
Det kan vara av intresse att mäta antalet resor som genomförs genom byte av trafikslag. Här kan både
byte från personbilar till kollektivtrafik och från kollektivtrafik till personbilar ingå. Det finns t.ex.
möjlighet att vid större olyckor gå ut med information och rekommendera nyttjande av kollektivtrafik
som alternativ. Det är dock komplicerat att avgöra hur de olika flödena hänger ihop.
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2.2.

Trafikledning på lång sikt

I ett något längre tidsperspektiv, t.ex. vid planerade trafikomläggningar och trafikstörande verksamheter, kan större påverkan med trafikinformation/trafikledning ske, framförallt genom byte av
trafikslag. Det finns stora möjligheter att påverka resvalen genom s.k. mobility management. Detta
koncept används ofta för att underlätta transporter under t.ex. vägbyggen som påverkar trafikflödena
temporärt. Man informerar om alternativ till att resa den vanliga vägen och t.ex. hur man istället kan ta
sig till jobbet under byggtiden, vilket ger en möjlighet att välja en klimat- och miljösmart väg. Syftet
med mobility management är normalt att underlätta transporterna under byggtiden, dvs säkerställa
framkomligheten, och inte att minska klimatgasutsläppen. Detta beskrivs mer ingående i kapitel 5
nedan.
Många rapporterade studier av utvärdering av försök att förändra resebeteende ger vid handen att
bristen på referensfall är ett stort problem. Det är svårt att hitta en liknande trafiksituation och plats där
man inte genomfört några trafikinformationsåtgärder som kan användas som jämförelse. Detta
eftersom det oftast finns stora skillnader mellan platserna och jämförelsen kan därför bli haltande.
Uppföljningen av trafik-förändringar på lång sikt påverkas av så många faktorer samtidigt att det kan
vara svårt att veta vilka delar som direkt beror på trafikledning och trafikinformation. En ökande
medvetenhet om relationen mellan bilkörning och klimatpåverkan innebär dock en större sannolikhet
för att förare är mottagliga för trafikinformation som innebär minskade utsläpp av koldioxid.

2.3.

Körsätt

Då klimateffekten av trafikledning beräknas mäter man normalt trafikflöden, men inkluderar sällan
körmönster. Körmönstret kan förändra utsläppen av växthusgaser per fordonskilometer 2–3 gånger
mellan fritt flöde och kökörning (Janhäll m.fl., 2013). Analyser sker ofta med hjälp av simulering då
det är både svårt och kostsamt att göra fullskaleförsök (d’Orey & Ferreti, 2014). Många modeller
behöver kommunicera med varandra i båda riktningar så att modellerna hittar ett gemensamt resultat
genom s.k. iteration (d’Orey & Ferriera, 2014).
Hur trafikledning påverkar utsläppen av koldioxid vid omledning av trafiken beror på hur lång den
extra vägen är men också på hur körcyklerna (hastighet och hastighetsförändring) påverkas. Även
utformningen av vägen/banan såsom kurvor, underlag (rullmotstånd) och höjdskillnader påverkar
utsläppens storlek. För att kunna beräkna förändringarna av koldioxidutsläppen behöver utsläppen för
flera olika typsituationer beräknas och jämföras. Utsläppen påverkas t.ex. av om motorerna är
avslagna när trafiken står helt stilla eller ej och hur mycket energi tågtrafiken kräver för att hålla igång
hjälpsystem som t.ex. ventilation och bekvämlighet för passagerare. Även teknikutvecklingen
förändrar utsläppen. Automatisk avstängning av bilmotorer vid stillastående ger t.ex. stora
förbättringar, särskilt vid köbildning.
Modellerna för att utföra dessa beräkningar behöver ständigt uppdateras och utvecklas för att
beräkningarna ska ge så användbara resultat som möjligt. Här ingår också ständiga mätningar av
faktiska förhållanden för att hålla modellerna aktuella. Det är också viktigt att Trafikverket vid
beställning av utredningar etc. begär att utföraren inte endast levererar en rapport med resultat utan
också att utföraren redovisar hur beräkningarna har gjorts samt vilka grunddata, och antaganden som
de baseras på. På så sätt kan man granska tidigare slutsatser och eventuellt göra förbättringar av
tidigare beräkningar med en bråkdel av insatsen jämfört med att starta nya beräkningar från början
igen.

2.4.

Uppföljning av andra miljöeffekter

I vissa situationer ger omledning av trafik ökade utsläpp av koldioxid andra luftföroreningar och buller
i och med att omledningsvägar ofta både är längre och passerar närmre bostäder (Janhäll m.fl., 2013).
Ofta är risken för aggressiv körning med höga utsläpp på angränsande vägnät relevant. Detta kan
jämföras med situationen utan trafikinformation då trafiken är stillastående med allt fler avstängda
18
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motorer alternativt stop-and-go-trafik med stora utsläpp alternativt att stora trafikmängder söker sig
genom bostadsområden och andra vägar som är olämpliga ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. I
normalsituationen leder man av hälsoskäl (främst avseende buller och luftkvalitet) trafiken på
kringfartsleder med större avstånd till bostäder, vilket kanske inte är möjligt vid omledning av
trafiken. Ur klimatsynpunkt spelar det dock ingen roll var utsläppen sker. Skillnaden i klimatpåverkan
mellan omledning och ingen omledning kan främst relateras till körsträcka och körsätt. Körsättet är
ofta okänt i beräkningar med annat fokus än miljö-effekter (Trafikverket, 2009).
Inom många områden används ”adaptiva strategier” för att hantera osäkerheter i indata för det
framtida urbana trafiksystemet (Marchau m.fl., 2008). I dessa fall införs styrmedel trots att man inte
vet effekterna av dem. Sedan kan man följa upp effekterna med hjälp av ett kontrollprogram för att se
om man är på rätt väg. Om man inte från början inser att styrmedlen även kan påverka annat som t.ex.
luftkvalitet och få sociala effekter, kan dessa hamna utanför kontrollprogrammet och effekterna bli
stora innan man upptäcker dem. Ett exempel är att mycket låg hastighet är bra för trafiksäkerheten
men det är inte nödvändigtvis bra för luftkvalitet och klimat. Om inte kontrollprogrammet inkluderar
luftkvalitet och utsläpp av koldioxid från början kan man oavsiktligt styra mot ökade utsläpp. En
senare korrigering av information och styrning av trafiken kan minska förtroendet för
trafikinformationen.

2.5.

Infrastruktur och trafikstrategi

Trafikledning kan effektivisera användandet av den befintliga infrastrukturen ifall den har begränsad
kapacitet. På så sätt kan trafikledning bidra till att undvika eller åtminstone senarelägga ombyggnad
och nybyggnad av infrastruktur. Att effektivisera användandet istället för att bygga nytt är det första
steget i fyrstegsprincipen som Trafikverket använder vid infrastrukturplanering (Trafikverket, 2015).
Det kan ge stora besparingar av pengar, energi och miljö som kan räknas verksamhetsområdet
Trafikledning till del. Arbetet med att effektivisera användandet av befintlig infrastruktur genom att
t.ex. minska köbildning har hanterats i kapitel 5.1 Persontransporter, men här påminns om dess
möjlighet att även minska behovet av nybyggnation av infrastruktur. Ofta hanteras dessa frågor som
Mobility Management, vilket är en kombination av verksamhetsområdena Trafikledning och
Planering.
Olika kommuners trafikstrategier har studerats för att få inblick i hur effektivisering av användningen
av infrastruktur kan gå till. Exempelvis påpekas i Göteborgs Trafikstrategi att trafikinformation och
trafikledning är viktiga komponenter i att effektivisera användandet av befintlig transportinfrastruktur
för att senarelägga en eventuell utbyggnad av vägnätet. I strategin nämns också vikten av att erbjuda
en digital infrastruktur vid sidan av gator och vägar så att dessa kan utnyttjas på ett effektivt sätt. Det
finns enligt strategin stora fördelar med att erbjuda trafikslagsövergripande trafikinformation. Dock
har inte underlagsrapporter och referenser till denna slutsats redovisats, vilket försvårar överförandet
av informationen till andra aktörer. I Göteborgs trafikstrategi framhålls också att det finns stora
möjligheter med utökad trafikledning avseende godstransporter. Trafikledning kan minska
sannolikheten för att tung trafik fastnar i köer minskar, vilket är en effektiv åtgärd att minska
utsläppen av koldioxid från tung trafik. Snabba accelerationsförlopp ökar utsläppen mer för tung trafik
än för persontrafik.
Om man med trafikinformation kan undvika att bygga ny väginfrastruktur, så kan man undvika en
situation med en ökad trafik, s.k. inducerad trafik9. Inducerad trafik omfattar beteendeändringar på

”Inducerad biltrafik definierar den extra biltrafik som nygenereras av utökad vägkapacitet och är alltså
biltrafik utöver omfördelningen i tid och rum av den som redan finns i systemet. Den inducerade trafiken består
av resor som kunde ha gjorts med annat färdmedel, längre bilresor samt av bilresor som inte hade gjorts alls
utan den nya vägkapaciteten. Inducerad trafik inkluderar inte ökad trafik på grund av att befolkning eller
ekonomiskt utrymme ökar” (Trivector 2011).
9
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kort sikt och effekter på lång sikt som förändrad markanvändning och lokalisering (Trivector, 2009).
Storleken på den inducerade trafiken varierar kraftigt beroende på förutsättningar. Forskning har visat
att 10 procent minskad restid kan öka trafikarbetet med mellan 3 och 110 procent på lång sikt.
Duranton & Turner (2011) visade att antalet fordonskilometer ökade proportionellt mot antal
körfältskilometer för motorvägar i amerikanska städer. För övriga vägar var den ökningen något lägre.
Anledningen är till exempel att befintliga invånare kör mer och att kommersiell trafik ökar. Enligt
Duranton & Turner (2011) innebar mer kapacitet och mer trafik på en väg inte att trafiken minskade i
lika stor omfattning på närliggande vägar. Att det fanns kollektivtrafik gav inte heller en påverkan på
körda kilometrar. Deras slutsats var att det inte går att bygga bort trängsel.
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3. Tåg
Sverige har en komplex järnväg med dubbelriktad trafik på enkelspår, omkörningar på dubbelspår, och
en mixad trafik med olika hastighetsprofiler av persontåg, pendeltåg och godståg som ska samsas om
samma utrymme. Det ställer stora krav på planeringen och ledningen av trafiken. Kostnaderna för
störningar i trafiken är stora och dagens bristande punktlighet är kostsam (Ahlberg, 2015) och skadar
tågtrafikens good will.

3.1.

Energianvändning för tåg

Tågens totala energibehov, dvs den el som levereras till omformarna, är i stort relaterat till fyra olika
aspekter: tågfordonet, banmatningen, tågtrafiken och stationär tågvärme (Ållebrand & Lukaszewicz,
2015).
För tågfordonet påverkas energianvändningen av installerad effekt och dragkraft, hjälpkraft- och
komfortbehov samt mekaniska förluster och förluster i drivfordonets traktionsutrustning (Ållebrand &
Lukaszewicz, 2015). Banmatningen omfattar installerad effekt, överföringsförmåga och receptivitet
samt förluster vid omformning och förluster vid överföring och returström. Vad gäller den
trafikrelaterade aspekten så är det mängden trafik och dess styrning, tidtabeller, körtider och förarens
körbeteende som påverkar den totala elanvändningen.
Den kraft som tåg behöver för att förflytta sig beror på rullmotstånd, luftmotstånd samt motstånd som
uppstår på grund av gradient och kurvor (Lindgren m.fl., 2005). Luftmotståndet uppstår på grund av
det tryck som uppstår framför tåget när det sätts i rörelse. Hur stort luftmotståndet är beror på hastighet
samt typen av lok och hur efterföljande vagnar är designade och lastade. Här spelar typen av vagnar
relativt stor roll. En tom och öppen godsvagn kan leda till högre luftmotstånd än en likadan vagn som
är fullastad. Rullmotståndet består främst av friktionen mellan rälen och hjulen. I detta fall är det
tågets hastighet och vikt som är av betydelse för energiåtgången. Gradientens påverkan beror på hur
stor den är samt på tågets vikt. Kurvorna har också en effekt på färdmotståndet genom en ökad friktion
mellan hjul och räl, men har normalt sett den minsta påverkan sett på det totala.
Körbeteendet påverkar energibehovet eftersom ett körsätt som innehåller accelerationer och
inbromsningar leder till högre energibehov än om samma sträcka skulle körts med konstant hastighet.
Mer energi kommer också att gå åt ifall tåget behöver starta i en positiv lutning jämfört med om det
kan börja rulla igen i en negativ lutning.
Under accelerationsfasen är dragkraften den största orsaken till effektbehovet. Vid aktiv inbromsning
förloras alltid en del kraft, men en del av elen kan återföras om det finns regenerativa elbromsar som
kan omvandla bromsenergi till elektrisk energi, s.k. återmatning. Finns det inte sådana bromsar går
däremot all bromsenergi förlorad. Kan tågföraren planera ett stopp innebär det att tåget kan använda
de naturliga motstånden, såsom uppförsbacke eller regenerativa bromsar, för inbromsning. Men vid
oplanerade stopp krävs aktiv inbromsning med större energiförluster som följd jämfört med planerade
stopp.
En åtskillnad brukar göras mellan persontrafik och godstrafik eftersom de skiljer sig åt avseende vissa
viktiga punkter som till exempel hastigheter och vikt. Det ger i sin tur skillnader i energianvändning.
Det framgår av att medelvärdet på elförbrukningen per tågkm år 2014 för ett genomsnittligt
passagerartåg ligger på 11 kWh vid strömavtagaren medan den för ett genomsnittligt godståg ligger på
24 kWh per tågkm (Lukaszewicz & Ållebrand, under bearbetning). I samma studie framkom även att
de specifika energibehoven har minskat över tid, sedan år 2000, med cirka 25–30 procent för
jämförbar trafik trots högre hastigheter och kortare restider (Andersson & Lukaszewicz, 2006). En
förklaring till detta är att fordonsflottan successivt förändrats. Tågfordonen har blivit modernare och
mer energieffektiva i och med att de har lägre gångmotstånd, återmatning av el vid inbromsning samt

VTI rapport 919

21

att utnyttjandet av lastutrymmet är bättre och beläggningsgraden högre. En annan orsak till en lägre
energianvändning är att banmatningssystemets verkningsgrad är högre.

3.2.

Energibesparing och minskade koldioxidutsläpp

Energianvändningen kan påverkas genom körbeteende och förändring av trafiken. Hur det i sin tur
påverkar koldioxidutsläppen beror på vilken framdrivning som används. El är den vanligaste
framdrivningen av tåg i Sverige och endast en liten del av tågtrafiken (5 % av antalet tågkilometer)
körs med diesellok (Trafikanalys, 2015a). Hur elproduktionen definieras och hur många steg av
elproduktionens livscykel som inkluderas resulterar i hur stora utsläppen blir av växthusgaser från
eldriven tågtrafik. Exempelvis kan det antas att enbart förnybar el används eller att elproduktionen är
lika med genomsnittet under ett år i Sverige, Norden eller Europa alternativt lika med marginalproduktion inom samma geografiska områden. Anledningen till att det går att göra dessa antaganden
är att elsystemen till viss del är sammankopplade med varandra. Den nordiska elmarknaden har ett
gemensamt elhandelssystem och det finns överföringskablar till den europeiska kontinenten vilket ger
möjlighet till handel mellan länderna. Företag kan även skriva avtal med elleverantörer om att den
elektricitet som köps in ska vara producerad med förnybara energikällor i motsvarande mängd och
Trafikverket har ett sådant avtal för större andelen av den el som köps in till driften av tågtrafiken.
I Tabell 1 nedan visas exempel på koldioxidutsläpp per kWh el för olika sammansättningar av
förnybara och icke förnybara energikällor10. Utsläppen anges i koldioxidekvivalenter (CO2eq) vilket
representerar olika gasers växthuseffekt uttryckt i motsvarande mängd koldioxidutsläpp. Spannet
mellan utsläppsmängderna av CO2eq/kWh el för olika typer av elproduktion är stora beroende på om
det gäller förnybara energikällor eller elproduktion på marginalen11 från äldre kolkondenskraftverk.
Uppgifterna kommer från olika datakällor, och även om de ska representera koldioxidutsläpp som
uppkommer under såväl produktion som utsläpp uppströms i livscykeln, så kan olika metoder och
antaganden ha använts vilket påverkar resultaten. Därför är utsläppsfaktorerna i Tabell 1 inte direkt
jämförbara, men kan ses som en indikation på skillnader mellan de olika sätten att se på elproduktionens bidrag till emissioner. I nyligen genomförda beräkningar av hur stor effekt införandet
av trafikledningssystemet NTL (Nationellt TågLedning) kan ha på energianvändning och koldioxidutsläpp användes emissionsfaktorn för den svenska sammansättningen av energikällor, den så kallade
elmixen. Den svenska elmixen består till majoriteten av el från vattenkraft och kärnkraft och ger därför
upphov till relativt små utsläpp av växthusgaser, vilket enligt NTL-studien är 97,3 ton CO2eq/GWh
(Randahl Oskarsson, 2015). I Trafikverkets samhällsekonomiska beräkningsstöd ASEK5 värderas
utsläppen av koldioxid endast för diesellok, medan ellok inte anses leda till några koldioxidutsläpp
(Trafikverket, 2015c).

10

Energibolag omfattas av EU.s handelssystem för koldioxidutsläpp (www.utslappshandel.se). Det innebär att
den totala mängden koldioxid inom handelssystemet inte påverkas av att tågtransporter blir mer energieffektiva
eftersom de utsläpp som motsvarar minskningen kommer att släppas ut av en annan energianvändare. Däremot
kommer energieffektivare tågtransporter leda till lägre koldioxidutsläpp inom det transportslaget.
11

Elproduktionen på marginalen är den sista enheten producerad el i systemet.
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Tabell 1. Olika antaganden om koldioxidutsläpp från elproduktion
Elproduktion

kg CO2eqv/kWh

Förnybar elproduktiona
Vattenkraft
Vindkraft

0,00002
0,001

Svensk elmixb

0,079

Nordisk elmixc

0,131

Europeisk elmixb

0,578

Äldre kolkondenskraftverkb

1,039

Nytt kolkondenskraftverkb

0,874

Naturgas kombikraftverkb

0,585

a

Rekommendation från Naturskyddsföreningen och Bra miljöval12

b

Olsson och Carlson (2013)

c

Martinsson m.fl. (2012)

3.3.

Trafikinformation och energibehov för tåg

Trafikverket har det övergripande ansvaret för att förse tågtrafiken med spårkapacitet och leda
tågtrafiken på ett säkert och effektivt sätt. Detta sker i Trafikverkets driftledningscentraler där det
åligger varje central att övervaka, trafikleda, informera och ge tillstånd till alla tåg och spårarbetare
som vill använda den spårkapacitet som finns inom driftledningsområdet. I ansvaret ligger också
uppgiften att se till att infrastrukturen fungerar väl och är driftsäker. En fjärrtågklarerare är tilldelad ett
bevakningsområde och ansvarar för att koordinera olika sorters tågtrafik och spårarbeten inom
området utifrån en grafisk tidtabell som anger i vilken ordning tågen ska gå förbi olika driftplatser
(tågordning) och hur och var de ska mötas. Fjärrtågklarerarna planerar också in spårarbeten när det
finns luckor i trafiken.
Av de aspekter som påverkar energibehoven så kan trafikinformation främst påverka hur tågen körs.
Vilken typ av dragfordon som används, banmatningens effektivitet och det stationära värmeuttaget via
strömavtagaren är aspekter som hanteras av andra delar i tågsystemet. Dessa aspekter har dock en
effekt på möjligheten att påverka energianvändning med trafikinformation och även en liten
procentuell förändring av dessa kan helt uppväga åtgärder via trafikledning.
Trafikinformation för tåg kan delas in i två huvudområden, dels trafikinformation som går till
resenärer, webbtjänster och massmedia, dels information till tågoperatörer (Janhäll m.fl., 2013).
Informationen förmedlas både när allt fungerar som planerat och i situationer då trafiken är störd
(Trafikverket, 2012a). I det normala läget är det ankomst, avgång och spår som meddelas. I det störda
läget är det prognos om nya tider samt information om eventuella störningar som det informeras om.
Möjligheten att informera om orsaker till förseningar finns men är begränsad.

12

http://kontakt.naturskyddsforeningen.se/org/naturskyddsforeningen/d/koldioxidutslapp-bra-miljoval-markt-el/
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De sätt som Trafikverket förmedlar information till resenärer är genom variabla skyltar på aktuella
plattformar och vid stationsbyggnaderna samt genom utrop via högtalarsystemen på stationerna. På det
sättet nås resenären strax innan den planerade resan ska genomföras. För att nå resenärer innan de är
på stationen och för att nå den breda allmänheten kan Trafikverket gå ut med information till diverse
appar för smarta mobiltelefoner samt på sin websida och via media. Rör det sig om större störningar
som kommer att påverka trafiken under längre tid kan information gå ut via riks- eller lokalradio i
samband med trafikmeddelanden eller nyhetssändningar (Janhäll m.fl., 2013).
Överflyttning mellan olika trafikslag är framför allt aktuellt för passagerartrafiken där större
förändringar i resandet kan ske på kort tid. Det beror på att passagerare har större möjligheter att vara
flexibla i sitt resande på kort sikt än vad speditörer har. Passagerare kan istället för att åka tåg välja att
åka buss, bil eller flyg, eller att inte åka alls beroende på vad som är lämpligt och möjligt. Att byta
trafikslag för godstrafik är normalt aktuellt först när det sker förseningar under längre tid.
Trafikverket har ingen egentlig kontroll över hur deras trafikinformation tas emot eller hur den förs
vidare av de tågföretag som trafikerar tågsystemet. Det är främst tågföretagens ansvar vilken
information som förmedlas vidare om trafikläget, om eventuell ersättningstrafik vid driftstopp etc.
samt hur det sker. Det kan till exempel ske genom e-mail eller SMS.
Vid trafikledning är det viktigt att ha kunskap om hur tilldelade tåglägen ser ut, både på kort och på
lång sikt. Tågen är bundna till rälsen och vilket gör att det inte är så enkelt att omleda trafik ifall det
uppstår hinder eller blir stopp längs resvägen. Eftersom trafiken är spårbunden så innebär det också att,
i den mån det går att omleda tågtrafik, så måste tågklareraren kunna passa in den tillfälliga trafiken i
den befintliga på den aktuella omledningssträckan. Processen för att omleda tåg i realtid kan vara
tidskrävande. Hur trångt det är i bansystemet påverkar möjligheten till omledning vilket också
påverkar energieffektiviteten. Ju fler tåg som befinner sig mellan två inmatningsstationer och/eller ju
tyngre de är, desto större är belastningen i eldistributionssystemet vilket kan innebära lägre effektivitet
i elöverföringen. I förlängningen kan allt för många tåg innebära en risk för överbelastning i
kraftförsörjningssystemet.
Tilldelningen av tåglägen är en lång process där tågföretagen börjar ansöka om de tåglägen de vill ha
nästan ett år i förväg innan nya tidtabeller fastställs. Det kan vara svårt, speciellt för godstrafiken, att
veta så långt i förväg exakt hur mycket trafik som behövs och vilka tåglägen som är intressanta
(Carlson m.fl., 2014). Det kan innebära att vissa tåglägen inte kommer att användas, varvid det
kommer att finnas kapacitet över under vissa perioder. Det kan i sig vara positivt eftersom det i
dagsläget är trångt på spåren. Utnyttjandegraden av järnvägens infrastruktur är i vissa delar och tider
på dygnet mycket hög vilket medför att systemet är sårbart. På de mest utnyttjade spåren kan små fel
lätt bli till stora störningar. Att inte lägga in för många tåg i Tågplanen13 är ett sätt att skapa utrymme
för oförutsedda händelser i systemet (Ahlberg, 2015). Det finns också ett behov att planlägga för
banarbeten eftersom behovet av underhåll är stort. Genom att i Tågplanen skapa utrymmen för
banarbeten kan man t.ex. i god tid planera för omledningar av trafiken och störningen i trafiken kan
minimeras. Det finns ett antal sträckor i järnvägsnätet som redan idag är viktiga omledningsbanor för
större sträckor (Trafikverket, 2012a). På flera av de sträckorna sker tågtrafikledningen lokalt och
manuellt av lokaltågklarerare. Att kunna genomföra en mer långsiktig planering av banarbeten och
omledning är en åtgärd som kan leda till lägre energianvändning.
Om det är många tåg som ska trafikera en viss bansträcka under en och samma tidsperiod är det
önskvärt att tågen använder spåren så kort tid som möjligt så att fler får plats under en viss tidsperiod.
Hur man då planerar att köra tåg med olika egenskaper har stor påverkan på hur tids- och/eller
energieffektiv trafikeringen blir och hur stor andel tidtabellsteknisk14 tid tidtabellen behöver innehålla.
13

Tågplanen innehåller tidtabeller för alla tåg samt tider för banarbeten.

14

Den tid som är utöver restiden pga. trängsel
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Planeringen påverkar även elanvändningen genom antalet tågmöten och förbigångar samt antalet
inbromsningar och accelerationer påverkas (Carlson m.fl., 2014). En tids- och punktlighetsanpassad
trafikledning kan leda till en högre energianvändning än vad som är nödvändigt då det kan innebära att
tågförarna kör på ett allt för energislösande sätt (Scheepmaker & Goverde, 2015).
Det pågår en utredning om att på sikt möjliggöra för längre och tyngre tåg. Det skulle kunna förbättra
kapaciteten i järnvägssystemet, vilket antingen skulle kunna utnyttjas till större utrymme för befintlig
trafik, eller för att öka transporterna av både person- och godstrafik. I Energimyndighetens forskningsprojekt om möjligheten för längre och tyngre godståg, ELVIS, togs en rekommendation fram avseende
tilldelning av tåglägen. För att utnyttja infrastrukturen effektivare föreslogs som en temporär lösning
användningen av dedikerade ”kanaler” för längre godståg i specifika transportkorridorer, där vissa
investeringar i 750 meter långa mötesspår redan är gjorda (Vierth m.fl., 2015). Tilldelningen av
tåglägen i dessa kanaler skulle kunna ske via den ordinarie tilldelningsprocessen, men att det är
önskvärt att tåglägen kan fördelas mer flexibelt och på ett för samhället effektivare sätt än vad dagens
system medger.
För de tåg som är i rörelse kan en energieffektiv trafikledning ske genom att till exempel se till att
tågen inte stannar före en uppförsbacke, att el kan återmatas vid elbromsning, att hastigheten hålls
lägre och jämnare för att skapa mindre elförbrukning och genom att antalet oplanerade stopp
minimeras. Energianvändningen kan även minskas genom olika hjälpsystem för eco-driving som
direkt ger information till tågföraren. Exempel på sådana som används i Sverige är TrAppen
Trafikappen), STEG (Styrning av tågtrafik med elektronisk graf) och CATO (Computer aided train
operation). TrAppen är SJ:s beslutsstöd till sina lokförare och den förväntas reducera elanvändningen
med cirka 10 procent (Carlson m.fl., 2014) genom tillämpning av elbroms som medger återmatning
samt med hjälp av realtidsanpassade hastighetsrekommendationer som utgår från bland annat bandata,
fordonsdata och tidtabell (Guirgis, 2013). STEG är ett hjälpmedel till trafikplanerarnas operativa
planering och ger stöd vid omplanering. Det ger en visualisering av trafikplanen i realtid och trafiksituationen med tågrörelser, konflikter, underhållsarbeten mm (Sandblad m.fl., 2015). CATO får
information från STEG och kan med denna information beräkna en hastighetsprofil som är energioptimal och som tar hänsyn till punktlighet och till att minimera slitage. En uppskattning av effekten
av att ha kombinationen STEG och CATO, genomförd av Transrail, är att det kan gå att spara upp till
25 procent energi och samtidigt erhålla 10 procent bättre punktlighet (Tschirner m.fl., 2014). De
system som finns syftar dock till att försöka minimera elförbrukningen givet den tid som tågen blivit
tilldelade. Att ta hänsyn till energieffektivisering sker med andra ord primärt i det operativa skedet.
Det tågtrafikledningssystem som finns idag används till viss del lokalt och manuellt. Det saknas
moderna systemlösningar som gör det möjligt med nationell styrning och möjlighet till en förbättrad
leverans och effektivitet (Trafikverket, 2012a). Trafikledningen kan således förbättras, genom mindre
manuellt styrande av tågklarerare och mer nationell fjärrstyrning (Ahlberg, 2015). Ett nytt
tågledningssystem, NTL, som erbjuder sådan nationell styrning planeras vara implementerat till år
2019. I och med prognosen att det blir mer trafik i tågsystemet (Trafikverket, 2011) så ökar också
kraven på en snabb och säker datakommunikation som i sig kan ge en effektiv trafikledning. NTL
syftar just till en snabb och säker datakommunikation samt till att trafikledning ska ske på ett likartat
arbetssätt över hela landet. Samtidigt införs också ERTMS-systemet (European Rail Traffic
Management System) som i samverkan med NTL kan medföra nya möjligheter för optimal tågföring
och trafikstyrning ur ett större systemperspektiv.
En studie har genomförts där syftet var att uppskatta den energibesparing som en implementering av
detta system kan leda till (Randahl-Oskarsson, 2015). Uppskattningarna i studien visar att NTL kan
resultera i en minskning av den årliga energianvändningen med mellan 2– 24 GWh beroende på vilka
antaganden som gjorts. Man tittade också på energibesparingen om NTL infördes samtidigt som ett
optimeringssystem för hur tågen ska framföras. I detta fall minskade elanvändningen med 243 – 485
GWh. Elen antogs vara producerad enligt den svenska elmixen (97,3 ton CO2ekv/GWh) och det leder
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till ett minskat utsläpp av CO2 som ligger i intervallet 23 600 – 47 200 ton CO2 per år beroende på om
man implementerar enbart NLT eller NLT i kombination med ett optimeringssystem. Den beräknade
utsläppsminskningen från tågtrafiken motsvarar 10 respektive 20 procent av de totala utsläppen från
tågtransporter.
Trafikverkets studie Kapacitetssituationen och möjligheten att effektivisera inom befintligt
järnvägsnät (2012e) ligger till grund för en diskussion kring effektiviseringsmöjligheter i det
befintliga järnvägssystemet. Där tar man bland annat upp konkreta åtgärder för att förebygga
uppkomsten av störningar, hantera uppkomna störningar, avhjälpa effekten av dem samt att öka
kapaciteten i befintligt nät. Trafikinformation har här identifierats som en viktig komponent för att
framförallt avhjälpa effekten av en störning med en förbättrad information internt inom Trafikverket,
mellan Trafikverket och dess partners samt externt till passagerarna. Ett flertal åtgärder identifierades i
rapporten, exempelvis att man bör använda standardiserade format och standardiserade kanaler så att
kommunikationen mellan parterna förenklas.
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4. Vägtrafik och motorfordon
Inom vägtrafikområdet påverkas energibehovet av körbeteende, vägförhållanden och fordonsval,
förutom naturligtvis av om resan genomförs alls, när och vilken väg man då väljer. Trafikledning och
trafikinformation kan påverka alla dessa parametrar utom vägförhållandena.
Trafikinformation påverkar i dagsläget vägtrafik via vägskyltar, bilradio, internet och andra kanaler,
och utvecklingen inom området är snabb (Janhäll m.fl., 2013). Ett exempel är hur den intensiva
utvecklingen kring självkörande fordon och interaktion direkt mellan fordonen och mellan fordon och
infrastruktur, utan omvägen via föraren, kommer att påverka användningen av trafikinformation. Både
flödet längs tungt trafikerade leder och förekomst och hantering av incidenter förespås att påverkas
mycket starkt av det eventuella införandet av autonoma och halvautonoma fordon som själva kan
reglera körningen relativt andra fordon via direktkommunikation med både andra fordon och med
infrastrukturen.
Energibehovet kan påverkas i flera olika led. Informationen kan användas i syfte att långsiktigt skapa
en beteendeförändring som kan påverka energibehoven, eller direkt under resans gång, så att
alternativa vägval eller trafikslag kan nyttjas. Däremellan finns också möjlighet att ge information som
gör att resan kan skjutas upp eller ställas in redan före avfärd. Effekten av dessa olika påverkansmöjligheter är mycket olika.
Ett komplicerat område är restidselasticitet och värderingen av framkomlighet, i och med att allt som
genererar resor ger ökade klimatgasutsläpp, samtidigt som mobilitet är en förutsättning för samhällsutveckling (Europeiska kommissionen, 2011). Dessa frågor har inte diskuterats ingående här utan
lämnas till en mer övergripande diskussion.

4.1.

Tidigare utredningar

MOVEA (2009) presenterar ett projekt med syfte att visa vad Vägtrafikledning kan bidra med för att
minska CO2-utsläppen. Resultatet av projektet kan utgöra underlag för en framtida handlingsplan för
hur verksamheten dels kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser, dels till att uppnå
miljökvalitetsnormerna för luftföroreningar. Man har också kommenterat att det är viktigt att de
kommunala väghållarna deltar i planeringen av åtgärder (MOVEA, 2009).
MOVEA rekommenderar att förändringar i trafikflöden och hastigheter i vägnätet registreras. Med
hjälp av Stress-data15 (trafiknivåer, trängsel etc.) som kontinuerligt samlas in kan effekterna av
åtgärderna på trafiken studeras. Dessa kan sedan översättas till bränsleförbrukning och emissioner via
modeller, vilket i studien görs med modellen CalcFuel (MOVEA, 2009). För att få god kvalitet i dessa
beräkningar kan ytterligare studier av körcykler i olika trafiksituationer vara av stor vikt. Man behöver
också ständigt uppdatera emissionsmodellerna med data för nya fordon så att resultaten blir så
korrekta som möjligt. Det görs för vissa modeller inom det Europeiska samarbetet ERMES –
European Research on Mobile Emission Sources (http://www.ermes-group.eu/web/).
En av MOVEA:s slutsatser är att de trafikmiljöer där förbättrad vägtrafikledning har störst miljöpotential är högtrafikerade trafikleder med hastighetsbegränsningen 70 km/h. För att undvika den
inducerade överflyttning till biltrafik från kollektivtrafik som kan antas ske på grund av restidselasticitet, rekommenderas att de åtgärder som ska leda till bättre framkomlighet kombineras med en
lägre hastighetsgräns. Det finns en risk att en hastighetssänkning kan resultera i en överflyttning av
biltrafik från den högtrafikerade leden in i bostadsområdena, vilket främst kan leda till försämrad
lokalmiljö (ökad exponering för utsläppen av luftföroreningar i och med närheten mellan trafik och

15

Stress-data: Storstäders Trängsel och restidssystem; databas för restidsberäkningar baserat på uppmätt
trafikdata i realtid.
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befolkning). Det kan också leda till ett körbeteende med mer varierad hastighet vilket leder till högre
utsläpp av både klimatgaser och de flesta luftföroreningar.
Alla hastighetsförändringar ökar utsläppen jämfört med en jämn hastighet, och att stanna helt, t.ex. vid
trafikljus, ger stora extra utsläpp. Samordnade trafiksignaler (grön våg) kan ha betydande effekt på
utsläpp av klimatgaser. Då trafiken varierar från dag till dag – och framför allt vid störningar i trafiken
– kan ett normalt tidsstyrt styrsystem för trafikljus i vissa fall vara dåligt anpassat till den aktuella
trafiksituationen. Genom åtgärdsplaner och med hjälp av kompetenta trafikledare kan specialprogram
aktiveras för att minska köer och förbättra körförlopp.
För att bedöma effekterna på bränsleförbrukning och emissioner av CO2 krävs en detaljerad återgivning av de körförlopp som uppstår i samband med olika styrningsstrategier av trafiksignalerna
(Coelho m.fl., 2006; De Coensel m.fl., 2012; Ferriera & d’Orey, 2012; MOVEA, 2009). Underhåll och
övervakning av exempelvis funktionaliteten hos detektorer för styrning är ofta eftersatt vilket innebär
att det finns en stor potential för förbättringar (MOVEA, 2009). Det är av stor vikt att kommunala och
statliga väghållare samarbetar för projektering och installation av förbättrade trafiksignaler.
Simulerings och projekteringsverktygen bör uppgraderas (MOVEA, 2009) och eventuella ytterligare
mätningar genomföras. Det finns också stor potential att utnyttja den teknik som växer fram i samband
med arbetet med utveckling av självkörande bilar och ITS, där trafikljusen t.ex. kan kommunicera
direkt med flera fordon samtidigt (Ferriera & d’Orey, 2012), samt att VO Trafikledning kan använda
information som samlas in via trafikljusen till trafikledning.
Sedan MOVEA:s studie (2009) genomfördes har fler variabla meddelandeskyltar (VMS) installerats
och de används på ett mer varierat sätt. Försök har bl.a. gjorts med restidsinformation i åtminstone
Stockholm och Göteborg där det meddelas via VMS vilken den aktuella restiden är för olika vägval till
samma plats. Detta kan framförallt utnyttjas vid kösituationer där antalet rutter är begränsat som t.ex.
över Göta Älv i Göteborg eller mellan öarna som utgör olika stadsdelar i Stockholm.
Restidsrelaterad information finns också tillgänglig i form av kartor med information om rådande
trafikflöden (dvs. var det är kö) via webben (t.ex. www.trafiken.nu). Denna typ av information är av
stort värde för att beräkna en sannolik restid, både i närtid via direkta mätningar, och genom erfarenhet
från tidigare tillfällen. Mycket av uppföljningen av denna typ av trafikinformationsprojekt sker via
flödesmätningar. Men MOVEA (2009) rekommenderar också att bränsleförbrukning bör mätas i större
utsträckning istället för att som idag bara beräknas med modeller. Detta för att kontrollera att
modellresultaten är tillförlitliga.
Andra åtgärder som MOVEA (2009) rekommenderar är att reglera (läs minska) trafikflödet på
påfartsramper till trafikleder med hög belastning för att få bättre flöde på leden, samt att förbättra
incidenthanteringen t.ex. genom snabbare bortforsling av krockade fordon och genom snabbare
städning efter incidenter, så att trafiken inte stoppas upp lika länge som idag.
Tabell 2. Beräknade minskade utsläpp av koldioxid per år av förslag som jämförts i MOVEA:s studie
(2009).
Tillämpning
Trafiksignal
Omledn Storstad
Omledn Landsbygd
Vägassistans
Variabla hastigheter
Påfartsreglering
Klimatkörfält
Summa:
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Inom 5 år

Inom 10 år

15 områden
3 infarter
10 platser
Utbyggn Sthlm
8 st platser
2 infarter

30 områden
15 infarter
30 platser
Utbyggn Gbg
16 platser
5 infarter

CO2-utsläpp
2015 (ton/år)
6 000
6 000
700
5 000
900
8 000
26 600

CO2-utsläpp
2020 (ton/år)
10 000
15 000
2 000
8 000
1 500
15 000
59 500
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På kort sikt framstår omledning i storstad och utbyggd vägassistans som prioriterade områden, då
främst olyckor under rusningstrafik kan ge stora begränsningar i framkomlighet, vilket leder till
trängsel och ökade klimatgasutsläpp. Ytterligare studier bör, enligt MOVEA (2009), genomföras av
exempelvis reseplanering och andra åtgärder som riktas mot att underlätta överflyttning från bil till
kollektivtrafik.
Utöver MOVEAs studie har en studie om trafikinformationens potential för att minska miljöpåverkan
från trafiken också genomförts i USA. En stor del av drivmedlen i USA går i onödan åt på grund av
trängsel (Boriboonsomsin, Berth & Vu, 2012). Ett exempel där trafikinformation i realtid utnyttjas för
att optimera vägval med avseende på avgasemissioner (eller andra valda optimeringsparameterar)
beskrivs i Boriboonsomsin, Berth & Vu (2012) och består av fyra delar:
1)
2)
3)
4)

En databas av trafikinformation i realtid.
En emissionsmodell.
En optimeringsmodell för vägval.
Ett användargränssnitt.

Fotouhi m.fl. (2014) har sammanställt kunskap från vetenskapliga studier om hur kördata och
trafikinformation kan effektivisera fordonens energiutnyttjande, där även elfordon och laddhybrider
har ingått. Slutsatsen är att användande av kördata och trafikinformation kan leda till stora
förbättringar i energieffektiviteten hos fordon.
I Trafikverkets underlagsrapport Kapacitetssituationen och möjligheter att effektivisera inom befintligt
vägnät 201225 (Trafikverket, 2012f) beskrivs några åtgärder som bedöms kunna ha en kapacitetshöjande åtgärd inom det befintliga vägnätverket. Exempelvis pekar de på trafikinformation som ett
viktigt område som framförallt är relevant i storstäder men användningsområden finns även på
nationell nivå. Bland annat ITS (Intelligenta Transportsystem) ses som ett sätt att underlätta
informationsinsamling, bearbetning, informering och styrning av trafikflöden. Flera olika möjligheter
finns. Optimering av trafiksignaler för att reglera trafikflöden i områden med kapacitetsproblem
beräknas kunna ge ett bidrag på upp till 10–20% kortare restid. En utbyggnad av trafikinformationsskyltar med information om t.ex. restid, risk för köbildning och omledningsalternativ skulle kunna ge
en restid som är 10-30% kortare, vilket också har effekter på utsläpp av klimatgaser.

4.2.

Restidselasticitet och körbeteende i trängsel

Ett viktigt mål för trafikledning och trafikinformation är minskad trängsel eftersom den har negativa
effekter på restiden. Dessutom medför trängsel ökade emissioner per km då körbeteendet vid denna
typ av trafiksituation leder till högre bränsleförbrukning. Då minskad trängsel även minskar restiden
för ett trafikslag (oftast vägtrafik) kommer fler trafikanter att välja att transportera sig med detta
trafikslag. Således ger bra trafikledning för biltrafik minskad trängsel vilket ökar resandet med bil.
Effekten på utsläppen av minskad trängsel blir således inte så stor som den skulle ha blivit utan denna
återkopplingsmekanism. Denna effekt kallas för restidselasticiteten16 och används ofta inom
samhällsekonomisk analys (t.ex. MOVEA, 2009). MOVEA:s beräkningar visade att restidselasticiteten gör att endast 70–90 % av en minskning i klimatgasutsläpp (genom restidsförkortning på
grund av mindre trängsel) kan räknas hem med de ingångsvärden på klimatgasutsläpp per kilometer
och restidselasticitet som användes i rapporten. Dessa beräkningar är starkt beroende av att bränsleförbrukning vid olika typer av körning har beräknats på ett verklighetstroget sätt. Det stop-and-go-

16

Restidselasticiteten beskriver relationen mellan trafikökning och restider. Ett värde på 0,5 innebär att 10 %
minskad restid ger 5% ökad trafik. MOVEA anger värden mellan 0,2–0,6 beroende på typ av resa. Enligt
rekommendationer från Banverket används värdet 0,25 för privatresor och 0,60 för tjänsteresor. Antas en tiondel
av trafiken är tjänsteresor, blir restidselasticiteten 0,28 (Stockholm, MOVEA).
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beteende som är vanligt vid trängsel ger ofta 2–3 gånger så höga emissioner av CO2 per km jämfört
med fritt flöde.17 Olika undersökningar visar att restidselasticiteten i samband med förbättringar av
vägtrafikledning varierar stort beroende på trafiksituation och vilka alternativa färdmedel som finns att
tillgå (MOVEA, 2009).

4.3.

Byte av bränsle

De flesta av dagens vägtrafikfordon drivs av förbränningsmotorer. Deras utsläpp av CO2, bestäms av
den tekniska prestandan. Den varierar mellan olika bränslen, och även utsläppen av luftföroreningar
varierar stort. Inom transportsektorn förväntas på längre sikt, tio till tjugo år, en övergång till fordon
med betydligt lägre utsläpp av växthusgaser (MOVEA, 2009). Det mest sannolika är i dagsläget en
större övergång till eldrift. Vid eldrift släpps inte avgaser ut från fordonet, men fortfarande kan
klimatgasutsläpp ske vid produktion av el, vilket beskrivs i kapitel 3. Tåg.
Den mest direkta påverkan trafikinformation kan få inom bränsleval och klimat är att rikta
trafikinformation direkt till förare av miljöfordon. Information om laddningsställen och tankstationer
för alternativbränsle kan kombineras med information om köer och annan aktuell trafikinformation för
att underlätta valet av optimal rutt. Detta skulle kunna underlätta byte till miljövänligare drivmedel i
och med att det idag kan vara svårt att hitta tankställen då infrastrukturen för sådana drivmedel
fortfarande är begränsad.
Samarbetsprojektet KNEG (Klimatneutrala godstransporter på väg18) fokuserar på att öka
användningen av förnybara drivmedel i sina ansträngningar att nå klimatneutrala transporter. Det ska
ske genom att medlemmarna demonstrerar ny teknik och nya lösningar som har potential att leda
godstransportsektorn närmare ett fossilt oberoende vid 2030 (Ahlbeck, 2013). Eventuellt kan
samarbete mellan denna typ av organisation och Trafikverket underlätta för användare att få tag på
alternativa bränslen genom riktad trafikinformation.

4.4.

Beteendeförändring

Trafikinformation och trafikledning har stora möjligheter att påverka klimatgasutsläppen genom
beteendeförändringar (Jönköpings klimatplan, 2014; Trafikverket, 2012b). En möjlighet är
trafikslagsförändring, vilket hanteras under kapitel 5. Transporter – uppdelat på persontransport
respektive godstransport, ett annat är att påverka körbeteendet mot ett ”mjukare” sätt att köra, med
färre inbromsningar och häftiga accelerationsförlopp, så kallad sparsam körning. Sparsam körning kan
också underlättas genom att undvika trängsel på vägarna, vilket trafikinformationen kan bidra till. Om
det inte går att undvika trängsel kan information ges till bilförarna att aktivera automatisk
motoravstängning för att minska tomgångskörning.
Tillförlitlig trafikinformation kan också ge långsiktiga beteendeförändringar genom att trafikanten litar
på att de får den nödvändiga trafikinformationen i tid och kan låta den aktuella informationen påverka
resan.

4.5.

Omledning under pågående resa

Omledning under pågående resa innebär att fordonen tar en annan väg för att undvika någon händelse
som har stoppat trafiken. Fokus inom detta område är hur informationen ska nå föraren under färd
samtidigt som föraren förhoppningsvis har hela sin uppmärksamhet riktad mot den aktuella
trafiksituationen. Effekten av omledningen hanteras på flera platser i denna rapport, samt även i

17

Enligt uttag av emissionsfaktorer från HBEFA 3.2, Handbook Emission Factors for Road Transport.

18

Ett pågående samarbetsprojekt mellan akademi och näringsliv med mål att nå klimatneutrala transporter,
http://kneg.org/
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Janhäll m.fl. (2013). Informationsöverföringen till föraren kan lösas med trafikradio, vilket har använts
under lång tid, samt med variabla meddelandeskyltar, VMS, där meddelanden kan uppdateras
kontinuerligt, men endast nå förare på de förutbestämda platser där skyltarna finns. En möjlighet är
också ett samarbete för att sprida trafikinformation med hjälp av de allt vanligare elektroniska
reklamskyltar som finns längs vägarna i de fall Trafikverket inte har egna skyltar på den aktuella
platsen.
Trafikinformationen kan också riktas till eventuella passagerare i bilen som har möjlighet att söka
information via smarta telefoner etc. (t.ex. www.trafiken.nu) utan negativa effekter på
trafiksäkerheten. Det är naturligtvis av stor vikt att inte föraren nyttjar sin telefon samtidigt som
fordonet framförs.
I framtiden kommer också kommunikation mellan infrastrukturen och fordonen att kunna ge stora
möjligheter att föra fram trafikinformation till användaren direkt, t.ex. på instrumentpanelen i bilen.
Detta fungerar redan idag för hastighetsbegränsningar, och har stor potential för vidare utbyggnad.
Dessa system kan utnyttjas än effektivare när autonoma fordon kan kommunicera direkt med
infrastrukturen och åtgärda färdval och hastigheter utifrån trafikinformationen.

Omledning i landsbygd
Trafikverket har beskrivit en metodik för beräkning av samhällsnyttan vid trafikomledning på
landsbygd (Trafikverket, 2009), där t.ex. beräkningsunderlag ingår för att avgöra i vilka situationer
utplacering av VMS är samhällsekonomiskt motiverat. Skriften hanterar exemplet E18/E20 vid
Arboga som är en nationell knutpunkt där information med hänvisning till alternativa stråk eventuellt
skulle vara lönsamt. Här har stoppstatistik19 för olika omledningsvägar tagits fram och en samhällsekonomisk kalkyl har jämfört ett alternativ som innebär omledning med ett alternativ där det inte sker
en omledning (såväl tidskostnader som fordons- och miljökostnader m.m.). Trafikverket visar hur man
kan beräkna vid vilka prognostiserade stopplängder, dvs hur länge stoppet varar, hänvisning bör ske,
samt föreslår en metodik för bedömning av nyttan av framtida användande av liknande information
vid nya knutpunkter.
Omledning i landsbygd är ett område som inte har studerats i någon större utsträckning, men i och
med den stora tidsmässiga fördelen för de enskilda trafikanterna på grund av stora avstånd kan detta
vara ett viktigt område att studera. Det kan finnas skillnader i hur trafikanterna tar till sig
informationen jämfört med i trängselsituationer i och nära de större städerna.

4.6.

ITS: Intelligenta Transportsystem och självkörande bilar

En annan växande del av trafikinformationen är den ökande mängd information som fordon utväxlar
med varandra och med omgivningen utan att någon människa ser informationen. Denna information
kan utnyttjas såväl av förarna i de båda fordonen som av självkörande och helt autonoma fordon. Det
innebär främst ett utökat sätt att nyttja den tillgängliga trafikinformationen, men i och med att
genomslaget för informationen på trafikflöden och klimatgasutsläpp kan vara mycket stora jämfört
med när informationen måste gå via föraren, bör potentialen hos autonoma fordon finnas med vid
utvecklingen av trafikinformationen.
Intelligenta Transportsystem där fordon kan kommunicera direkt med varandra och/eller med
infrastrukturen ökar möjligheten att via trafikledning påverka körningen, både vad gäller sträcka och
körsätt (d’Orey & Ferreira, 2014). Om fordon kan berätta för varandra om att t.ex. en olycka har

19

Stoppstatistik är en sammanställning av antalet fordonstimmar, antal fordon multiplicerat med antal timmar,
som trafiken har stått still (www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/Rapporter/Manatligtrafikrapport/Transport-pa-vag-i-ratt-tid/Fordonstimmar---stopp-pa-vagar/Statistikarkiv-for-Fordonstimmar--stopp-pa-vagar/ (2016-06-06)).
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inträffat kan bakomvarande fordon eller förare välja att köra en annan väg. ITS kan optimera
färdvägen avseende restid, vilket är vanligast idag, men riskerar då ofta att öka CO2-utsläppen på
grund av längre körsträcka och mer acceleration och inbromsning på omledningsvägen (Janhäll m.fl.,
2013). Det finns dock stora möjligheter att optimera trafikledningen avseende CO2-utsläpp (eller andra
miljöparametrar) istället för restid. D’Orey & Ferriera (2014) har sammanställt flera studier avseende
ITS och dess möjligheter att påverka klimatgasutsläppen. Många av dessa studier kan utnyttjas även
vid traditionell trafikledning och det finns tips om hur systemet bör förberedas när ITS blir allmänt
förekommande.
Alla dessa ITS-system är främst utvärderade med hjälp av simuleringar, och inte med hjälp av
fullskaleförsök. Detta är en brist i och med att varje förenkling påverkar systemet i stort. Ett exempel
är när ett ITS-system testades i ett mindre område och gav 22 % minskning av CO2-utsläpp, medan
samma system i ett större trafiknätverk ”bara” gav 8 % minskning (refererat i d’Orey & Ferriera,
2014). Författarna kommenterar också att emissionsmodellerna som används vid dessa beräkningar
måste vara av god kvalitet samt vara mikrosimuleringsmodeller20, annars kan de inte fånga upp
förändringar i körbeteende, vilket är ett av de viktigaste sätten för ITS att påverka CO2-utsläppen.
Om köerna minskar i en trängselsituation minskar CO2-utsläppen en hel del (Barth & Boriboonsomsin,
2008). Dessa slutsatser baseras på mätningar av körbeteende i olika situationer. Enligt Barth &
Boriboonsomsin (2008) ger en lägre hastighet än cirka 50 km/h ökade utsläpp av CO2 i deras
testområde i södra Kalifornien, med fordonssammansättning och reslängder som är aktuella där. Detta
har också bäring på användandet av begreppen restidselasticitet och inducerad trafik.
Sammanfattningsvis kan stora vinster göras i form av minskade klimatgasutsläpp vid användandet av
ITS-system och direktkommunikation fordon till fordon och mellan fordon och infrastruktur. Här
krävs dock viss försiktighet i och med att man ännu inte vet hur denna kommunikationsteknik kommer
att användas. Trafikinformationens innehåll och kvalitet kan komma att få stor betydelse för hur dessa
system kommer att kunna utformas och utnyttjas.

20

Mikrosimuleringsmodeller beräknar utsläppen utgående från detaljerad beskrivning av fordon och hastighet,
med hänsyn till t.ex. fordonens vikt, hur växellådan hanteras och energiförluster i kraftöverföringen i motorn.
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5. Transporter – uppdelat på persontransport och godstransport
Mycket av det som redan har hanterats tidigare i rapporten under vägtrafik och tågtrafik är applicerbart
även här. Upprepningar har undvikits i möjligaste mån. Denna del har fokus på transportens
genomförande och inte på trafikslag.

5.1.

Persontransporter

I många av Sveriges kommuner prioriteras idag fotgängare och cyklister framför andra trafikslag och
färdmedel i stadsmiljö. Ett exempel är Göteborgs Trafikstrategi som säger att trafikplaneringens
viktigaste bidrag är att prioritera fotgängare och cyklister i den lokala miljön (Göteborgs trafikkontor,
2014). Gångtrafikanter har stora behov av information avseende t.ex. avstängningar och omledning i
god tid eftersom transporten är långsam och nya vägval således kan påverka transporttiden mycket.
Gångtrafikanter är också ofta, men inte alltid, behjälpta av kollektivtrafikens information om
avgångstider mm, samt av information om tillfälliga störningar, då kollektivtrafik kan vara ett
alternativ om gångtransporten tillfälligt hindras. Information om kollektivtrafiken baseras bland annat
på Trafikverkets information. Trafikinformation om stillastående trafik kan göra att fler väljer att gå.
Det gäller främst passagerare, som kan ges incitament till att promenera förbi trafiken och på så sätt
minska restiden. Ett problem kan i dagsläget vara att nå gångtrafikanten med tillgänglig information i
tid innan/under resans gång.
Trafikslagsövergripande trafikinformation anges i många utredningar vara av stor vikt för att
hållbarhetsanpassa transportsystemet. Exempelvis anser proposition 2008/09:35 Framtidens resor och
transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt att trafikslagsövergripande planering ger stora
samhällsekonomiska vinster. I Infrastrukturplanering– på väg mot klimatmålen? sammanfattar
Riksrevisionsverket (2012) intervjuer med flera av Trafikverkets regioner med att en trafikslagsövergripande planering kan ge bättre förutsättningar att minska koldioxidutsläppen, men att det inte
sker per automatik. Trafikslagsövergripande planering ger goda förutsättningar att minska koldioxidutsläppen genom samordnad trafikledning. Samspelet mellan olika typer av fordon och mellan trafikoch stadsmiljön kommer att öka, vilket understryker vikten av att Göteborgs stad kan erbjuda en
digital infrastruktur vid sidan av gator och vägar (Göteborgs Trafikkontor, 2014).
I Göteborgs kommuns trafikstrategi står mycket om informationssystem i trafiken, eller
transportinformatik21 som ett verktyg för att optimera användningen av vägar och samtidigt öka
tillgängligheten för människor och gods. Det handlar om att med information stödja beslut om
färdmedel, starttid eller rutt före och under resan eller transporten, men också om en mer direkt
styrning och ledning av trafiken. En sådan effektivisering av trafiksystemet minskar också
känsligheten för störningar och ökar restidspålitligheten. Göteborgs stad har beslutat att använda
transportinformatik som ett strategiskt verktyg för att öka framkomligheten i trafiken och för att öka
kvaliteten för alla trafikanter och verksamheter. Göteborgs stad har också beslutat att delta i den
regionala, nationella och internationella utvecklingen av nyttiga system och tjänster. Göteborg avser
även att använda tillämpningar av transportinformatik för att förbättra framkomlighet och kvalitet i
spårbunden trafik och annan kollektivtrafik. Tillsammans med andra väghållare och myndigheter och i
samarbete med kommersiella aktörer ska staden erbjuda kvalitetssäkrad information till trafikanter och
främja innovationer, bland annat genom att erbjuda ’öppen data’ och förberedda testrutter (Göteborgs
trafikkontor, 2014). För att kunna erbjuda dessa tjänster effektivt är samarbete mellan kommuners
trafikkontor och Trafikverkets VO Trafikledning av stor vikt.
Tidigare tester har använt variabla skyltar placerade vid infarterna till städer som anger antal lediga
pendelparkeringsplatser vid en närliggande hållplats och tidpunkt när nästa kollektiva färdmedel
21

Informatik (även informationssystem) är det vetenskapliga studiet av information och dess behandling i kodad
form samt dess presentation (sv.wikipedia.org).
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avgår. Syftet är att underlätta för framförallt pendlare att byta från bil till kollektivtrafik i den urbana
miljön. Denna typ av information har inte tidigare varit tillgänglig och det kan ta tid att hitta de mest
effektiva formuleringarna i och med att all information som krävs för beslutet att parkera bilen och
sedan ta kollektivtrafiken till centrum inte kan formuleras på en skylt. Det tar också tid för
trafikanterna att vänja sig vid att använda denna typ av information så att beteendeförändringar kan
ske. Dock kan skylten få resenären at ta reda på om det är möjligt att byta från egen bil till kollektivtrafik och i ett senare skede utnyttja trafikinformationen för att avgöra om det är lämpligt att byta till
kollektivtrafik under den aktuella färden. Författarna känner inte till huruvida detta har följts upp i
detalj ännu.
Vid en omställning till större andel kollektivtrafikresor och till kombinationsresor, där resan
genomförs genom en kombination av olika trafikslag t.ex. gång, cykel och tåg, kommer behovet av att
ha information om hela transportsystemen att öka. Med dagens system håller Trafikverket i
informationen om trafikläget på vägarna samt tågbanorna. Sedan ska denna information länkas ut till
olika transportföretag som själva ska informera sina resenärer. Detta betyder att tillgången till
samordnad trafikinformation, där man som resenär kan jämföra t.ex. framkomligheten för olika
trafikslag är begränsad. Detta gäller resor av alla slag. Man ser t.ex. inte information om tågresor när
man bokar utlandsflyg, att ett bygge hindrar promenaden mellan hållplatsen och jobbet, eller att ett
tågstopp gör att det är bättre att använda bilen idag. Däremot har Trafikkontoret i Göteborg och
Trafikverket under 2013–2014 bedrivit en försöksverksamhet inom samordnad trafikledning med
målet att informera och vägleda trafikanter dygnet runt. Det har skett i nära samverkan med
vägassistans, räddningstjänst, polis och kollektivtrafikhuvudmän (Göteborgs trafikkontor, 2014).
Utvärderingen av detta försök pågår, och väntas kunna utgöra bra underlag för fortsatta studier.
Kollektivtrafikresenärer stöttas av ett växande antal WEB-baserade verktyg, exempelvis
www.resrobot.se i Sverige, www.reittiopas.fi i Finland och www.rejseplan.dk i Danmark och
Öresundsregionen. Genom att kombinera sådana verktyg med Trafikverkets trafikinformation och med
trafikinformation från fjärrbussoperatörer kan överflyttningseffekter mellan trafikslag som resultat av
störningar såväl i vägtrafik som i tåg och busstrafik hanteras t.ex. genom att anpassa avgångstider och
restidsprognoser. Ytterligare studier av exempelvis reseplanering och andra åtgärder som riktas mot att
underlätta överflyttning från bil till kollektivtrafik bör genomföras (MOVEA, 2009). Det finns stora
möjligheter att förändra resandet i en mer energieffektiv riktning. En viktig del är att se till att valet av
den ofta mer energieffektiva tågresan underlättas. Med hjälp av information kan resenärerna förstå
skälet till att t.ex. en resa kan bli försenad. Detta kan minska en långsiktig överflyttning till bil vid
upprepade förseningar i tågtrafiken.

Mobility management
Mobility Management är ett koncept för att främja hållbara transporter och minska bilanvändningen
genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Grundläggande för Mobility Management är
"mjuka" åtgärder, som information och kommunikation, organisation av tjänster och koordination av
olika parters verksamheter. Mjuka åtgärder förbättrar ofta effektiviteten hos ”hårda” mobilitetsåtgärder
såsom etablering av nya spårvagnslinjer, vägar eller cykelbanor. Kostnaden för trafikinformations- och
trafikledningsbaserade åtgärder är förhållandevis låg och Mobility Management kräver jämfört med
"hårda" åtgärder därför inte nödvändigtvis stora finansiella insatser. De kännetecknas därför ofta av ett
bra kostnads-/nyttokvot (BCR – Benefit Cost Ratio) (www.epomm.eu; Trafikverket, 2012b).
Inom Mobility Management kan stora klimatvinster göras där VO Trafikledning är en viktig del i
samarbetet. Trafikledning är dock endast en del av Mobility Management och verksamhetsområdet är
beroende av samarbete med andra verksamhetsområden. Trafikverket har tagit fram en handbok för
Mobility Management inom vägbyggprojekt, där det finns stora möjligheter att påverka trafikanterna
att förändra sina transportval mot mer klimatvänliga alternativ. Det första målet är att öka
framkomligheten under vägbyggprojektet främst genom överflyttning från biltrafik (där man förväntar
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sig köer på grund av bygget) till kollektivtrafik eller gång/cykel. Genom att använda en kombination
av trafikinformation/trafikledning och fysisk prioritering av de trafikslag man önskar, såsom att
färdigställa cykelbanorna först, gynnas de prioriterade trafikslagen direkt på plats samtidigt som
trafikinformationen också kan nyttjas till ökad överflyttning. Definitionen av mobility management
har utvecklats på europeisk nivå, främst i ett antal EU-projekt och inom ramen för samarbetsplattformen EPOMM, European Platform on Mobility Management (http://www.epomm.eu) och
lyder:
”Mobility Management (MM) är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka
bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden”
Mobility Management är alltså inte bara trafikinformation, utan också underlättande av hållbara
transporter, och har en stor potential för klimatförbättring i både det långa och det korta perspektivet
(Trafikverket, 2012b). En viktig del av att använda denna kombination av åtgärder just vid
vägbyggnation är att direkt skapa ett incitament för trafikanterna att förändra sitt beteende, i och med
att det redan finns en negativ påverkan på framkomlighet med bil på grund av vägbyggnationen.
Projektet Mobility Management E18 mellan Hjulsta och Kista, MME18, var ett försök att öka
pendlingen med cykel, tunnelbana och med annan kollektivtrafik samt att minska pendlingen med bil
mellan Kista och Hjulsta, samtidigt som vägtrafiknätet byggdes ut. I detta projekt ser man tydligt att
tunnelbaneåkandet ökade och biltrafiken minskade under projektets gång, men återgick i stor
utsträckning till normalläget efter försöket. Dock kunde vissa kvardröjande effekter synas, vilket man
tillräknade projektresultatet. Minskningen av biltrafiken under projekttiden var också ett positivt
resultat i och med att detta minskade kösituationerna runt området (Trafikverket, 2015a).
MME18:s första effektmål var: Förbättrad, alternativt oförändrad, framkomlighet på Kymlingelänken
under byggtiden, genom minskad trafik i rusningen. Det visade sig svårt att beskriva hur framkomligheten ändrades eftersom det saknades heltäckande mätningar före- och efter projektets
genomförande (Trafikverket, 2015a). Ett Mobility Management-projekt är till stora delar ett
kommunikationsprojekt så kommunikationskompetens och kommunikationsstrategier är viktiga för att
ett sådant projekt ska bli framgångsrikt (Trafikverket, 2015a).

Tillgänglig trafikstatistik
Trafikstatistik är ovärderligt i utvärderingen av effekter av trafikinformation och trafikledning. Här
redovisas endast ett fåtal av de källor till trafikstatistik som finns tillgängliga, men det finns många
mätningar och många databaser för olika typer av trafikstatistik. Dessa skulle kunna ge ökade
möjligheter att utvärdera resultatet av trafikinformationen på ett mycket mer transparent sätt än vad
som sker idag. Ett utvecklingsområde som skulle ge stora vinster är att sammanställa dessa
trafikstatistikkällor, där även det kommunala vägnätet bör ingå, så att källorna gemensamt kan
utnyttjas i trafikledningsarbetet.
Varje år ges Störningsrapporten ut och redovisar de största och viktigaste störningarna som inträffat i
Stockholmstrafiken under året. Rapporten pekar även på en mängd rekommendationer för alternativa
sätt att hantera dessa störningar. Dessa rekommendationer syftar till att utveckla bland annat den
regionala störningshanteringen för vägtrafiken (Trafikverket, 2015b).
En viktig källa till statistik för antalet incidenter och störningar i vägtrafiken är det så kallade
Nationella trafikledningssystemet, NTS. Med hjälp av NTS kan det mesta av vägtrafikledarnas arbete
följas upp och analyseras. Det innebär att det går att följa upp hur vanligt förekommande en viss typ
av händelse är och var och när de sker. Statistiken baseras på de absolut vanligast förekommande
störningarna: olyckor, stillastående fordon och föremål på vägbanan. Dessa utgör 90–95 procent av
alla registrerade händelser (Trafikverket, 2015b).
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5.2.

Godstransporter

Trafikstrategin som har antagits av Göteborgs kommun föreslår att godstrafiken ska prioriteras vid
störningar med hjälp av en samordnad trafikledning (Göteborgs Trafikkontor, 2014). Göteborgs hamn
är ett riksintresse främst för godstransporter, och godsflödena passerar till stor del genom de centrala
delarna av Göteborgs och Mölndals kommuner. Förseningar för dessa transporter kan ge stora
kostnader vid omlastningen från stora fartyg. Sjöfarten är också klimateffektiv samtidigt som stora
ansträngningar görs för att lösa sjöfartens luftföroreningsproblem. Dock har Trafikverket inget ansvar
att trafikleda och trafikinformera inom sjöfarten, men godstransporten är mycket beroende av att
komma i tid till hamnen och påverkas således starkt av Trafikverkets trafikledning.
Sverige arbetar för att öka andelen fossilfria transporter som en led i arbetet att nå en fossiloberoende
fordonsflotta 2030. Mycket av arbetet med att få fram fossilfria godstransporter sker genom
inblandning av biobränslen i diesel, med slutmålet att fasa ut dieseln helt (KNEG, 2015). Bränsleval är
dock inte ett ansvarsområde för trafikledning och trafikinformation, men riktad trafikinformation för
att t.ex. underlätta att nå laddstationer eller tankstationer för biodrivmedel vid trängselsituationer.
En sammanställning av hur stor påverkan trafikledning och trafikinformation har på trafiktillväxten för
godstransporter på väg, ur utredningen ”Fossilfrihet på väg” (SOU 2013a; SOU 2013b), visar på en
minskning av trafiktillväxten med blygsamma 0,3 % till 2030 eller 2050. Den totala minskningen av
trafiktillväxten jämfört med business as usual-scenariot är 26 % respektive 43 % med alla metoder
tillsammans. Dock finns det flera åtgärder som underlättas av bättre trafikledning och trafikinformation som inte har tillskrivits den åtgärden. Den största delen består av bättre utnyttjande av
alla trafikslag (13 % respektive 21 %) och ruttoptimering (9 % respektive 15 %). Samordnade
godstransporter i staden beräknas kunna minska trafiktillväxten för lastbil med 9 % respektive 15 %.
Alla dessa åtgärder kräver stora mängder trafikinformation och trafikledning även om en del av den
säkerligen inte kommer att utföras av Trafikverket i första hand.
För att godstrafiken i större utsträckning ska kunna bidra till en minskad klimatpåverkan behöver
logistiken förbättras och en överflyttning ske till mer energieffektiva trafikslag som sjöfart och tåg.
Den här utvecklingen kräver en hel del investeringar i infrastruktur samt i drift och underhåll för att
säkerställa tillförlitligheten inom järnvägen och i förbindelser till hamnar. Även kortare transporttider
på järnväg och möjligheten att köra med längre tågset ses som åtgärder som behövs för att öka
konkurrenskraften hos tåg (KNEG, 2015; Vierth m.fl. 2015). Detta kan dock leda till att det blir
svårare att allokera tåglägen på kort sikt och kan försvåra planeringen av infrastrukturåtgärder på
längre sikt (Vierth m.fl., 2015). I detta sammanhang kan trafikinformation och trafikledning spela en
avgörande roll. Att kunna leverera tillförlitlig information så tidigt som möjligt samt kunna trafikleda
för att minska förseningar kan förbättra möjligheterna för ett ökat förtroende för att använda tågtrafik
för godstransporter.
I KNEG (2015) har man också identifierat att godstransporter i städer kan effektiviseras kraftigt, där
samordning av transporter kan ge en minskning av lastbilsrörelser i antal fordonskilometer med 30–
70 %. Även en bättre ruttplanering och en ökad fyllnadsgrad kan ge minskad lastbilstrafik även om det
inte är lika påtagligt. I detta fall kan trafikinformation ge mervärde till ruttplaneringen, där en
uppdaterad bild av trafiksituationen i ett område kan ge chaufförer möjlighet att styra om sina rutter så
att de kan undvika köer.
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6. Diskussion och slutsatser
Denna studie har två syften: dels att visa hur man kan kvantifiera de effekter på klimatgasutsläpp som
trafikinformation och trafikledning har, dels att peka på hur verksamhetsområdet kan gå vidare med
olika projekt som leder till lägre klimatgasutsläpp.
Trafikinformation är mycket värdefull för många trafikanter, och skulle säkerligen kunna användas i
större utsträckning än idag. I och med att fler och fler fordon är utrustade med utrustning som också
skulle kunna användas för att samla in grunddata för trafikledning, såsom gps-mottagare, videokameror och kommunikationsutrustning, så finns även här en källa som skulle kunna användas för
förbättrad trafikinformation. Att kunna använda sig av denna källa för att samla in så kallade big data
angående vägtrafik skulle kunna användas framförallt för uppföljning av olika trafikinformationsrelaterade åtgärder. En aspekt att ha i åtanke i sådana fall är integriteten och att informationen är
avidentifierad.
Transportsystemet utvecklas kontinuerligt och att ha data som representerar dagens situation är av vikt
för att få en trafikstyrning som leder rätt. Därför bör man när man läser äldre utredningar fundera över
huruvida slutsatserna är relevanta och inte baseras på inaktuella data, både avseende trafiken och
beteenden (Vägverket, 2006). Det är också viktigt att följa teknikutvecklingen avseende energieffektivisering av transporter då utvecklingen går fort. Det ökar kraven på uppdaterad uppföljning av
insatserna, så att trafikledningen inte styr mot mål som inte längre är intressanta. Ett exempel på
teknikutveckling som har betydelse är huruvida motorn stängs av automatiskt vid stillastående för att
undvika tomgångskörning, förekomsten av autonoma fordon, vilken hastighet som fordonen är
optimerade för och om bromsenergin kan återvinnas. Även beteenden förändras snabbt över tid då
alltfler trafikanter, och även deras fordon, idag är uppkopplade och nåbara för information på ett sätt
som utvecklas konstant. Förändringar i körsätt kan ge positiva effekter (och även negativa) på
klimatgasutsläppen utan att transportnyttan förändras.
För att kunna följa upp effekterna på klimatgasutsläpp av förändringar i körsätt och teknik används
modellberäkningar som baseras på detaljerade mätningar. Dessa modeller behöver för VO
Trafiklednings behov främst vidareutvecklas avseende låga hastigheter och körsätt vid olika
trafiksituationer och i olika trafikmiljöer. Arbete pågår med att kombinera detaljerade trafiksimuleringsmodeller med detaljerade emissionsmodeller, vilket ger stor utväxling och delad
finansieringsbörda för denna typ av projekt. Det kan vara av vikt för VO Trafikledning att delta i
utvecklingen för att säkerställa sina speciella behov, där utvecklingen av emissionsmodeller ofta
fokuserar mer på situationer med fritt flöde och högre hastigheter. Synergierna av samtidig beräkning
av emissioner av klimatgaser och av luftföroreningar är normalt mycket stora.
En av trafikledningens uppgifter är att underlätta resandet och minska trängsel i vägtrafik med
körmönster som karakteriseras av snabba starter och stopp (kökörning). När sådana trafiksituationer
uppstår så kan utsläppen vara flera gånger större än vid jämn hastighet. Stora vinster skulle därmed
kunna göras genom att använda sig av olika trafikledningskoncept. Genom att mäta körförlopp (och
eventuell bränsleförbrukning) kan man studera hur stora besparingarna av klimatgasutsläpp blir. Men
för att kunna se effekterna av trafikinformation är det av betydelse att ha en medelvärdesbildning av
trafikens hastighet över en kortare tidsperiod, t.ex. över 15 minuter istället för över en timme, som
bättre reflekterar de momentana trafiksituationerna.
Att öka tillgängligheten och mobiliteten utan att bygga ny infrastruktur är en viktig aspekt. Behovet av
nybyggnation och investering i infrastruktur kan minska genom Mobility Management där
Trafikledning samarbetar med andra verksamhetsområden, vilket också minskar utsläppen av
klimatgaser.
En iakttagelse från en del studier som har genomförts är att det verkar finnas en stor tilltro till
ekonomiska styrmedel. Det skrivs mycket om priselasticiteter (t.ex. MOVEA, 2009), vilka helt baseras
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på att valen styrs av ekonomiska ställningstaganden. Detta kan ifrågasättas då trafiken, främst i
stadsmiljö, alltmer innebär miljömässiga ställningstaganden och många tar hänsyn till ickeinternaliserade kostnader och intäkter i sina färdmedelsval. Hur olika värden internaliseras eller
prissätts varierar också mycket mellan olika personer. Restid hanteras också, som en ren kostnad, men
ett alternativ som kan passa många är att utnyttja restiden till andra aktiviteter. Det finns också en
komfortfaktor att ta hänsyn till och som varierar från person till person. Många tycker att det är mer
bekvämt att sitta ensam i en bil istället för att trängas med andra i kollektivtrafik, andra tycker det är
bekvämt att slippa sitta i bilkö och tar bussen och ser resan som en möjlighet att göra annat, t.ex. att
läsa. Gång och cykel väljs också allt oftare av träningsskäl och inte bara av ekonomiska eller
tidsmässiga skäl.
Då vissa ställningstaganden inte har ekonomiska förtecken eller har internaliserats i samhällsekonomiska modeller kan effekterna av ekonomiska styrmedel bli mindre än förväntat. Trafikinformation som kan ge trafikanterna större möjlighet att göra t.ex. miljöeffektiva val kommer då att
bli allt viktigare. Det är också viktigt att trafikstyrningen baseras på korrekta underlag så att styrningen
verkligen ger de effekter man önskar. Exempelvis kan trängselskatt minska trafiken på vissa platser,
men också ge ökad trafik i andra delar av systemet. Detta kan minska förståelsen hos allmänheten för
de valda styrmedlen.
De svenska utredningar som finns att tillgå är ofta Stockholmscentrerade vilket gör att i de fall
trafiksystemet på lokalnivå skiljer sig från Stockholm kan stora skillnader i resultat förekomma. En
stor del av teoribildningen baseras också på internationella studier vilket normalt betyder mycket
högre trafiktäthet och, särskilt jämfört med de norra delarna av Sverige, mycket kortare avstånd. I
sådana fall där trafikinformation och styrning sker i mindre trafiktäta orter så kan det vara viktigt att
först identifiera de skillnader som finns för det aktuella området jämfört med områden där studier har
genomförts och hur dessa skillnader kan påverka resultaten. Det är också viktigt att trafikanterna har
förtroende för systemet och att de upplever att de har en reell nytta av det för att de också ska använda
sig av det. Risken är annars att man styr mot fel mål och för varje gång det händer så tappar
trafikanterna förtroende för systemet och svårigheterna att byta riktning blir större.
För tågtrafiken finns också ett flertal förslag till att underlätta ett effektivare kapacitetsutnyttjande av
befintlig infrastruktur, vilka t.ex. kan leda till möjligheter att erbjuda fler tåglägen (Trafikverket
2012e). Exempelvis kan riktlinjer vid störningar utvecklas där reservplaner skapas för hur man ska
agera i stört läge, vilket minskar behovet av problemlösning ad hoc, samt att man ser att teknikstödet
behöver förbättras tvärs funktionerna. En ändrad trafikplanering genom att minska blandningen av tåg
som har olika hastighet på en sträcka kan också ge positiva effekter för tillgängligheten.
I detta sammanhang beräknas också det nya trafikledningssystemet NTL för tågtrafiken, leda till en
mer effektiv användning av infrastrukturen via trafikinformation. För att kunna beräkna vilken
påverkan det kan ha på energianvändningen och utsläppen av växthusgaser är det av vikt att ha
tillförlitliga data för referensvärden. Referensvärden går att få fram genom att se bakåt i tiden och
undersöka vilken effekt olika störningar har haft. Trafikverket har tillgång till mycket information om
vad som sker beträffande infrastrukturen för tåg (Ahlberg, 2015). Tyvärr är informationen av
varierande typ och därför svår att sammanföra och dra slutsatser ifrån, vilket noterades i Ahlberg
(2015). När det exempelvis gäller förseningstimmar så är det inte praktiskt möjligt att koppla omledda
eller inställda tåg till en viss störning. För att kunna göra detta krävs det att man manuellt tittar på data
för varje tåg vilket är mycket tidskrävande.
Det finns liknande problem vad gäller informationen om tågset där Trafikverket i princip vet vilka tåg
som finns var och när, genom den information som samlas i Tågplanen och LUPP22. Information om
hur de är sammansatta avseende vikt och längd går att få via OPERA. Men det är problem med
22

LUPP är ett uppföljningssystem för statistik om punktlighet och störningar i tågtrafiken (www.trafikverket.se).
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länkningen till en specifik händelse och trafikeringen. Också under arbetet inom ELVIS-projektet och
godståg noterades att det råder ett stort utvecklingsbehov vad gäller datatillgång och datahantering
som rör tågens elanvändning och aspekter som har betydelse för att kunna utvärdera (Vierth m.fl.,
2015). För analys av luftkvalitet och buller krävs information både om loket och om alla dragvagnar,
vilket tar mycket persontid att få ut ur systemen (Gustafsson m.fl., 2016). Det finns ett behov av
kvalitetssäkrade data, både över elanvändning och med andra relaterade faktorer som kan påverka
elanvändningen som tågens längd, tågens bruttotonvikt, antalet stopp, hastighet, banans topografi etc.
För att samhället och transportsystemen ska kunna bli mer energieffektiva och hållbara samt bidra
mindre till klimatgasutsläpp behövs det insatser som berör även andra delar än trafikinformation
direkt. Det kan gälla planering av infrastrukturen och dess användning, till exempel att för järnvägstransporter identifiera var stopp på en sträckning bör ske för att minska energibehovet för att starta ett
tågset efter stoppet. Det gäller också att undvika att placera stationer i lägsta punkten av t.ex. en
tunnel. Vidare kan det i ett större perspektiv röra sig om att möjliggöra intermodalitet, och att bygga
samhället på ett sätt som ökar möjligheterna för mer energieffektiva alternativ som kollektivtrafik,
cykel och gång. Trafikinformationen kan även spela en viktig roll i detta genom att förse trafikanterna
med information som underlättar för dem att använda mer miljövänliga transportalternativ.
Inom trafikslagsövergripande godstransporter (där även båttrafik ingår) finns stora möjligheter för
trafikinformation att bl.a. påverka klimatgasutsläppen. Detta inkluderar även trafikinformation för
sjöfart och flyg, vilket inte har studerats här då det ligger utanför VO Trafiklednings ansvar. För att
kunna göra jämförelser mellan olika utfall krävs dock emissionsdata för både sjöfart och flyg, så att den
bästa vägen ur klimatsynpunkt kan rekommenderas. Sjöfart är generellt ett klimateffektivt sätt att
transportera gods. Det finns komplikationer med trafiklösningarna till och från hamnar, i och med att
man i dagsläget normalt behöver lasta om godset till landbaserad transport då målpunkterna inte har
anpassats till hamnlägena. För att gods ska flyttas över mellan järnväg och sjöfart behöver de företag
som utnyttjar transporterna få en trygghet och ett förtroende för att deras transporter kommer att kunna
genomföras utan problem. Det behövs också en flexibilitet i systemet för att tilldela tåglägen som ger
möjligheter att även på lite kortare sikt kunna utnyttja tåg för transporter om ett sådant behov uppstår.
Att arbeta för att delge information så tidigt som möjligt är ett sätt att stärka förtroendet för tåg och
sjöfart som transportmedel. Med en visshet om att man kan få vetskap om eventuella störningar så ökar
även good will och därmed benägenheten att använda tåg och sjöfart i större utsträckning.
De största vinsterna avseende minskade klimatutsläpp som trafikinformation kan hjälpa till att bidra
till på kort sikt återfinnas sannolikt inom vägtrafiken. Anledningen är att den el som tågtrafik använder
huvudsakligen är baserad på koldioxidfria energikällor, medan vägtrafiken fortfarande till stor del
använder fossila bränslen. I jämförelse så är 1 kWh svensk elmix = 0,0973 kg CO2eq (Randahl
Oskarsson, 2015) och 1 kWh bensin = 0,303kg CO2eq23. På lång sikt kan en effektiv trafikinformation
för tåg innebära att fler trafikanter väljer det transportsättet framför bil, vilket i sig ger en mer
klimatsmart transport. Vidare är det framförallt i tätorter som trafikinformation har störst nytta om
syftet är att förbättra tillgänglighet och undvika trängsel samt underlätta för överflyttning från
biltransport till mer klimatsmarta alternativ.
Trafikledningens effekter av 24-timmars framförhållning behöver utvärderas även på lång sikt.
Kraftigt förenklat gäller då, enligt författarna, att naturvetenskapliga samband behöver utredas på
djupet, medan beteendevetenskapliga förändringar behöver följas upp genom återkommande studier.
Detta då många av de naturvetenskapliga sambanden är konstanta medan beteende förändras snabbt
över tid.
De stora möjligheter VO Trafikledning har att påverka trafikeringen och effektiviteten i trafiksystemet
avspeglas också i de stora möjligheterna avseende minskning av klimatgasutsläpp, i relation till
23

http://www.miljofordon.se/fordon/miljopaverkan/sa-raknar-vi-miljopaverkan (2016-06-06).
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genomfört transportarbete. Det finns dock en del svårigheter med att följa upp resultaten avseende
klimatgasutsläpp i och med att en del av de förenklingar som gjorts i andra uppföljningssystem inte är
helt anpassade för uppföljning av klimatgasutsläpp. En del av svårigheterna med uppföljningen är dock
gemensamma för klimatgasutsläpp och t.ex. restidspåverkan då valet av referenssituation påverkar
resultatet. Våra förslag till fortsatt arbetet inom klimatgasutsläpp i relation till VO Trafikledning kan
sammanfattas i följande punkter:
1. Utveckla uppföljningssystem för
a. arbetet inom VO Trafikledning t.ex. beträffande val av informationskanaler, utnyttjande
av insamlade data, och
b. förarbeteende eller regelsystem för tågförare, samt
c. emissionsmodeller inklusive körmönster.
2. Inom järnvägen finns något större möjligheter att styra och leda om trafiken i och med att all
trafik är yrkestrafik och fordonen färre. Här utgör hjälpsystem och diskussionen om tåglägen
och ökad flexibilitet en viktig del.
3. Minskade utsläpp av klimatgaser kan uppnås både kortsiktigt och långsiktigt genom
trafikslagsövergripande trafikledning.
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