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1:1 Skatter, avgifter och priskänslighet som tar oss närmare målen 

Konsekvenser av ändrade farleds- och lotsavgifter 
Presentatör: Axel Merkel, VTI 

Författare: Axel Merkel VTI, Magnus Johansson VTI, Inge Vierth VTI, Samuel Lindgren VTI, Lisa 
Björk VTI  

Sjöfartsverket belägger den kommersiella sjötrafiken i Sverige med farleds- och lotsavgifter. 
Intäkterna från dessa avgifter utgör över 70 procent av Sjöfartsverkets totala intäkter. Sedan 
ikraftträdandet av en ny avgiftsmodell år 2018 differentieras fartyg baserat på nettodräktighetsklass 
och miljöprestanda enligt systemet Clean Shipping Index (CSI). Var femte år genomför Sjöfartsverket 
en översyn av modellen för uttag av farleds- och lotsavgifter, nästkommande revideringar väntas träda 
i kraft år 2023. Inför detta ska VTI i ett forskningsprojekt tillsammans med Sjöfartsverket och 
Sveriges hamnar bistå med analyser och rekommendationer för utformandet av ett effektivt system för 
avgifterna. Syftet med den aktuella studien är att ta fram och redogöra för kunskap avseende de 
effekter som farleds- och lotsavgifter har i transportsystemet. Detta inkluderar effekter av avgifter på 
trafikering och kapacitetsutnyttjande inom olika segment av den avgiftsbelagda sjöfarten och effekter 
av det nuvarande systemet för miljödifferentiering på benägenheten hos redare att tillämpa 
operationella eller tekniska åtgärder som leder till förbättrad miljöprestanda. Dessutom genomförs en 
rad konsekvensanalyser av hypotetiska justeringar i den befintliga avgiftsmodellen. Syftet med dessa 
analyser är att beskriva de effekter som kan förväntas följa av olika justeringsförslag. De effekter som 
redovisas i rapportens konsekvensanalyser är påverkan på intäkterna för Sjöfartsverket, förändringar 
av avgiftsbördan inom olika trafiksegment, eventuella effekter av ändrade avgifter på trafikering och 
transportmönster samt huruvida de studerade ändringarna ger upphov till större eller mindre 
incitament till miljöprestandahöjande åtgärder. För att uppskatta farleds- och lotsavgifters effekter på 
trafikering och kapacitetsutnyttjande skattas ekonometriska modeller baserade på fartygsvisa 
observationer av erlagda avgifter och trafikutfall. Dessa resultat kompletteras med en deskriptiv analys 
av hur upptagningen av fartyg i miljörabattsystemet sett ut sedan 2018. För att genomföra 
konsekvensanalyser av hypotetiska avgiftsförändringar har en beräkningsmodell konstruerats som 
möjliggör modellerandet av alternativa tariffer. I rapportens empiriska resultat finns att fartygstrafiken 
i olika grad är känslig för avgiftsförändringar. Ett övergripande resultat är att höjda avgifter kan leda 
till att godsfartyg gör färre anlöp, men att mängden lastat/lossat gods per anlöp ökar så att totala 
godsvolymer per fartyg över tid förblir oförändrade. Olika fartygssegment är enligt skattningarna olika 
känsliga för högre kostnader, vilket är i linje med tidigare studiers resultat om trafikslagskonkurrens. 
Uppföljningen av miljöincitament visar att fler fartyg nu kvalificerar sig genom miljöprestandabetyg 
men de totala incitamentsbeloppen är fortfarande relativt små och det saknas förutsättningar för att 
kunna göra en ordentlig utvärdering av systemet. Av de alternativa avgiftsutformningarna som 
studerats finns att särskilt tre förändringar är intressanta att gå vidare med. Dessa är 1) en avtrappning 
av dagens frekvensrabatt i farledsavgifterna, 2) ett avskaffande av gods- och passageraravgifter och 3) 
en övergång till en mer enhetlig lotstaxa. 
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Trafiken betalar inte för sig! 
Presentatör: Anders Ljungberg, Trafikanalys 

Författare: Anders Ljungberg Trafikanalys, Björn Olsson Trafikanalys  

Bakgrund I Trafikanalys instruktion anges att myndigheten ska ansvara för analyser av 
transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till skatte- och avgiftsuttag inom olika delar 
av den svenska och europeiska transportsektorn. Metod Analysen och sammanställningen baseras i 
huvudsak på befintlig kunskap. Härtill har egna analyser baserat på nya data genomförts där 
marginalkostnader saknats eller varit bristfälliga. Aktuella skatter och avgifter för de olika trafikslagen 
gällande 2020 har tagits fram och bearbetats för att gälla redovisade trafikslag och 
fordonskombinationer. I övrigt baseras analysen på senaste statistik från Trafikanalys gällande trafik- 
och transportarbete samt beläggningsgrad med mera. Resultat och slutsatser Med den 
koldioxidvärdering vi använt betalar bensin och dieselbilar på landsbygd inte för de externa kostnader 
de orsakar. För elbil täcker elskatten däremot dess externa kostnader i samma trafikmiljö. I tätort är all 
biltrafik oavsett drivmedel däremot alltför lågt prissatt. Det är framförallt externa kostnader för 
olyckor och slitagepartiklar som är stora, liksom kostnad för koldioxid för de fossildrivna bilarna. 
Persontrafik på järnväg betalar inte heller de kostnader den orsakar och busstrafik betalar i mindre 
utsträckning för sina samhällsekonomiska kostnader än tåg. Vad gäller inrikesflyget så blir antagandet 
om EU ETS internaliserar kostnaden för koldioxid avgörande för om de betalar mer eller mindre än de 
ska. All godstrafik betalar betydligt mindre än de externa kostnader de orsakar. Det gäller lastbil, tåg 
och sjöfart. I ett internationellt (godsstråk)perspektiv betalas det mer för godstrafik utomlands både på 
väg- och järnväg. I en jämförelse där olika trafikslag fraktar samma last mellan Kristinehamn och 
Göteborg visar sig järnvägen ha lägst externa kostnader och lastbil betydligt högre än både järnväg 
och sjöfart. Beaktas också internaliserande skatter och avgifter betalar sjöfarten marginellt mer i 
avgifter än dess externa kostnader, medan godståg och framförallt lastbil inte betalar tillräckligt. 
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Kilometerskatt för framtidens elbilar - en bra ide, varför, och i så fall hur 
stora? 
Presentatör: Disa Asplund, VTI 

Författare: Maria Börjesson VTI & LiU, Disa Asplund VTI, Carl Hamilton  

Vi besvarar tre forskningsfrågor. Ett, vad är den samhällsekonomiska nyttan av en optimalt 
internaliserande kilometerskatt för elbilar, i förhållande till administrationskostnaderna för sådan skatt. 
Och, kan de mesta av de externa kostnaderna för elbil internaliseras på billigare sätt än med milskatt 
och i så fall hur? Två, skulle en optimalt internaliserande kilometerskatt täcka den nuvarande 
offentliga kostnaden för vägtransportsektorn? Tre, vad talar för och emot en fiskal kilometerskatt, 
utöver vad som behövs för att täcka de externa kostnaderna och att finansiär vägtransportsektorn. Vi 
simulerar den optimala kilometerskatten för Mälardalen i ett Sampers 2040-scenario där alla fordon 
antas drivas på el (vilket ger hälften så låga drivmedelskostnader som idag). Ett litet antal vägar i 
centrala Stockholm och på motorvägsnätet är den optimala kilometerskatten är mycket hög, uppåt 10 
kr/km. Den optimala kilometerskatten är dock mycket måttlig för majoriteten vägarna (beroende på 
länkar och tidsperiod). Den genomsnittliga optimala kilometerskatten är 15 öre/km för högtrafik och 3 
öre/km för nattimmarna (för regionen som helhet). Det finns en betydande variation i den optimala 
trängselskatten över tid och rum. 73% av alla fordonskilometrar körs på länkar med en lägre 
trängselskatt än 61 öre/km, vilket är den genomsnittliga trängselskatten för alla fordonskilometrar i 
Mälardalen. Nästan hälften av alla fordonskilometrar körs på länkar med en lägre skatt än 25 öre/km 
(ungefär 40% av nuvarande bränsleskatt per kilometer för en bensinbil och ännu länge andel om man 
lägger till reduktionsplikten omräknat till ekvivalent bränsleskatt). Om man tar hänsyn till att den 
årliga fordonsskatten också internaliserar en del av den externa kostnaden för att köra, är den optimala 
körskatten ännu lägre. Vi drar slutsatsen att den optimala skatten på majoriteten av vägnätet blir för låg 
för att motivera övervakningskostnaden för en rikstäckande GPS-baserad kilometerskatt under många 
år framåt. Att ta upp den nuvarande drivmedelsskatten är billigt i jämförelse, eftersom den tas ut högt 
uppströms i leveranskedjan, från ett förhållandevis litet antal oljebolag, i stället för nedströms, från ett 
stort antal fordonsägare. Bränsleskatten är inbakad i literpriset, och staten behöver aldrig samla in 
information om vem som konsumerat hur många lite drivmedel och när. Att ta ut en kilometerskatt, 
differentierad på fordonstyp, plats och tid kräver däremot ett omfattande system för att mäta och 
identifiera individuella fordonsrörelser och därefter begära in skatten från varje fordonsägare separat. 
En utvidgning av nuvarande trängselskattesystem runt storstäderna kunna internalisera mycket av det 
externa kostnaderna. Men även detta är relativt dyrt jämfört med en bränsleskatt. Skatteintäkterna från 
bilanvändning översteg de offentliga utgifterna för väginfrastruktur (investeringar och underhåll) 
2018. Baserat på Atkinson och Stiglitz (1976) drar Mankiw et al. (2009) slutsatsen att skattesatsen för 
olika konsumtionsvaror bör beskattas lika av fördelnings- och effektivitetsskäl (bortsett från skatter 
som internaliserar externa effekter). Många tycker dessutom att det är önskvärt att individer med 
samma inkomster beskattas lika. Vi finner en betydande variation i körsträcka för individer med 
samma inkomst, bland annat på grund av faktorer som rör geografi och familjesituation. Detta talar 
mot en skatt på bilresande utöver den som motiveras av externa effekter eller en finansiering av 
vägtransportsystemet. 
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Beskattning av den elektrifierade vägtrafiken 
Presentatör: Per Kågeson, Nature Associates 

Författare: Per Kågeson Nature Associates  

Regering och riksdag bör snarast ta ställning till hur vägtrafiken och el och vätgas för fordonsdrift ska 
beskattas så att investeringar i fordon och berörd infrastruktur kan bedömas baserat på de skattevillkor 
som faktiskt kommer att gälla. Politiken behöver också ge besked om hur vägtrafiken ska beskattas 
efter genomförd elektrifiering. Det förefaller rimligt att tillföra statsbudgeten medel som motsvarar 
Trafikverkets kostnader för vägnätet, inklusive nyinvesteringar. Dessa kostnader antas år 2040, 
inklusive nyinvesteringar, uppgå till max 30 miljarder kronor per år. Vidare antas att den tunga 
trafiken bör stå för ca en tredjedel av kostnadsansvaret och lätta fordon för ca två tredjedelar. Den 
tunga trafiken bör omfattas av km-skatt/vägtullar som medför att utlandsregistrerade lastbilar 
likabehandlas med inhemska. Skatten bör avse hela vägnätet eftersom kostnaderna för vägslitage, 
olyckor och buller inte varierar tillräckligt mycket för att motivera en geografisk differentiering. För 
att klara den tunga trafikens andel av kostnadsansvaret behöver skatten i genomsnitt uppgå till 1,45 
kronor per fordonskilometer men differentieras för fordonens totalvikt och antal hjulaxlar. För att 
påskynda elektrifieringen av tunga lastbilar och bussar kan km-skatten, i enlighet med bestämmelserna 
i det reviderade eurovinjettdirektivet, dessutom differentieras så att utsläppsfria fordon betalar en 
mycket lägre skatt än de fossildrivna. För att ytterligare underlätta elektrifieringen och skattemässigt 
jämställa batteridrift med vätgas som används i bränsleceller bör el som tillförs km-skattepliktiga 
fordon bara beskattas med EU:s miniminivå (ca 1 öre/kWh). Det går åt ca 2,5 gånger mer el i kedjan 
från elnätet till fordonets hjul (via framställning av vätgas genom elektrolys och användning av 
bränsleceller) jämfört med direkt eldrift där elen tillförs bilens batterier. Att belägga 5-6 miljoner 
personbilar och lätta lastbilar med km-skatt framstår inte som kostnadseffektivt. För att klara den lätta 
fordonstrafikens andel av kostnadsansvaret efter elektrifieringen vore det bättre att komplettera 
intäkterna av elskatten med en årlig vägtrafikskatt som i så fall igenomsnitt behöver uppgå till ca 1 
800 kronor per fordon. När vägtrafiken inte längre ger upphov till stora utsläpp av avgaser och 
koldioxid kommer statens intäkter från de skatter som historiskt har använts för att internalisera dessa 
effekter att sjunka mot noll. Ett resultat av en framgångsrik miljöpolitik är således att dessa skattebaser 
krymper. Ytterligare beskattning skulle innebära att man beskattar mobilitet. I stället bör staten 
kompensera bortfallet genom att höja de skatter som är förknippade med lägst samhällsekonomisk 
kostnad. Det är inte säkert att en skatt på mobilitet tillhör dem. Om riksdagen anser att resor och 
godstransporter från rent fiskal utgångspunkt är lämpliga skatteobjekt och därför bör omfattas av 
någon form av skatt på mobilitet som drar in mer pengar till statskassan än vad statens kostnader 
motiverar, bör samma villkor tillämpas på de olika trafikslagen. 
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1:2 Kostnadskontrollen av investeringsprojekt kan bli bättre 

Trafikverkets årliga byggstartsredovisning – synpunkter och 
förbättringspotential 
Presentatör: Anders Ljungberg, Trafikanalys 

Författare: Anders Ljungberg Trafikanalys, Linda Ramstedt Trafikanalys, Björn Olsson Trafikanalys  

Bakgrund Trafikverket ska årligen förse regeringen med förslag på objekt i den nationella 
transportplanen som ska byggstarta följande tre år och vilka objekt som bedöms kunna förberedas för 
byggstart efterföljande tre år. Trafikanalys granskar detta. Metod Granskningen inkluderar aktuella 
beslutsunderlag vilket innefattar Trafikverkets byggstartsförslag samt bakomliggande samlade 
effektbedömningar (SEB) och anläggningskostnadskalkyler (AKK). Även Trafikverkets interna 
styrdokument som byggstartsförslaget baseras på har studerats. Granskningen undersöker i stort om 
Trafikverket levererat det regeringen efterfrågat, om byggstartsförslaget är transparent och tydligt samt 
om redovisningen och underliggande material är lättillgängligt. Byggstartsförslaget i sin helhet 
undersöks, liksom ett urval om 27 AKK respektive SEB för objekten Resultat och slutsatser 
Trafikanalys undersökning inkluderar en granskning av objekten i vårt urval, där vi undersöker 
statusredovisning, processefterlevnad av SEB:ar och AKK:er samt hur osäkerheter och risker hanteras. 
Utifrån detta lyfter Trafikanalys fem brister av mer generell art som regeringen bör uppmärksamma. 
Frågan hur kostnadsökningar ska beaktas när objekt föreslås till byggstart och förberedelse för 
byggstart behöver tydliggöras. Trafikanalys menar att det inte är klarlagt om de objekt som förslås till 
byggstart och förberedelse för byggstart uppfyller dagens krav enligt direktivet. Baserat på tidigare års 
kostnadsfördyringar och att det i dagsläget också finns osäkerheter kring framtida kostnader är det inte 
klarlagt att objekten med stor sannolikhet kan genomföras på det sätt och till de kostnader som ryms 
inom planeringsramen. Generellt är det problematiskt att underlagen för objekt som är ett resultat av 
storstadsförhandlingar inte granskas av Trafikverket. Beslutsunderlagen är inte samlat hos 
Trafikverket, trots att det finns mandat för detta enligt det uppdaterade direktivet. Det förefaller 
otillfredsställande att Trafikverket inte granskar och redovisar aktuella statusuppgifter gällande 
samhällsekonomi och anläggningskostnader för dessa objekt. Det är viktigt att Trafikverket granskar 
och säkerställer att de anläggningskostnadskalkyler som tas fram är framtagna med rätt metodik och 
följer egna riktlinjer och rutiner. Vi har i årets granskning sett att framtagandet av kostnadskalkyler i 
stort följer interna riktlinjer och rutiner för de objekt som helt hanteras av Trafikverket. Vi vill dock 
även i år uppmärksamma regeringen på att det är sårbart att det i princip bara är en person på 
Trafikverket som har i uppgift att granska dessa underlag nationellt i samband med framtagandet av 
byggstartsförslaget och vid granskning av de samlade effektbedömningarna. De samlade 
effektbedömningarna ger generellt sett lite information om osäkerheterna och riskerna med ett objekt. 
Effektbedömningarna är ofta bristfälligt kommenterade. Det är en stor brist att resultaten av 
känslighetsanalyserna av den samhällsekonomiska kalkylen för ett objekt inte kommenteras, eller på 
något sätt beaktas. Resultaten av känslighetsanalyserna kan ge värdefull information om objekts 
robusthet, riskfaktorer och möjligheter. Klimatredovisningen i Trafikverkets byggstartsredovisning bör 
med tanke på Sveriges klimatfokus utvidgas. Det finns i dagens SEB:ar information kring 
klimateffekter som inte beaktas eller lyfts fram i Trafikverkets byggstartsförslag. I SEB:ar bör 
klimatkalkylens resultat redovisas på andra sätt för att spegla objektens totala klimatutsläpp under 
byggnation, reinvestering, drift och underhåll samt trafikering. 
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Riksrevisionen: Kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar 
Presentatör: Magnus Landergren, Riksrevisionen 

Författare: Magnus Landergren Riksrevisionen 

Riksrevisionen har granskat om Trafikverkets kostnadskalkyler utgör tillförlitliga beslutsunderlag för 
att möjliggöra en effektiv prioritering av infrastrukturprojekt. Granskningen undersöker om det finns 
systematiska kostnadsavvikelser i investeringsverksamheten, om Trafikverkets arbete med 
kostnadskontroll och kalkyler ger tillförlitliga beslutsunderlag, samt om kostnadsökningar leder till att 
tidigare investeringsbeslut omprövas. Granskningen visar att det skett omfattande kostnadsökningar 
mellan de senaste nationella trafikslagsövergripande planerna för transportinfrastrukturen. Samtidigt är 
det mycket ovanligt att regeringen stoppar ett projekt när det väl hamnat i den nationella planen. Detta 
trots att möjligheten att ompröva ett tidigare beslut när ny information tillkommer är en grundtanke 
med det svenska planeringssystemet. Riksrevisionen bedömer också att regeringen och Trafikverket 
brister i transparensen genom att inte sammanställa och kommunicera kostnadsökningarnas 
omfattning. Granskningens resultat Kostnaden underskattas systematiskt i kalkylerna Trafikverket har 
ofta underskattat kostnaden för föreslagna investeringsobjekt. För de investeringsobjekt som 
överlappade de två senaste nationella planerna ökade den kalkylerade kostnaden med totalt 58 
miljarder kronor. Det motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning per projekt på 39 procent på bara 
fyra år. De systematiska kostnadsökningarna förefaller främst inträffa under planeringsfasen; i 
byggfasen hittar Riksrevisionen inga systematiska kostnadsavvikelser. Beslut omprövas sällan 
Regeringen håller ofta fast vid sitt första investeringsbeslut, trots att planeringssystemet är utformat 
med ytterligare två kontrollstationer för att möjliggöra att investeringsbeslut omprövas när ny 
information tillkommer. Trots de omfattande ökningarna i kalkylerade kostnader har regeringen bara i 
några enstaka fall under den senaste planperioden valt att avbryta planeringen. Det är oklart om det i 
dessa fall beror på kostnadsökningar eller om det finns andra skäl. Därmed utgår regeringens 
prioritering av vilka projekt som ska genomföras i hög grad från tidiga kostnadsunderlag. Dessa 
underlag präglas av stor osäkerhet och underskattar ofta kostnaden. De relativt sett mer tillförlitliga 
underlag som tillkommer senare i planeringsprocessen har obetydlig påverkan på regeringens 
prioritering. Transparensen brister i planrevideringen Varken regeringen eller Trafikverket publicerar 
inför revideringarna av den nationella planen vilka förändringar i kostnadsbedömningar och innehåll 
som skett för de enskilda objekten sedan föregående plan. Det gäller också den totala 
kostnadsförändringen för samtliga objekt i planen. Trafikverket gör en sammanställning av hur 
kostnadsbedömningen förändrats men den publiceras inte. Någon sammanställning av 
innehållsförändringar finns inte. En offentlig sammanställning av hur kostnader, nyttor och innehåll i 
objekten förändrats mellan planerna skulle öka transparensen gentemot riksdagen och allmänheten 
samt bidra med kunskap om problemets omfattning. Brister i arbetsprocesser och utvärdering 
Riksrevisionen finner ett antal brister i Trafikverkets kalkylarbete och i uppföljningen av kalkylerna. 
Så sent som 2019 införde Trafikverket en rutin för att samla alla kalkyler i ett gemensamt dokument. 
Rutinen har dock inte tillämpats retroaktivt och det är fortfarande svårt att ens återfinna alla kalkyler 
som är gjorda för pågående projekt. Det försvårar möjligheten till utvärdering. Trafikverket genomför 
inte heller någon löpande utvärdering av vad som orsakar kostnadsavvikelser under planeringsfasen. 
De gånger sådana utvärderingar genomförts har det varit relativt små urval och till följd av 
regeringsuppdrag. Avsaknaden av en sammanhållen bild av vad som orsakar kostnadsavvikelserna 
försvårar arbetet att utforma åtgärder för att förebygga att samma orsaker upprepas. 
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Varför blir det så dyrt? Förseningar och kostnadsökningar av sju väg- 
och järnvägsprojekt 30 år efter första förslag 
Presentatör: Jan-Eric Nilsson, VTI 

Författare: Bengt Jäderholm VTI, Jan-Eric Nilsson VTI  

Presentationen redovisar den process som sju väg- och järnvägsprojekt genomgått från första förslag i 
början av 1990-talet till trafiköppning många år senare. Med stöd av en prisnivåomräkning med både 
konsumentprisindex och sektorsspecifika index är syftet att fördjupa förståelsen av förseningar och 
kostnadsökningar. Bland annat behandlas betydelsen av relationen mellan stat, region och kommun för 
att förslag i ett tidigt skede kommer att ses som ett bindande löfte. Projekt kan också användas som för 
att få (politiskt) stöd inom andra politikområden. Det finns också ett komplext samspel mellan 
beslutsfattare och de ingenjörer som tar fram kostnadsbedömningar under planeringen. Detta samspel 
påverkas av att varken ekonomiredovisning eller andra stödsystem utformats för att följa upp slutförd 
verksamhet. Därmed minskar möjligheterna att skapa en dynamisk utveckling inom denna del av 
samhället. Kostnadsberäkningar för nya projekt görs i frånvaro av systematisk förståelse för vad som 
har fungerat bra och mindre bra vid genomförandet av tidigare projekt.  
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1:3 Kollektivtrafik, några utmaningar för myndigheternas management 

Har samverkan bidragit till ökad måluppfyllelse i svensk kollektivtrafik? 
Presentatör: Roger Pyddoke, VTI 

Författare: Roger Pyddoke VTI, Karin Thoresson VTI 

År 2008 antog de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) målet att fördubbla kollektivtrafiken 
resande och marknadsandel. Många RKM lade till mål för att förbättra kundnöjdheten, möjligheten för 
funktionshindrade att resa och effektivitet. Samverkan mellan RKM, kommuner och operatörer har 
presenterats som en viktig metod för att nå målen. Samverkan har formaliserats genom mötes- och 
arbetsformer med deltagande från RKM, kommuner och företag och beskrivits som att skapa en anda 
av "partnerskap för att utveckla den gemensamma affären". Tidigare forskning har framhållit 
samverkan som en förutsättning för måluppfyllelse utan att analysera dess effekter. I denna studie 
analyseras samverkansavtalens effekter i ett bussavtal i Västra Götaland och ett bussavtal i Skåne med 
intervjuer, dokumentstudier och data. Våra resultat visar att den regionala politiken och RKM-
ledningar har haft ett starkt fokus på resandetillväxt och mindre på kundnöjdhet, kostnader och 
välfärdseffektivitet. Detta manifesterades av betydande resandeincitament och aktiviteter inriktade på 
att justera tidtabeller för ökat resande. Detta resulterade i den önskade ökningen av resande men ibland 
med ohållbara kostnadsökningar. Studien indikerar i ett fall att försämrad framkomlighet kan vara en 
viktig källa till ökade kostnader. Samverkan med kommuner för att förbättra bussframkomlighet 
tillsammans med vägplanerare i städerna uppges vara långsamt och saknar resultatredovisning. Fokus 
på resandeökning verkar ha överskuggat andra samhällsmål. Vår bedömning är att det kan ha bidragit 
till ökat resande men att högre samhällsnytta kunde ha varit möjlig med större fokus på effektivitet. 
Det noteras också att stort fokus på samverkan riskerar att komma i konflikt med den offentliga 
förvaltningens värden om kompetens, integritet och öppenhet. 
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Förändrade förutsättningar för kollektivtrafikens finansiering 
Presentatör: John Hultén, K2 - nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik; VTI - Statens väg och 
transportforskningsinstitut 

Författare: John Hultén K2 - nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik; VTI - Statens väg och 
transportforskningsinstitut, Jens Alm K2 - nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik; VTI - Statens 
väg och transportforskningsinstitut, Claus Hedegaard Sorensen K2 - nationellt kunskapscenter för 
kollektivtrafik; VTI - Statens väg och transportforskningsinstitut, Fabio Hirschhorn Zonana K2 - 
nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik; TU Delft, Elisabeth Lång K2 - nationellt kunskapscenter 
för kollektivtrafik; VTI - Statens väg och transportforskningsinstitut  

Covid-19 har påverkat kollektivtrafiken på genomgripande sätt. Åtskillig forskning har visat hur 
resandet förändrats, både i Sverige och internationellt. De mer långsiktiga konsekvenserna har inte 
belysts i samma omfattning. I en ny rapport från K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, 
analyseras de ekonomiska konsekvenserna av pandemin, vilka åtgärder kollektivtrafikmyndigheter 
vidtagit för att hantera det stora intäktsbortfallet och hur detta kan påverka kollektivtrafikens 
möjligheter att nå politiska målsättningar på längre sikt. Metoden är både kvantitativ och kvalitativ 
och har utgått från fallstudier av de svenska storstadsregionerna. Utifrån fyra scenarier ”Återgång”, 
”Nedåtgående spiral”, ”Nya mobilitetstjänster” och ”Kollektivtrafik som ryggrad” analyseras 
möjligheter och hot i ett längre tidsperspektiv med särskilt fokus på hur olika utvecklingsvägar 
förändrar förutsättningarna för kollektivtrafikens finansiering. Studien visar hur biljettintäkterna 
drastiskt minskade i alla tre regionerna under pandemin, samtidigt som kostnaderna var i stort sett 
oförändrade. Statliga bidrag och ökade regionala subventioner medförde att andelen av 
kollektivtrafikens kostnader som täcks av resenärerna minskade dramatiskt. De regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna svarade på finansieringsutmaningen på likartade sätt, men med vissa 
variationer. Region Skåne var den enda regionen som i ett tidigt skede skar ner på utbudet. För att 
möta efterfrågeförändringar introducerades nya biljettyper. Andra åtgärder, som till exempel spridda 
skolstartstider och förbättrad trafikinformation, infördes som kan påverka kostnaderna på längre sikt 
om de genomförs i större skala. Baserat på institutionell teori görs i rapporten tre övergripande 
observationer om möjliga effekter på framtida finansieringsmodeller. En första observation är att den 
nationella nivån under pandemin har gått in som en viktig finansiär av kollektivtrafik i Sverige. Om 
efterfrågan på kollektivtrafik förblir på en betydligt lägre nivå jämfört med situationen före pandemin, 
kan fortsatt nationell finansiering krävas för att förhindra en utveckling i linje med scenariot 
"Nedåtgående spiral". I så fall kan nationell finansiering innebära en ny institutionell jämvikt som 
påverkar maktrelationer och aktörers beteende i framtiden. En andra observation är att pandemin kan 
förändra idéer om kollektivtrafikens roll i samhället på ett sätt som förändrar de befintliga 
institutionerna inifrån. Ett större fokus på individuella, efterfrågestyrda lösningar och åtgärder för att 
minska trängsel påverkar finansieringsmodellerna. Ökat distansarbete förändrar grundtanken om ett 
kollektivtrafiksystem som servar ett fast pendlingsbeteende. Mer flexibilitet kommer att krävas för att 
kollektivtrafiken ska förbli relevant. Nya biljettyper som introducerats under pandemin kan få 
bestående betydelse även på längre sikt. En tredje observation är att det ökade finansieringsgapet 
ändrar kostnads-nytto-ekvationen inom kollektivtrafiken på sätt som kan få konsekvenser för de 
institutionella ramarna. I scenariot "Nedåtgående spiral" kan institutioner förändras huvudsakligen 
inifrån, med en förskjutning från fokus på samhällsutveckling och hållbarhet mot ett mer 
budgetorienterat tankesätt, med ökat fokus på kostnadsminskningar och intäktsmaximering. För att 
undvika en sådan utveckling kan den nationella nivån behöva ta en mer aktiv roll som ”meta-
governor” för att påverka riktningen för kollektivtrafiken. Scenarierna, "Nya mobilitetssystem" och 
"Kollektivtrafik som ryggrad" kommer att kräva större institutionella omställningar där nya 
finansieringsmodeller behövs för att stödja andra former av delat resande. Detta kan på mer 
grundläggande sätt förändra uppfattningen om vad kollektivtrafik är och hur den ska finansieras. 



28  Transportforum 2022 

Fritt fram för olönsam infrastruktur? – Nya biljettsystem för kollektivtrafik 
Presentatör: Roger Pyddoke, VTI 

Författare: Roger Pyddoke VTI 

Få offentliga investeringar i stora IT system underkastas en samhällsekonomisk analys. När en nyligen 
tillsatt statlig expertgrupp rapporterade sitt slutbetänkande nämndes inte möjligheten att göra sådana 
analyser (SOU 2018:72). Denna studie analyserar i vilken utsträckning två föreslagna system - ett nytt 
biljettsystem i Region Stockholm och ett nationellt biljettsystem har analyserats ur ett 
företagsekonomiskt respektive samhällsekonomiskt perspektiv. En ytterligare fråga är om 
biljettsystem utformas för att kunna tillåta ökad prisdifferentiering. Den normativa utgångspunkten för 
denna analys är att investeringskalkyler behövs för att uppfylla målen om kostnadseffektivitet i 
förvaltningar och rekommenderas av såväl överstatliga organisationer (OECD och EU kommissionen), 
som för transportsektorn i Sverige. Exemplen är tänkta att visa i vilken grad aktuella utredningar ges i 
uppdrag att belysa samhällsekonomisk lönsamhet och i vilken grad de gör det. Resultaten visar att de 
båda exemplen förbereds och rekommenderas utan att något försök görs för att motivera att dessa 
investeringar för hundratals miljoner ger större nyttor än kostnader. Ingen av studierna analyserar 
möjligheterna för en mer flexibel prissättning. 
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1:4 Trafikslagsövergripande prioritering – Vad säger samhällsekonomi? 

Does WTP for transport safety vary by mode? 
Presentatör: Jan-Erik Swärdh, VTI, Stockholm, Sweden 

Författare: Henrik Andersson Toulouse School of Economics, Toulouse, France, Arne Risa Hole 
Sheffield University, Sheffield, UK, Jan-Erik Swärdh VTI, Stockholm, Sweden  

This study examines how individuals’ preferences for transport safety depends on the mode of 
transportation using a stated-preferences (SP) framework on a Swedish web panel. Whereas 
willingness to pay (WTP) to reduce road-traffic risk has been examined in a relatively large number of 
studies, WTP estimates to reduce the risk in other modes such as railway and air-traffic are few. 
Moreover, since between mode comparisons often have relied on between study comparisons, where 
differences in estimates may have been confounded by study differences, the knowledge of how safety 
preferences differ between modes is limited. The main objective of this study is, therefore, to examine 
to what extent WTP for reducing injury and fatality risk differ between modes in a controlled setting. 
This study uses a Swedish web panel to examine the research questions describe above. The survey is 
divided into a discrete choice experiment (DCE) and a contingent valuation (CV) sample, and within 
each sample different treatments are run. Respondents are randomly allocated to the different samples 
and treatments. In total the survey consist of 14 treatments (8 DCE and 6 CV) with a total of 7500 
respondents. Preliminary results suggest that respondents in the DCE sample react as expected to the 
choice situations, i.e. they prefer policies that reduce the risk of death or serious injury more, and that 
cost less. Moreover, respondents are also more likely to choose a policy for road safety compared with 
a rail or air-traffic safety policy. When estimating separate measures of the marginal WTP to reduce 
the fatality risk, often referred to as the value of a statistical life (VSL), the value is highest for the 
road fatality risk. However, only the VSL for air-traffic risk is statistically significantly lower 
compared to the one for road-fatality risk. Moreover, our analyses also suggest that the VSL, and the 
corresponding value of a statistical injury (VSI), is higher when estimated using the CV compared 
with the DCE approach. We would like to stress that these results are preliminary at this stage. 
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Transporternas ekonomiska överkomlighet – hur mäter vi det? 
Presentatör: Tom Petersen, Trafikanalys 

Författare: Tom Petersen Trafikanalys, Anders Brandén Klang Trafikanalys, Björn Tano Trafikanalys  

Presentationen, som bygger på Trafikanalys Rapport 2021:3, består av två delar: en del som analyserar 
statistik om privata transportkostnader och deras fördelning i riket och mellan inkomstgrupper; och en 
del om den årliga mätningen av indikatorn Transporternas ekonomiska överkomlighet. Del 1: 
Ekonomiskt svaga hushåll äger i genomsnitt färre och äldre personbilar, ofta med en högre 
drivmedelsförbrukning än genomsnittet för personbilsflottan. Det kan påverka både möjligheter att 
transportera sig och privatekonomin. Bilarnas ålder varierar också mycket beroende på var i landet 
man bor. Skillnaderna i bilarnas ålder och bränslekostnader har ökat de senaste åren, både mellan 
inkomstgrupper och mellan olika delar av landet. Vi har också jämfört utvecklingen av kostnaden för 
kollektivtrafik över riket, som även den har utvecklats åt olika håll: under en tioårsperiod har den i 
genomsnitt halverats i vissa län, och nästan fördubblats i andra. Bland den femtedel hushåll som har 
lägst inkomster äger i genomsnitt bara var tredje hushåll en bil, medan hushåll med högst inkomster 
äger 1,4 bilar per hushåll. Det gör dem med lägst inkomster avsevärt mer beroende av kollektivtrafik. 
Men bilarna i hushållen med lägst inkomster är dessutom i genomsnitt betydligt äldre är bilarna i 
hushåll med högst inkomster. Om vi tar hänsyn till bilmodell och ålder varierar därför hushållens 
genomsnittliga bränslekostnader mellan olika kommungrupper. Över sexårsperioden 2012–2018 har 
bilarna i den lägsta inkomstgruppen blivit något äldre, medan bilarna i övriga inkomstgrupper har 
blivit något yngre. Trots detta har bränslekostnaden minskat i alla inkomstgrupper. Det beror på att 
effektiviseringen av bilarna har pågått länge, vilket gör att även byte av äldre bilar innebär en 
effektivisering. Del 2: I Trafikanalys årliga uppföljning av de transportpolitiska målen ingår indikatorn 
Transporternas ekonomiska överkomlighet, som ska mäta hur de privata kostnaderna för transporterna 
förändras. I 2020 års uppföljning bedömde vi att indikatorn haft en positiv utveckling sedan målen 
antogs 2009, eftersom den allmänna välfärdsökningen och energieffektiviseringen av fordonsflottan 
vägt upp ökningarna i bränslepriser och kollektivtrafikkostnader i genomsnitt. Som framgår av Del 1 
finns det dock betydande skillnader i fordonsparken mellan regioner och inkomstgrupper, både vad 
beträffar ålder och bränsleåtgång. Även kollektivtrafikpriserna uppvisar stora skillnader mellan 
regioner i hur de utvecklats de senaste tio åren. Det har därför funnits ett behov av att förtydliga på 
vilket sätt vi vill att indikatorn ska beskriva ”ekonomisk överkomlighet”. Hittills har indikatorns mått 
följt upp utvecklingen för befolkningen i genomsnitt, men i internationell litteratur ligger fokus i 
stället på hur de mest utsatta grupperna har råd att lösa sina transportbehov. Vi föreslår därför ett mått 
som utgår från hur många som har låg ekonomisk standard, och som har en sämre inkomstutveckling 
än kostnadsutvecklingen för bil respektive kollektivtrafik. Måtten går att bryta ned på kommuner, kön 
och vissa ålderskategorier. 
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Transportekonomiska termer - varför är det viktigt? 
Presentatör: Peo Nordlöf, Trafikverket, Expertcenter, Borlänge, Sverige 

Författare: Peo Nordlöf Trafikverket, Expertcenter, Borlänge, Sverige  

Transportekonomiska termer - varför är det viktigt? Peo Nordlöf, senior adviser på Trafikverktets 
expertcenter presenterar den första upplagan av "Transportekonomi-termer förklarade på ett enklare 
sätt. Med engelsk-svensk ordlista". Publikationen blir fritt tillgänglig och skall vara ett hjälpmedel för 
dig som * tar del av transportekonomiska beslutsunderlag, texter och föredrag och enkelt och 
översiktligt vill kunna kolla upp vad olika termer avser, * undrar vad en transportekonomisk term på 
engelska motsvarar på svenska eller omvänt vad en engelsk term kan kallas på svenska, * skall 
presentera transportekonomiska material i skrift och tal och behöver hjälp med att uttrycka dig på 
"klarspråk". Tanken med denna digitala publikation är också att den skall uppdateras regelbundet och 
följa med i utvecklingen inom transportekonomiområdet, inte minst vad gäller digitaliseringen, 
elektrifieringen och automatiseringen. När vi inför nya termer kan vi också lära lite av historien och se 
till att missförstånd, felöversättningar och tolkningsproblem inte permanentas och sedn fylls på med 
oklart innehåll. Peo kommer att berätta några lärorika anekdoter om hur det kunde bli på den tiden när 
inte alla hade en dator i fickan. Exempel: Benefit och utility är inte samma sak men båda är översatta 
till nytta . Utility betyder just nytta och handlar om den tillfredsställelse och lycka vi kan få av ökad 
välfärd medan benefit närmastbetyder den fördel vi kan uttrycka gneom vår betalningsvilja. Kuriosa är 
att fördel också är betydelsen för ett äldre svenskt ord - båtnad. Inom transportområdet gör vi 
effektbedömningar och inom miljöområdet gör vi konsekvensbedömningar. Finns det ngn teoretisk 
skillnad på hur det skall göras? Nej, båda är del av samhällsekonomisk analys och inom EU heter det 
impact assessment och är beskrivet i samma dokument. Effektsamband = effects and impacts. Impact 
= a significant or strong influence; an effect. Konsekvens = consequence = a result of actions, 
especially if such a result is unwanted or unpleasant. Samhällsekonomi = nationalekonomiakademiskt 
= ekonomisk vetenskapnobelkommitten = economic science = economics. Socioekonomi = 
socioeconomics = economic sociology = ekonomisk sociologi. National economy = (ej 
nationalekonomi) utan ett makroekonomiskt begrepp som behandlar en nations ekonomi. 
Samhällsekonomisk effektivitet och långsiktig hållbarhet är nyckelbegreppen i det övergripande 
transportpolitiska målet. Tyvärr felöversätts de här universella termerna ganska ofta både från svenska 
organisationer och från aktörer i andra EU-länder. Här kommer regeringens korrekta översättning av 
hela målet: "Transport and infrastructure policy is about ensuring the provision of economically 
efficient, sustainable transport services for the general public and business throughout the country". 
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2. Trafikteknik, planering och styrning 
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2:1 Analysmetoder för stora datamängder 

Systematic Literature Review for Machine Learning in Train Delay 
Presentatör: Kah Yong Tiong, Lund University 

Författare: Kah Yong Tiong Lund University  

Minimizing delay propagation takes high priority in recent years because the delay of one train under 
this high density and interconnected train traffic can spread over a long distance. Current research 
trends in railway transportation have shown increasing interest in utilizing Machine Learning (ML), 
for generating intelligent predictive algorithms. Systematic literature review methodology is chosen to 
find the answer among train delay propagation studies for research questions related to different ML 
algorithms, key issues encountered in data-preprocessing as well as the most commonly used 
evaluation criteria for model selection. Most supervised ML models in the selected articles are used 
for regression purposes and there is a clear scarcity in the use of unsupervised ML and reinforcement 
learning. Among the different ML algorithms, the use of random forest, artificial neural network 
(ANN), decision tree, and hybrid model have the most attention. Nine different data-related issues 
when developing train delay prediction models include class imbalance, data heterogeneity, high 
skewness, privacy, irrelevant and redundant features, continuous data, collinearity among metrics, and 
noise and the different techniques adopted by the selected articles to improve the quality of data are 
explored. Considering ML is prone to misuse due to its complexity, different performance evaluation 
criteria utilized for train delay prediction models are examined. Due to the nature of the train delay 
propagation problems that involved regression tasks, accuracy, MAE, and RMSE are identified to be 
the top three most used performance evaluation criteria. 
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Förseningarnas påverkan för efterfrågan på tågresor – en tidserieanalys 
Presentatör: Bo Lennart Nelldal, KTH 

Författare: Bo Lennart Nelldal KTH, Per Näsman KTH, Han-Suck Song KTH, Josef Andersson KTH  

Förseningar utgör en del av resenärernas uppoffring. Hypotesen är att när förseningarna blir för 
frekventa och för stora kan det påverka efterfrågan på tågresor. Om resenärerna inte kan lita på tåget 
finns det en risk att andra färdmedel väljs i stället eller att resandet uteblir. Detta kan tyckas självklart 
ändå finns det nästan inga kvantitativa analyser av hur mycket förseningarna i tågtrafiken påverkar 
efterfrågan. Detta projekt syftar till att få fram sådana samband. Det går det även att få fram hur andra 
faktorer påverkar efterfrågan såsom restid, turtäthet och pris vilket också nödvändigt för att kunna 
särskilja effekten av förseningarna. Syftet är att hitta samband mellan förseningar och efterfrågan på 
tågresor d.v.s. hur mycket minskar tågresandet när förseningarna ökar? En metod att få fram detta är 
att använda tidsserieanalys. Vi har gjort detta genom att kombinera följande data som KTH har 
tillgång till i kombination med statistiska metoder för tidserieanalys. KTH utbudsdatabas med restider, 
turtäthet och priser för olika linjer och produkter 1990-2020 Trafikverkets databas över förseningar 
2001-2020 per linje te.x. andel tåg i tid inom 5 min och medelförsening Databas från SJ, 
Trafikhuvudmän och privata operatörer över efterfrågan per linje eller trafiksystem 1990-2020 
Makroekonomiska data såsom privat konsumtion Befolkningsutveckling längs linjerna Bilinnehav och 
bensinpriser Med hjälp av tidserieanalys kan man få fram hur mycket varje faktor bidrar till 
utvecklingen av efterfrågan på tågresor. Syftet är således att kunna skilja på effekten av kortare restid, 
ökad turtäthet, ändrade priser och förseningar. För de flesta variabler finns data för perioden 1990-
2020 men för förseningar 2001-2020. Ett stort antal mått på förseningar har tagits fram t.ex. andel 
försenade tåg inom 5 min (RT+5) och medelförsening för försenade tåg samt andel inställda tåg. Ett 
nytt mått på har tagits fram i form av antal förseningsminuter per 1000 tågkilometer. Ett stort arbete 
har lagts ned på att bearbeta förseningsdata från Trafikverkets LUPP-data för att få dem per linje (ca 
50 linjer i Sverige) och produkt (snabbtåg, regionaltåg, pendeltåg etc.). Bearbetningen visar på stora 
förseningar under 2010-2011 p.g.a. vinterproblemen och 2018 p.g.a. den varma sommaren. Den 
högsta punktligheten var det 2004 och 2019 samt 2020. 2020 har dock inte används i tidserieanalysen 
eftersom efterfrågan var onormal p.g.a. coronapandemin. Det mått som hittills har gett bäst resultat är 
medelförsening för tåg som är mer än 5 minuter försenade (RT+5). Med hjälp av tidserieanalys har en 
elasticitet beräknas mellan medelförsening RT+5 och antalet personkilometer med fjärrtrafik. 
Elasticiteten blev -0,4 vilket innebär att om medelförseningen ökar med 10% så minskar efterfrågan i 
personkilometer med 4%. Det innebär t.ex. om ett snabbtåg i medeltal är 20 minuter försenat för RT+5 
(typiskt värde för snabbtåg) och medelförseningen ökar till 24 minuter eller med 20% så kommer 
efterfrågan att minska med 0,4*20=8%. Detta stämmer också väl med de observationer vi har. Med 
hjälp av den resandestatistik som vi har och ett tidsvärde samt värderingen av förseningstid jämfört 
med restid (enligt ASEK 3,5) kan man beräkna resenärnas förluser i form av tidskostnad. Den totala 
kostnaden per år kan också beräknas. 
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Understand Travel Activities: Mobility Knowledge Graph Construction 
from Smart Card Data 
Presentatör: Qi Zhang, Department of Civil and Architectural Engineering, KTH Royal Institute of 
Technology, Stockholm, Sweden 

Författare: Qi Zhang Department of Civil and Architectural Engineering, KTH Royal Institute of 
Technology, Stockholm, Sweden, Pengfei Zhang School of Civil Engineering and Transportation, 
South China University of Technology, Guangzhou, China, Erik Jenelius Department of Civil and 
Architectural Engineering, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, Zhenliang Ma 
Department of Civil and Architectural Engineering, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, 
Sweden  

The travel demand is derived from activities. Understanding the travel activity patterns is important 
for applications, such as individual mobility prediction. Smart card data records individual trip 
trajectories (time and location) which embed hidden information of travel activities. The paper 
introduces the mobility knowledge graph (MKG) concept in understanding the hidden travel activities 
and proposes a multi-dimensional knowledge learning framework to construct MKG using smart card 
data. The MKG is constructed by semantically expressing the travel knowledge, extracting the 
relationship between passengers and stations and between stations. The stations (entities) and their 
relations are represented as nodes and edges in the knowledge graph, which are not intuitively 
displayed but expressed in the potential semantic space. The relations are extracted based on an 
unsupervised learning method by considering the spatiotemporal semantic correlations of passenger 
flows. The case study using the Hong Kong Mass Transit Railway data validates the utility of the 
knowledge graph by predicting passengers’ attention in different stations. The analysis results show 
that the MKG can provide deep insight into user mobility patterns and hidden activities. The 
implications of establishing a mobility knowledge graph for public transport are significant. The 
constructed knowledge graph can help collective and individual mobility prediction, identification of 
personalized demand management strategies, and the relationship between system characteristics 
(operations and network) and activity patterns. 
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Using flows or speeds in traffic pattern clustering and prediction – does 
the data type matter? 
Presentatör: Matej Cebecauer, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden 

Författare: Matej Cebecauer KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, Erik Jenelius 
KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, David Gundlegård Linköping University, 
Linköping, Sweden, Wilco Burghout KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden  

Data and knowledge of travel patterns play a key role in finding more cost-effective solutions and 
better utilization of existing resources to increase sustainability and decrease CO2 emissions, 
pollution, and noise. Understanding travel patterns and prediction of future traffic states is a central 
ingredient in Intelligent transport systems (ITS). Pre-clustering the data before applying the prediction 
models is a recommended practice. We consider in this work revealing day-to-day traffic regularities 
and grouping days into representative day-types based on their traffic similarities before training 
prediction models. Specifically for this presentation, we will present our recent work on day-type 
clusterings that concern the similarities and interchangeability of day-types recognized by flow and 
speed traffic measurements. We consider the speed and flow traffic measurements from the motorway 
control system in the highway system around Stockholm, Sweden. Different clustering methods are 
used and their performance is evaluated on short-term prediction models. The results reveal that day-
types are similar across data types and clustering methods, and their similarity does not depend much 
on the number of clusters. As the baseline scenario, calendar-based day-types are used. The similarity 
is higher between flow and speed recognized day-types compare to calendar-based day-types. 
Considering short-term prediction performance, the data-driven day-types outperform calendar-based 
methods. However, for more sophisticated prediction models the difference becomes insignificant. 
The interchangeability of speeds and flows in traffic prediction is studied in a scenario where new 
days are classified into day-types based on speed observations. This could be particularly interesting 
for traffic management centers as speed observations may be collected in more affordable, sustainable, 
and scalable ways. However, results reveal that flow prediction is sensitive to whether the new day is 
classified to one of the clusters using speed instead of flow observations, and prediction performance 
is reduced by about 28%. This sensitivity can be overcome by using a more sophisticated prediction 
model. When classifying based on flow observations a more sophisticated model results in slight 
improvements in speed prediction. 
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2:2 Framtidens trafikplanering 

Metod och verktyg för involvering i trafik- och stadsplaneringen 
Presentatör: Amanda Neleryd, Fastighets- och gatukontoret; Malmö stad 

Författare: Per Wisenborn Fastighets- och gatukontoret; Malmö stad, Amanda Neleryd Fastighets- 
och gatukontoret; Malmö stad, Maria Brodde Makrí Fastighets- och gatukontoret; Malmö stad, Erik 
Malmström AFRY  

Traditionell stadsplanering baseras på ett huvudscenario eller en vision, som är beslutad politiskt och 
representerar en inriktning för en framtida gatumiljö. Rollerna i arbetet med planeringen är ofta fasta 
och de tjänstepersoner som är involverade förutsätts vara experter inom sitt yrkesområde. Genom att 
arbeta med flera olika scenarier på en visionär nivå och bearbeta dem via verktyg för samskapande kan 
planeringsarbetet vidgas till att både bli mer holistiskt och öppna upp för mer involvering. Med detta 
arbetssätt går det att få en bred involvering, även intressenter som normalt inte arbetar i en planerings- 
eller utformningsprocess, och samtidigt bearbeta (och förhoppningsvis lösa) underliggande 
intressekonflikter. Inom ramen för EU-projektet MORE (www.roadspace.eu) har Malmö stad 
genomfört ett test av både metod och verktyg för samskapande av utformningslösningar för en 
huvudgata. Testet bestod av en serie workshops som genomfördes med representation för olika 
yrkesområden inom stadsplanering. Studieområdet för projektet och testet är en del av ett stort 
exploateringsområde, med en huvudgenomfart som studieobjekt. Tre olika trafikscenarier användes: 
Mobilitet – fokus på personbilen. Hållbarhet – fokus på kollektivtrafik och cykel. Livsmiljö – fokus på 
vistelse och gatan som plats. De tre trafikscenarierna användes för att belysa möjliga inriktningar för 
gatuutformning och funktioner. De fick en konkretisering i en prioriteringsordning för ett antal 
parametrar. Genom att konkretisera scenarierna med en för varje scenario specifik prioriteringsordning 
kunde deltagarna på ett enkelt sätt förstå innebörden av uppdraget. Tanken var att övningen med 
samskapande skulle genomföras IRL med fysiska företeelser i skala 1:200 (”Blocks and Acetates”, 
med klossar och utklippta märken för olika gatufunktioner mm) ihop med ett program LineMap* för 
att digitalisera. På grund av pandemin genomfördes övningen digitalt istället. För den valda delen av 
huvudgatan tog två grupper under kort tid fram varsitt utformningsförslag för varje trafikscenario, dvs 
totalt sex stycken utformningsförslag togs fram. Resultatet visar att det är möjligt att framställa relativt 
detaljerade förslag på ett gemensamt sätt. Efter kort bearbetning var det möjligt att använda resultaten 
som underlag i simuleringar för möjliga utformningar av gatan. Att använda övningar för 
samskapande är ett sätt att både skapa förståelse för processfrågor i planerings- och utformningsarbetet 
för intressenter och även på andra hållet att skapa en förståelse för hur gatumiljön fungerar och 
upplevs för de som använder den och bor eller verkar vid den. Metoden och verktygen kan komma till 
god användning i ett sammanhang där en referensgrupp av intressenter sätts in i förhållandena och har 
en specifik tidsram för att bearbeta problem och möjliga lösningar. Detta kan vara ett bra sätt att hitta 
goda lösningar och samtidigt utmana det normala sättet att genomföra ett utformningsarbete. 
*LineMap är ett program framtaget av Buchanan Computing och vidareutvecklat inom EU-projektet 
MORE. 
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Planering av vägtransportsystemet i samverkan med 
fordonsutvecklingen 
Presentatör: Maria Håkansson, AFRY 

Författare: Maria Håkansson AFRY, Louise Olsson Trafikverket, Jenny Wikström AFRY  

Fordonsflottan utvecklas med fler och mer avancerade förarstödsfunktioner (ADAS) som samspelar 
med infrastrukturen. Det är en utmaning för Trafikverket att ta hänsyn till teknikutvecklingen, då 
planeringen och utbyggnaden av infrastrukturen är långsiktiga processer och infrastrukturen har en 
lång livslängd. Många projekt tar sikte på ett högautomatiserat transportsystem men det är viktigt att 
utröna vad som kan göras här och nu för att få ut största möjliga effekt av de förarstödsfunktioner som 
är utbredda på marknaden idag. Syftet med projektet var därför att identifiera och rekommendera 
åtgärder i Trafikverkets digitala och fysiska infrastruktur som tar vara på digitaliseringens möjligheter, 
utvecklingen av fordonsflottan och tjänsteutvecklingen inom en femårsperiod. Workshops och 
intervjuer med representanter från fordonsindustrin, näringslivet, kommuner, regioner samt 
Trafikverkets olika verksamhetsområden bidrog med underlag till projektet. De förarstödsfunktioner 
som idag samspelar med infrastrukturen adresserar i första hand målet om ett trafiksäkert 
vägtransportsystem och rekommenderade åtgärder bedöms därför ge störst effekt på trafiksäkerheten, 
men bidrar även till målen om klimat, tillgänglighet, luftkvalitet och buller. Projektet resulterade i 
följande prioriterade åtgärder: Tydliga vägmarkeringar Mötes- och singelolyckor utgör majoriteten av 
dödsolyckorna i Sverige och den stora delen sker på det statliga vägnätet. Det finns flera varianter av 
förarstödsfunktioner som hjälper fordonet och föraren att hålla sig inom körfältet. Med hjälp av 
kameror läser fordonet av vägmarkeringar. Om fordonet är på väg att lämna körfältet agerar bilen 
antingen genom att varna föraren eller med aktiv körfältsassistans styra tillbaka fordonet. Tydliga 
vägmarkeringar är en förutsättning för att kurshållningssystem skall fungera så optimalt som möjligt, 
men hur ska Trafikverket arbeta för att uppnå en tillräckligt hög kvalitet på vägmarkeringar inom fem 
år och vilka vägar ska prioriteras? Överensstämmande fysisk och digital hastighetsinformation 
Förbättrad hastighetsefterlevnad är det område som beräknas ha störst potential för att minska antalet 
omkomna i trafiken. Förarstödsfunktioner för hastighetsanpassning (ISA) hjälper föraren att hålla en 
hastighet som överensstämmer med hastighetsbegränsningen antingen genom att informera eller 
motverka att föraren överskrider hastigheten. Funktionen inhämtar information från kartleverantörer 
och/eller genom att läsa av hastighetsskyltar. För att funktionen ska fungera så bra som möjligt är det 
viktigt att källorna stämmer överens och är korrekta, vilket inte är fallet idag. Åtgärderna som föreslås 
för att öka överensstämmelsen mellan fysisk och digital information handlar till stor del om att 
förbättra och automatisera processer. Tydlig och vägledande tillfällig infrastruktur Tillfälliga 
vägmärken och trafikföreskrifter är en viktig del i att vägleda fordonsflöden på ett säkert sätt genom 
vägarbeten. För att förarstödsfunktioner ska fungera som tänkt i dessa komplexa miljöer krävs enhetlig 
fysisk utformning och förtydligande om hur fordonen ska förhålla sig till miljön. Den fysiska miljön 
behöver även stämma överens med den digitala representationen. Kravställning i upphandlingar För 
att uppnå hållbarhetsmålen behöver såväl den offentliga som den privata sektorn ta kontroll över hela 
sina värdekedjor och ställa krav i upphandlingar. Trafikverket är väghållare och upphandlare av 
transporter och har således flera möjligheter att påverka transportsystemets utveckling. Genom att 
kommunicera ut vilken kvalitet infrastrukturen håller kan krav gällande förarstödsfunktioner i större 
utsträckning börja ställas i upphandlingar, vilket ger stor effekt för trafiksäkerheten. 
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Ett ramverk för utvärdering av ITS 
Presentatör: Ellen Grumert, Statens väg och transportforskningsinstitut, Linköping, Sverige; 
Linköpings Universitet, Campus Norrköping, Norrköping, Sverige 

Författare: Ellen Grumert Statens väg och transportforskningsinstitut, Linköping, Sverige; 
Linköpings Universitet, Campus Norrköping, Norrköping, Sverige, Viktor Bernhardsson Statens väg 
och transportforskningsinstitut, Linköping, Sverige, Joakim Ekström Linköpings Universitet, Campus 
Norrköping, Norrköping, Sverige, David Gundlegård Linköpings Universitet, Campus Norrköping, 
Norrköping, Sverige, Rasmus Ringdahl Linköpings Universitet, Campus Norrköping, Norrköping, 
Sverige  

Intelligenta Transport System (ITS) bygger på styrning av trafik med hjälp av dynamiska system som 
tillåts ändras efter hur trafiken på vägen ser ut. Exempel på vanligt förekommande ITS på stadsnära 
motorvägar i svenska storstäder är variabla hastigheter, variabla meddelandeskyltar och 
körfältsstyrning. Utvärderingar av effekter av ITS i verklig trafikmiljö är i dagsläget osäkra och 
genomtänkta och systematiska metoder saknas i många fall. Detta beror på att det ofta är svårt att göra 
rättvisa jämförelser av trafikeffekter med och utan ITS på grund av bristfälliga data såsom saknade 
mätningar från föreperioden eller att endast aggregerade data finns tillgängliga. I detta projekt 
utvecklas ett förslag till ramverk som bygger på att utvärdera olika typer av ITS på ett sådant sätt att vi 
fångar upp effekter av systemet på ett rättvisande och systematiskt sätt. Ramverket baseras på 
befintliga, samt nya metoder som utvecklats under projektets gång. Innan man kan jämföra och 
beräkna effekter av hur trafiken påverkas av ITS måste man kunna avgöra vilka dagar som ska 
jämföras med varandra. Här ser vi klustringsmetoder som en viktig del, dvs. analys av stora 
datamängder för att gruppera data i olika klasser baserat på dess egenskaper. Genom att gruppera 
dagar med liknande trafikefterfrågan är det möjligt att jämföra trafikmässigt likvärdiga dagar innan 
och efter driftsättning av olika typer av ITS. Därefter har metoder för att beräkna effekter på 
framkomlighet, säkerhet och miljö tagits fram. Fokus ligger på jämförbarhet av effekterna före och 
efter implementering av ITS. Framkomlighet beräknas genom att avgöra hur ofta sammanbrott i 
trafiken förekommer under ett år (då stora trafikflöden skapar framkomlighetsproblematik i form av 
flaskhalsar såsom vid på- och avfarter). Relationen mellan hastighet och flöde studeras för att avgöra 
hur stora trafikflödena är vid en flaskhals. Dessutom beräknas kölängden för att få en bild av hur 
omfattande trängseln är. För att få representativa mått på trafiksäkerhet används olika surrogatmått. 
Två sådana mått är hastighetsvariationskoefficienten mellan fordon i ett körfält eller mellan körfält, 
och tid-till-kollision som beräknas baserat på tidsluckorna och hastighetsskillnaden mellan två 
närliggande fordon. Miljöeffekter utvärderas med emissionsmodellen HBEFA, anpassat för svenska 
förhållanden. Ramverket utvärderas genom att tillämpas på en teststräcka söder om Stockholm. Detta 
anses vara en lämplig teststräcka då en ny styrstrategi för val av variabla hastighetsgränser nyligen har 
implementerats här och det finns därmed ett stort behov av utvärdering. På den aktuella teststräckan 
ges dessutom en unik möjlighet att få tillgång till stora mängder data från ett stort antal närliggande 
sensorer både före och efter implementering av variabla hastighetsgränser och dessutom med en 
detaljnivå som innefattar observationer för varje individuellt fordon. I projektet har ett ramverk för att 
utvärdera ITS har tagits fram. Genom att applicera ramverket på en styrstrategi som bygger på variabla 
hastighetsgränser har metodiken visat sig användbar både för val av jämförbara dagar och för de mått 
som har tagits fram inom ramen för projektet. Resultat från utvärderingen av variabla 
hastighetsgränser på sträckan söder om Stockholm för de tre första ”efter”-månaderna kommer 
presenteras för att visa på nyttan av ramverket. 
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Självkörande eldriven stombuss på Tvärförbindelse Södertörn - En 
fallstudie 
Presentatör: Alva Larsson, Sweco Sverige AB 

Författare: Erik Almlöf Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Integrated Transport Research Lab 
(ITRL), Martin Ström Trafikverket, Alva Larsson Sweco Sverige AB  

Projektet syftade att ge förslag på hur framtida självkörande bussar kan utnyttjas i en 
samhällsekonomiskt och klimatmässigt hållbar lösning för framtida kollektivtransporter i linje med 
Agenda 2030. Arbetet genomfördes som en fallstudie på den planerade motorvägen Tvärförbindelse 
Södertörn och avsåg att utforska och kartlägga vilka fysiska och digitala åtgärder som krävs för 
autonom framdrift av fullstora bussar. Trafikverket står som uppdragsgivare för projektet. Finansiering 
har skett via Trafikverkets FOI portfölj Strategiska Initiativ. Partners i projektet var Trafikverket, 
Scania, Volvo, Keolis, KTH samt Sweco där även Trafikförvaltningen/Region Stockholm och Nobina 
har bidragit till arbetet. För att skapa förståelse för konsekvenser av tekniska utvecklingen i relation till 
nödvändiga fysiska och digitala åtgärder har tre scenarier tagits fram inom ramen för studien. I det 
första scenariot finns en förare ombord på bussen som tar över körningsuppgiften vid riskfyllda 
situation. Det andra scenariot avser en självkörande buss utan förare där den fysiska infrastrukturen 
har anpassats genom ett införande av ett eget busskörfält och det sista scenariot beskriver en framtid 
där bussen helt förlitar sig på digital teknik och en operatör som kontrollerar körningen av flera fordon 
på distans. Dessa tre scenarier utvärderades genom en samlad effektbedömning, Trafikverkets metod 
för att utvärdera åtgärder. Resultaten visar att den största vinsten av automatisering kan handla om 
resenärernas bekvämlighet och inte nödvändigtvis om att minimera kostnader för förare. Antaganden 
om att resenärerna kan uppleva resan bekvämare är troligtvis överskattade, men resultaten visar att 
även små förbättringar i bekvämlighet kan vara den största samhälleliga vinsten av automation. 
Scenariot där bussen har ett eget körfält innebär stora kostnader, inte minst på grund av 
förutsättningarna på sträckan som inkluderar 3 tunnlar, och är därmed troligtvis inte ekonomiskt 
försvarbart. Vidare är det inte säkert att den aktör som gör nödvändiga investeringar är den aktör som 
får ta del av de samhälleliga vinsterna. Avseende självkörande fullängdsbussar är tekniken helt enkelt 
inte tillräckligt mogen idag. Dock tror många experter att självkörande bussar kommer att införas när 
tekniken och samhället är redo för det, gissningsvis kring år 2030. Projektet har till följd av detta gått 
vidare och studerat den nya teknikens möjligheter rörande godstransporter där det idag råder intensiv 
aktivitet. Projektets sista arbetspaket syftade att utreda nyttan med 5G och digitala tjänster för 
automatiserade godsfordon givet den planerade demonstrationen med automatiserade godsfordon vid 
Northvolts batterifabrik i Skellefteå, längst väg 372. Resultaten visar att kommersiella aktörer anser 
digital infrastruktur som en nödvändighet för att införa automatiserade godstransporter och prioriterar 
god täckning, stabil och säker uppkoppling med utlovad bandbredd samt pålitligt data både privat och 
offentligt. Dock anses 4G vara fullgott för i princip alla digitala tjänster i testverksamhet idag, men då 
endast för en handfull fordon och i begränsade hastigheter. För kommersiell utrullning av 
automatiserade fordon kommer mer kapacitet antagligen vara en nödvändighet på mer trafikerade 
vägsträckor, och därmed även 5G. Projektet omfattade även en kostnadsuppskattning för etablering av 
5G på sträckan. 
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Effekter av delade självkörande fordon: En simuleringsstudie avseende 
Göteborg-Mölndal-Partille 
Presentatör: Fabian Lorig, IOTAP, Malmö University / K2 

Författare: Jan Persson IOTAP, Malmö University / K2, Fabian Lorig IOTAP, Malmö University / 
K2, Astrid Michielsen Trivector  

Bakgrund Osäkerheten kring effekterna av delade självkörande fordon är stora, bland annat avseende 
påverkan på trafikvolymer/fordonskilometrar och antalet fordon som behövs. Studier kommer ofta 
fram till olika resultat beroende på antaganden och beaktad kontext, inklusive hur delade självkörande 
fordons nyttjas, t.ex. för individuellt resande (carsharing) eller som delad taxi (ridesharing). Vidare 
finns det, som vi ser det, stora möjligheter för offentligheten (t.ex. en stad) att reglera eller skapa 
incitament för hur självkörande fordon används, avseende t.ex. var de kan parkera och tillåtas köra, 
nivå på integration med traditionell kollektivtrafik och minikrav på effektivitet/samåkningsnivå. 
Denna simuleringsstudie baseras på arbete inom projektet Eldsjäl, och kompletteras med en studie 
avseende användarperspektiv på självkörande fordon. Metod Baserat på planeringsdata avseende resor 
på vardagar mellan 06:00 och 10:00 inom Göteborg-Mölndal-Partille (GMP) har vi simulerat hur dels 
privatbilister och dels kollektivtrafikresenärer skulle kunna resa med självkörande fordon istället. 
Simuleringen har gjorts baserat på OD-generering via PTV VISUM och utläggning av självkörande 
fordon för att ta hand om reseefterfrågan i en mikrosimulering mha av PTVs programvara MAAS 
Modeller. Ur simuleringsresultaten kan vi sedan extrahera data om olika effekter avseende t.ex. 
fordonskilometrar. Vi har bland annat skapat scenarier med olika antaganden kring storlek på 
överflyttning från privatbilism till delade självkörande fordon (100% och 33%). Simuleringen är av 
sådan typ att vi inte haft någon explicit mode choice i modellen, utan i scenarierna antas en viss andel 
av privatbilister eller kollektivtrafikresenärer byta till självkörande fordon och antalet självkörande 
fordon har anpassats för att kunna möta efterfrågan för den kvalitet som tjänsten erbjuder (t.ex. max 
1.5 längre restid än direkt transport). Resultat och slutsatser En tydlighet i resultaten är att delade 
självkörande fordon har potentialen att reducera trafikarbete i GMP, speciellt om samtliga 
privatbilister kan lockas över till självkörande delade fordon (-17% för beaktad grupp). Resultaten 
visar att potentialen beror i hög grad på antalet privatbilister som byter till självkörande fordon samt på 
servicenivån i tjänsten och tätheten mellan upphämtningsplatser. En noterbar effekt med delade 
självkörande fordon är att trafikarbetet minskar främst på de större väglänkarna men kan öka något i 
delar av det perifera vägnätet (typiskt i bostadsområden med tomkörningar och körning för att hämta 
upp ytterligare resenär). Vår bedömning är att potentialen faktisk är högre till reducerat trafikarbete än 
vad sifforna visar då optimering av tjänsten (fleet management) kan förbättras, bland annat genom 
nyttjande av prognoser av efterfrågan och pre-booking. Omvänt kunde vi i resultaten se en ökad 
trafikvolym om privatbilister väljer självkörande fordon utan samåkning - carsharing (+13% för 
beaktad grupp). Det totala antalet behövda fordon för resor inom GMP (06:00-10:00) kan dock 
reduceras väsentligt om privatbilister byter till självkörande fordon, -83% med samåkning 
(ridesharing) och -71% utan samåkning (carshare) för beaktad tidsperiod. Simuleringarna visar på en 
ca 20% restidsökning (avseende tid i ett fordon) för scenariot med självkörande fordon med 
samåkning jämfört med nuvarande nyttjande av eget fordon, för att uppnå en ca 17% reduktion av 
totala fordonskilometrar inom GMP (för resor med start och slut inom GMP). 
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2:3 Nya datakällor för trafikanalys 

Skattning av färdmedelsvalsmodell på mobilnätsdata 
Presentatör: Angelica Andersson, VTI; Linköpings Universitet 

Författare: Angelica Andersson VTI; Linköpings Universitet, Maria Börjesson VTI; Linköpings 
Universitet, Andrew Daly University of Leeds, Ida Kristoffersson VTI, Leonid Engelson Linköpings 
Universitet  

Bakgrund I det här pappret föreslår vi lösningar på några av de utmaningar som uppkommer vid 
skattning av långväga färdmedelsvalsmodeller som baseras på mobilnätsdata. Tidigare har sådana 
modeller skattats på data från resvaneundersökningar. Under de senaste decennierna har 
svarsfrekvenserna sjunkit till så låga nivåer att det inte längre är säkert att anta att svaren är 
representativa för hela befolkningen. Det finns bland annat en risk att resande med högt tidsvärde 
underrepresenteras bland de svarande (Stopher and Greaves, 2007). Hittills finns få studier kopplat till 
användandet av mobilnätsdata till prognosmodeller. Några angränsande studier som relaterar till 
prognosmodeller men inte fokuserar på färdmedelsval är Bwambale et al. (2020), Diao et al. (2016) 
och Brederode et al. (2019). Andersson et al. (2021) definierar en färdmedelsvalsmodell för 
användning till prognoser för färdmedelsval som använder mobilnätsdata som datakälla. I det här 
pappret bidrar vi till litteraturen genom att empiriskt skatta denna modell på mobilnätsdata från 2018 
för långväga resor. Vi adresserar också specifika utmaningar kopplade till skattning av 
färdmedelsvalsmodeller som baseras på mobilnätsdata. Det är svårt att skilja på buss- och bilresor i 
mobilnätsdata eftersom identifieringen av färdmedel baseras på rutt, som här i sin tur baseras på vilka 
mobilnätsantenner som mobilen har kopplats till under resan genom rutt-antenn metoden i Breyer et 
al. (2021). Vi föreslår tre olika metoder för att separera bil- och bussresor under skattningen och 
utvärderar dem empiriskt. Ytterligare en utmaning är att privat- och tjänsteresor behöver separeras i 
skattningen, eftersom det är välkänt att privat- och tjänsteresenärer har olika tidsvärden. Vi föreslår 
flera olika sätt att härleda indikatorer av reseärende från mobilnätsdata, och utvärderar dem 
empiriskt.Metod Den första alternativet för att hantera att både bil- och bussresor klassas som vägresor 
i mobilnätsdatan, går ut på att formulera en gemensam nyttofunktion för bil och buss. Nyttofunktionen 
innehåller viktade priser och restider för bil och buss. I det andra alternativet definieras separata 
nyttofunktioner, där varje vägresa slumpas som antingen buss eller bil, med sannolikheter som är 
proportionella mot tidigare uppmätta färdmedelsvalsandelar. I det tredje alternativet kopplas valet till 
ett vägnäste, som innehåller färdmedlen bil och buss. Fem metoder har utvärderats för hur reseärende 
kan inkluderas från mobilnätsdata. I den första används en proxy för tjänsteresor som endast baseras 
på resans starttid. I den andra används tidsproxyn i kombination med en indikator som säger om den 
resande återvänder till samma plats flera vardagar vid arbetstid, och därmed verkar ha ett jobb. I den 
tredje används en separat kostnadsparameter för tjänsteresor, som baseras på definitionen i den första 
metoden. I den fjärde används en separat kostnadsparameter för tjänsteresor, som baseras på 
definitionen i den andra metoden. I den femte segmenteras modellen i privat- och tjänsteresor, genom 
samma definition som i metod två.Slutsatser Vi konstaterar att vi kan skatta en långväga 
färdmedelsvalsmodell på mobilnätsdata, och få rimliga parametervärden. Resultaten indikerar att 
metoden där ett vägnäste används för uppdelning i bil och buss i modellen är det bästa alternativet. 
Bland de alternativ som har testats för inkludering av ärende är segmenteringen det bästa alternativet. 
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Mobilnätsdata och färdmedelsvalsmodellering leder vägen mot 
klimatmålen 
Presentatör: Marcus Velin, Telia 

Författare: Marcus Velin Telia  

Kombinerade datakällor leder vägen mot klimatmålen Hur kan vi göra det enklare för, och frigöra mer 
tid för våra kommuner till att arbeta med minskad klimatpåverkan från persontransporter? Jo, genom 
att lägga mindre tid på omständliga resvaneundersökningar och istället lägga kraft på implementering 
av de åtgärder som måste till för att nå Parisavtalets mål. Telia Crowd Insights är anonymiserad plats- 
och rörelsedata från mobilnätet, baserad på 16 miljoner Teliaabonnenter i Norden och Baltikum som är 
representativ för befolkningen i respektive land. Ur datan kan man exempelvis veckovis utläsa 
rörelsemönster, hur många som befinner sig på olika platser och hur grupper av människor förflyttar 
sig*. CERO, är en matematisk modell för att skatta färdmedelsval och utveckla optimerade 
målscenarier och handlingsplaner mot ställda klimatmål (utvecklat vid KTH 2007). CERO-modellen 
har använts kommersiellt sedan 2014 och tillämpas idag av över 100 företag och myndigheter, 
företagsområden och stadsdelar. Genom att kombinera Telias data, och lokal resdata från 
transportnätet med CERO-modellen har tjänsten Travel Emission Insights skapats. Med tjänsten kan 
kommuner kartlägga de egna koldioxidutsläppen, vilka sträckor som flest människor reser, med vilket 
transportsätt och hur stora utsläpp som genereras. Med hjälp av ett enkelt simuleringsverktyg kan man 
sen väga och kvantifiera olika åtgärder mot varandra för att se hur förändringarna skulle påverka 
utsläppsnivåerna. Att öka medvetenheten om och agera för att sänka koldioxidutsläppen från 
persontransporter bör stå högt på kommuners agenda när det kommer till att ta större steg mot sina 
övergripande klimatmål. I Sverige står utsläppen från persontransporter för ca en fjärdedel av de totala 
utsläppen. *Telias dataset kallas Telia Crowd Insights. Där anonymiseras och aggregeras all data helt 
automatiserat innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka 
till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster för grupper, frånkopplat från individ 
och person. 
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Kartmatchning av GPS-data inför skattning av ruttvalsmodell för 
cykelresor 
Presentatör: Chengxi Liu, VTI 

Författare: Chengxi Liu VTI, Fredrik Johansson VTI, Ida Kristofersson VTI, Clas Rydergren 
Linköping Universitet, Linköping, Sverige, Annika Nilsson Göteborgs Stad, Trafikkontoret, Samhälle, 
Andreas Almroth Göteborgs Stad, Trafikkontoret, Samhälle, Joakim Fors Trivector  

Avgörande för ökat hållbart resande är tillgängligheten till hållbara färdmedel. Planering för 
cykeltrafik blir därför ett allt viktigare område. Därmed behöver även våra transportmodeller förbättras 
gällande hur de modellerar cykelresor. Detta forskningsprojekt (”Skattning av ruttvalsmodell för cykel 
för svenska förhållanden - RUCY”) finansieras av Trafikverket och syftar till att utveckla en modell 
för cyklisters ruttval. En ruttvalsmodell för cykel beskriver hur till exempel cykelinfrastruktur och 
stadsmiljö påverkar cyklisters val av färdväg, och kan användas för att beräkna 
cykeltillgänglighet/generaliserade kostnader/restider för ett visst OD-par. En realistisk ruttvalsmodell 
är därför avgörande för att identifiera saknade länkar och länkar med dålig kvalitet på 
cykelinfrastrukturen, samt för att garantera korrekt beräkning av cykelinfrastrukturens påverkan, till 
exempel som del i en samhällsekonomisk analys av cykel-investeringar. I forskningsprojektet RUCY 
använder vi GPS-data från projektet ”Bike data - Crowd sourced Big Data för cykling” (Stigell, et al., 
2018) för att skatta en ruttvalsmodell för cykel för Göteborg. GPS-data omfattar ca 13 000 cykelresor 
och täcker både stadsmiljö och regionala cykelvägar. GPS-data har hög upplösning (ca 2 sek) men 
innehåller en osäkerhets på ca 30 meter, Det här abstraktet beskriver resultatet av ett arbetspaket i 
projektet RUCY som handlar om kartmatchning av GPS-data till cykelnätverk. Syftet med detta arbete 
är att identifiera vilka cykelvägar/länkar cyklister cyklar på utifrån de observerade cykel-GPS-spåren. I 
projektet har vi testat flera kartmatchnings-metoder – två enklare och två mer avancerade metoder har 
testats. Genom att jämföra mot manuellt identifierade ruttval visar vi att de avancerade metoderna 
fungerar bättre än de enkla metoderna. Dock ligger utmaningen i osäkerheten i GPS-data när man 
observerar ett GPS-spår som är mellan två parallella länkar. Det blir då svårt, även för de avancerade 
metoderna, att kategorisera vilken länk som cyklisterna faktiskt cyklar på. Detta kan delvis lösas 
genom att introducera antagande om att cyklister cyklar på cykelbana/cykelnät om en av de parallella 
länkarna är en cykelbana eller är en del av cykelnätet. Detta antagande riskerar dock att påverka 
ruttvalsskattningen i vilken man vill uppskatta effekten av cykelinfrastruktur: om cyklister faktiskt inte 
cyklar på cykelbana utan på den parallella länken som är blandtrafik, kan ett sådant antagande leda till 
överskattning av effekten av cykelinfrastruktur. Å andra sidan om man inte introducerar detta 
antagande kan det leda till att cyklister som faktiskt cyklar på cykelbana/cykelnät fel-kategoriseras 
som att de cyklar i blandtrafik. Forskningsgruppen har diskuterat en ansats som innebär att man inte 
introducerar detta antagande i kartmatchningen men inkluderar ett osäkerhetsmått i modellskattningen 
vilket är relaterat till hur ofta denna typ av parallella länkar observeras i ruttalternativ. Därmed 
hanteras osäkerheten i modellskattningen. Fördelar och nackdelar med att hantera detta problem inom 
modellskattningen diskuteras. Referens Stigell, E., Michielsen, A., Segernäs, M., Nilsson, A. 2018. 
Bike data- Crowd sourced Big Data för cykling – Slutrapport FUD-uppdrag: Bike data- Crowd 
sourced Big Data för cykling. 
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Modellering av lutningseffekten på cyklisters hastighet och acceleration 
Presentatör: Guillermo Pérez Castro, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Linköping, 
Sverige; Linköpings Universitet, Norrköping, Sverige 

Författare: Guillermo Pérez Castro Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Linköping, 
Sverige; Linköpings Universitet, Norrköping, Sverige, Johan Olstam Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI), Linköping, Sverige; Linköpings Universitet, Norrköping, Sverige, 
Fredrik Johansson Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Linköping, Sverige  

Lutningen på cykelbanor påverkar cyklisters beteende, därför bör mikroskopiska 
trafiksimuleringsmodeller beakta lutningens påverkan i cykeltrafik. Trots att vissa mikroskopiska 
trafiksimuleringsmodeller möjliggör att modellera cykeltrafik, antingen som långsamma bilar eller 
snabba fotgängare, saknas det fortfarande modelleringsstöd för att fånga många aspekter av cyklisters 
beteende och deras interaktioner med infrastrukturen. Lutningseffekter har studerats inom 
professionell cykling, men det saknas litteratur som beskriver lutningseffekterna för den bredare 
cykelpopulationen som i huvudsak använder cykelbanor. Syftet med detta projekt är att undersöka 
lutningens effekt på hastigheten och accelerationen i en cykelpopulation, och hur denna effekt kan 
modelleras i en mikroskopisk trafiksimuleringsmodell. Med hjälp av drönare har en 40 minuter lång 
video av verklig cykeltrafik på en dubbelriktad cykelbana i Lund samlats in. Den studerade sträckan 
består av två segment: först en nedförsbacke som följs av en uppförsbacke. Baserat på dessa data, har 
trajektorier av 135 cyklister extraherats. Vi presenterar en metod för att bearbeta trajektorier för 
cyklister och analysera cyklisters hastighets-, accelerations och energianvändningsprofiler i detalj för 
att modellera beteendet i samband med lutningen. Resultaten bekräftar det förväntade sambandet 
mellan lutning och hastighet, det vill säga att cykla uppför leder till en minskning av hastigheten, 
medan att cykla nedför leder till en ökning av hastigheten. Vi identifierar och analysera relevanta 
beteendemönster för att förutsäga effekter på framkomligheten, samtidigt markerar vi vinddata, 
gällande hastighet och riktning, som mycket relevant för att beskriva och modellera cykelbeteende. 
Slutligen presenterar vi hur effekten av lutning på cyklisters beteende kan inkluderas i mikroskopisk 
trafiksimulering. 
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2:4 Storskaliga transportmodeller 

En nu generation av Sampers: Utmaningar och lösningar 
Presentatör: Svante Berglund, Trafikverket 

Författare: Leonid Engelson Trafikverket, Svante Berglund Trafikverket, Peter Almström 
Trafikverket, Peter Vovsha INRO, Kanada  

Bakgrund Den nationella transportprognosmodellen Sampers har använts i mer än 20 år för analyser 
av investeringar och ekonomiska åtgärder i transportsystemet. Den omfattar 5 regionala och en 
långväga transportmodell för alla färdmedel: bil, tåg, buss, flyg, gång och cykel. 2018 skattades nya 
regionala efterfrågemodeller inom ett forskningsprojekt inklusive modeller för tillgång till bil och 
innehav av körkort som visade att många socioekonomiska variabler och deras interaktioner är viktiga 
för resval. Vid implementering av dessa modeller för alla Sveriges regioner behöver många praktiska 
och teoretiska frågor lösas. Metod De regionala modellerna tillämpas på syntetisk befolkning, där 
resor för hela Sveriges befolkning simuleras. Vi presenterar metoder för att hantera konvergens och 
stabilitet i modellens resultat samt behålla logiken i individuella val vid förändringar av kostnader. 
Modellerna kalibreras med data från senaste tillgängliga resvaneundersökningar. Bilinnehavet som 
beräknas i regionala modeller används i långväga modellen som i sin tur producerar resandemängder 
vilka ingår i de regionala modellerna. Trafikverket implementerar modellen i nära samarbete med 
programvaruutvecklingsföretaget INRO som samtidigt utvecklar mjukvaran för bredare 
användningsområde. Resultat Resultat är en användarvänlig modell som kan köras för en eller flera av 
Sveriges regioner och behåller konsistens mellan agenternas beteende i jämförelse- och 
utredningsalternativ. Resultat av modellen för nuläget stämmer nära med tillgängliga data om resandet 
och bilinnehavet. Slutsatser Modellresultat kan användas för att göra nytto- kostnadskalkyler för stora 
åtgärder. Modellens struktur är ett steg mot mer avancerade och mer precisa aktivitetsbaserade 
modeller som tar hänsyn till individernas restriktioner i tid och rum. Projektet är ett exempel på lyckat 
samarbete mellan utvecklare av modeller och utvecklare av mjukvara. 
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Från RVU till aktivitetsbaserat prognossystem på två år - agil utveckling 
av transportmodellen i Helsingforsregionen 
Presentatör: Jens West, Helsingforsregionens trafik 

Författare: Jens West Helsingforsregionens trafik  

Bakgrund Helsingforsregionens trafik (HRT) upprätthåller ett transportmodellsystem som används av 
samtliga trafikutvecklingsaktörer i regionen (staten, regionen, kommunerna). Modellutvecklingen är 
nära sammankopplad med regionplaneringen, och det finns ett tryck från planerarna att 
modellsystemet ska vara uppdaterat och svara på de frågor som regionplanerarna ställer. På senare år 
har planerarna bland annat önskat att modellen kunde svara på hur effekterna fördelas mellan olika 
befolkningsgrupper (till exempel enligt kön, ålder och inkomst). Arbetet med avancerade 
transportefterfrågemodeller för allmän användning är ofta tungrott, med modeller som antingen tar 
många år att ta i drift – eller blir kvar på utvecklingsstadiet. I värsta fall är modellen redan vid 
ibruktagandet föråldrad. Om kommunikationen mellan beställare, användare, forskare, utvecklare och 
upprätthållare inte fungerar, kommer kanske modellen att innehålla funktioner som aldrig används, 
men sakna funktioner som hade behövts. Hösten 2018 utfördes en resvaneundersökning (RVU) i 
Helsingforsregionen. Arbetet med att bygga och estimera en modern transportefterfrågemodell baserad 
på den nya RVU:n påbörjades genast. Två år senare var modellen i drift. Den är integrerad med ett 
beräkningsskript för samhällsekonomiska beräkningar och ger stabila nyttoberäkningar. Modellen är 
också möjlig att köra med syntetisk befolkning, och därmed kan den fånga fördelningseffekter. Metod 
HRT samlade experter inom trafikanalys, modellestimering, dataanalys, programmering och 
systemarkitektur kring samma bord för att utveckla modellsystemet på alla fronter samtidigt. Arbetet 
framskred enligt den agila utvecklingsmodellen, där användarbehov och -gränssnitt, 
modellimplementering och modellskattning hela tiden samspelade, och där funktionalitet lades till 
efterhand den blev klar. Förenklade delmodeller för godstrafik med lastbil samt för bilinnehav och 
bilanvändning utvecklades parallellt med persontrafikmodellen. Databearbetning gjordes i R, 
modellskattning i Alogit och modellimplementering i python. Användargränssnittet är utvecklat i 
Electron/JavaScript/ReactJS. Ett automatiserat testningsschema underlättade arbetet och integrationen. 
Resultat Transportmodellen hanterar kedjor av resor, där även sekundära destinationer är möjliga. De 
nästlade logitmodellerna går att köra såväl aggregerat (på matrisnivå) som med syntetisk befolkning. 
Den aggregerade varianten ger stabila och konsistenta nyttoberäkningar, medan den syntetiska 
befolkningen möjliggör beräkningar av fördelningseffekter och dynamisk nätutläggning. 
Nätutläggningen görs i första hand i Emme, men möjlighet till tidpunktsval och utläggning i MATSim 
är taget i beaktande på planeringsstadiet. Om utläggningen i MATSim slutförs, kan modellsystemet 
sägas vara fullt ut aktivitetsbaserat och dynamiskt.Modellsystemet är helt modulariserat och bygger på 
vedertagna standarder för dataöverföring och -lagring (matriser i numpy- och omx-format, parametrar 
i json-format). Enskilda delmodeller (inklusive nätutläggningen i Emme) är enkla att byta ut och 
underhålla. Användargränssnittet är mycket enkelt och innehåller få parametrar. Fokus ligger på att 
minimera antalet oväntade fel som kan uppstå i användningen och att systemet används på fel sätt. All 
indata kontrolleras innan prognoskörningen startar, för att undvika krascher i ett senare skede. Mer 
avancerade inställningar är möjliga att göra direkt i pythonkoden. De automatiserade enhetstesterna 
underlättar felsökning i modellutvecklingen. 
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Ny prognosmodell för långväga privata utrikesresor 
Presentatör: Ida Kristoffersson, VTI, Sverige 

Författare: Ida Kristoffersson VTI, Sverige, Chengxi Liu VTI, Sverige  

För långsiktiga prognoser kring persontransporter i Sverige används den nationella Sampers-modellen 
som förvaltas av Trafikverket. Sampers-modellen gör prognoser för regionala resor och långväga 
nationella resor (längre än 10 mil). Däremot modelleras inte långväga utrikesresor. Dagens utmaningar 
för transportsystemet gör att prognoser för långväga utrikesresor blivit allt viktigare. I strävan efter att 
minska klimatpåverkan efterfrågas nya analyser som inte kan göras med dagens Sampers. Detta gäller 
till exempel konsekvensanalyser av införande av järnvägsförbindelser till norra/centrala Europa och 
information om svenskars miljöavtryck, till exempel när det gäller interkontinentala flygresor. I 
forskningsprojektet ”Prognosmodeller för internationella resor” finansierat av Trafikverket har vi tagit 
ett första steg mot att utveckla en prognosmodell för långväga utrikesresor. De flesta långväga 
utrikesresor är privatresor (i resvaneundersökningen är 84% privata resor och 16% tjänsteresor). 
Därför har vi fokuserat på att göra en första test-skattning av en modell för privata långväga 
utrikesresor. Bland privata resor ingår även en mindre andel långväga arbetsresor utomlands. De 
färdmedel som ingår i modellen är bil, långväga buss, tåg, flyg och båt. En viktig del i projektet har 
varit att samla in och sätta samman utbudsdata för alla färdmedel. Detta gäller zonindelning, vägnät, 
tåg/flyg/båt-linjer, biljettpriser, turtäthet osv. För alla färdmedel som ingår i modellen kan nu ruttning 
göras och restider, väntetider, reskostnader m.m. beräknas utifrån denna ruttning. Framför allt vill vi 
lyfta fram modelleringen av ett järnvägsnät för Europa inklusive byten mellan linjer, vilket inte funnits 
tillgång till tidigare. Med bil, buss, tåg och båt kan man i modellen resa till destinationer inom Europa, 
medan man med flyg kan nå hela världen. Efterfrågan på privata långväga utrikesresor med start i 
Sverige utgår från resvaneundersökningen RVU 2011–2016.Resultat från modellskattningarna visar 
att bortavaro är en viktig faktor – färdmedel och destination påverkas mycket av hur många nätter 
resan pågår. Därför skattar vi tre olika modeller: en för resor över dagen, en för resor 1–5 nätter och en 
för resor 6+ nätter. Skattningsresultaten visar också att det är möjligt att skatta modeller för långväga 
privata utrikesresor med signifikanta kostnads- och restidsparametrar med intuitiva tecken. 
Destinationer långt borta är populära destinationer för flygresor (till exempel solsemester under det 
svenska vinterhalvåret). Därför har det varit viktigt att inkludera semesterzon-dummies för 
flygdestinationer för att beskriva varför destinationer långt bort väljs – om inte detta inkluderas i 
modellen fås en positiv värdering av flygrestid, eftersom populära internationella destinationer oftast 
ligger längre bort och har en längre restid. Semesterzonerna har hämtats från en översikt över de mest 
populära destinationerna för svenskar under 2019 (https://www.momondo.se/c/year-in-travel/). 
Modellen tar också hänsyn till resenärers socio-ekonomi, så som kön, ålder, inkomst, bilinnehav och 
boendetyp (villa eller lägenhet). Det finns en konsistent trend att kvinnor reser mindre med bil 
utomlands i alla bortavaro-segment. Unga (<17 år) är mer benägna att ta buss för resor <=5 nätter, 
medan äldre (>64 år) väljer buss mer ofta för resor >5 nätter. Äldre har mindre sannolikhet att ta flyg 
för resor som är 1–5 nätter. 
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Automatisk kalibrering av restidsfunktioner med hjälp av surrogatbaserad 
optimering 
Presentatör: Johan Olstam, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI); Linköpings universitet 
(LiU) 

Författare: Johan Olstam Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI); Linköpings universitet 
(LiU), Viktor Bernhardsson Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Joakim Ekström 
Linköpings universitet (LiU)  

Vid ruttvals- och restidsberäkningar i statiska nätutläggningar (Sampers, Emme, Visum, TransCad) 
används så kallade restidsfunktioner. De kallas också för fördröjningsfunktioner, Volume/Delay-
funktioner eller kort VDF. Sambanden beskriver hur restiden på en väglänk beror av trafikvolymen på 
samma väglänk för olika typer av vägar. I samband med att Trafikverket valde att övergå till 
automatkodade vägnät i Sampers baserade på information från Nationella vägdatabasen (NVDB), togs 
nya funktioner fram som består av körtid och korsningsfördröjning (Olstam et al., 2016) Den första 
delen baserades på Trafikverkets hastighetsflödessamband, så kallade VQ-samband (Trafikverket, 
2020), och den andra delen skattades utifrån korsningskapacitetsberäkningar som representerar vissa 
typer av korsningar med efterföljande kurvanpassningar och grova påslag och justeringar. Resultat av 
arbetet kan betraktas som tillfredställande på kort sikt men har alltför svag empirisk anknytning. 
Tidigare genomförda projekt kring framtagning av restidsfunktioner i Sverige har till stor del fokuserat 
på att ta fram restidsfunktioner som beskriver sambandet mellan restid och flöde på enskilda länkar. 
Fokus har i första hand har varit på att återskapa en representativ länkrestid givet ett visst länkflöde 
och inte på att säkerställa att resulterande flöden och restider stämmer bra överens med uppmätta 
flöden och restider, även om analyser av överenstämmelsen förstås har genomförts. Vi har därför 
undersökt och utvärderat en metod för kalibrering av parametrar i restidsfunktioner där en 
optimeringsmetod används för att minimera skillnaden mellan modellberäknade och uppmätta flöden. 
Målet är en metod som kan tillämpas för att kalibrera restidsfunktionerna i Sampers. Metoden utgår 
från en surrogat-baserad optimeringsmetod som skapar en målfunktionsyta. Som målfunktion har vi 
valt att använda RMSE avseende modellberäknade flöden jämfört med uppmätta flöden. Metoden har 
implementerats och testats för Sampersnätet för Stockholm och Mälardalen (SAMM). Flödesdata har 
hämtats från Trafikverkets motorvägstyrningssystem (MCS) samt från slangmätningar från 
Stockholms stad. Tillämpningstestet visar att metoden fungerar, är robust och att det går att erhålla en 
minst lika bra överensstämmelse med uppmätta flöden som för nuvarande restidsfunktioner utan 
behov av de grova påslag och manuella justeringar som de nuvarande restidsfunktionerna inkluderar. 
Referenser Janson Olstam, J. & Matstoms, P. 2006. TU06 - Nya V/D-funktioner för tätort - Revidering 
av TU71-funktionerna, VTI Rapport 550. Linköping: VTI. Jonsson, S. 1988. Volume/delayfunktioner. 
Stockholm: Regionplane- och trafikkontoret. Jonsson, S. 1995. Kort beskrivning av V/D-funktioner 
för tätortsgator och -vägar baserade på nätmaterialet i TU71. Stockholm: Regionplane- och 
trafikkontoret. Olstam, J., Engelson, L., Johansson, L. & Rydergren, C. 2016. Nya restidsfunktioner 
med korsningsfördröjning, VTI Rapport 890. Linköping: VTI. http://vti.diva-
portal.org/smash/get/diva2:917669/FULLTEXT01.pdf. Trafikverket 2020. Effektsamband för 
transportsystemet - Bygg om eller bygg nytt. Version 2020-06-15. Borlänge: Trafikverket. 
https://www.trafikverket.se/contentassets/0ebc841761f74f56b31c6eba59511bca/bygg-om/kapitel-4-
tillganglighet-200615.pdf. 
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3. Kollektivtrafik och järnväg 
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3:1 Pandemins påverkan på kollektivtrafiken 

Resandet under coronapandemin 
Presentatör: Tom Petersen, Trafikanalys 

Författare: Tom Petersen Trafikanalys, Andreas Holmström Trafikanalys, Mats Wiklund 
Trafikanalys, Henrik Pettersson Trafikanalys  

Coronapandemin påverkade resandet kraftigt från mars 2020, och effekterna har fortsatt även under 
2021. I synnerhet drabbas det långväga resandet, främst flyg och sjöfart, men även tåg. Långa 
bilresorna har också minskat i antal. Av det regionala resandet är det framför allt kollektivtrafiken som 
drabbats, vilket innebär sjunkande intäkter och ökade subventionsgrader för RKM. Trafikanalys har i 
två rapporter analyserat resandet under pandemin. Minskningar i resandet har följt smittvågor och 
restriktioner: de största nedgångarna i resandet var under våren 2020 och vintern 2020/21, med 
ungefär en fjärdedel, medan det under sommar och höst inte har varit lika påfallande. I genomsnitt har 
nedgången varit 13 procent fram till augusti 2021. I relativa termer är det främst resor till skola som 
minskat, 26 procent, och resor till arbete, 18 procent. Under pandemins första halvår minskade 
skolresorna ännu mer, 43 procent. Service- och inköpsresor har ökat med 15 procent, eftersom de inte 
längre varit del av en huvudresa till eller från arbete eller skola. Antalet fritidsresor har minskat med 
15 procent. Resor med besök hos ”nära och kära” har inte förändrats. I absoluta tal är det regional 
kollektivtrafik som svarar för den absolut största resandeminskningen, cirka 400 miljoner färre resor 
per år, vilket är en halvering. I rusningstid är minskningen ännu större, 60 procent. Även bilresandet 
har minskat något i rusningstrafik, cirka 100 miljoner färre bilresor per år. Trots att de inte ökat i antal, 
har andelen cykelresor och bilresor ökat på grund av det minskade kollektivtrafikresandet. Som en 
följd av färre långväga resor, främst utlandsresor och inhemsk turism, minskade transportarbetet på 
svenskt territorium med 17 procent mellan 2019 och 2020. Bantrafiken minskade med 43 procent, 
luftfarten med 64 procent, och sjöfarten med 74 procent. Vägtransportarbetets andel ökade därmed 
från 78 till 88 procent. Fördelningsmässigt ser kvinnor och män ut att ha ändrat sina resmönster på 
likartade sätt under pandemin. Män och kvinnor har minskat på sina arbetsresor i samma grad, och 
även sina fritidsresor. Men kvinnor gör även i vanliga fall ungefär 50 procent fler service- och 
inköpsresor i samband med arbetsresan än män, så kvinnor har under pandemin i större utsträckning 
än män ersatt arbetsresor med service- och inköpsresor. Det omfattande hemarbetandet i vissa grupper 
visar sig främst höra ihop med personer i det högsta inkomstintervallet (mer än 440 000 kr per år): där 
har arbetsresorna minskat med 30 procent i antal, medan de inte förändrats så mycket i befolkningen 
med lägre inkomster. Resandet bland äldre och personer med funktionsnedsättning har minskat mer än 
genomsnittet, med 16–18 procent, sett över hela pandemin, trots att det redan i normalfallet är mindre 
än i andra grupper. Både färdtjänst och riksfärdtjänst har minskat flera gånger mer än så. 
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Intäktsanalysverktyg för effektbedömning av kollektivtrafiktaxor 
Presentatör: Isak Rubensson, trafikförvaltningen Region Stockholm; Transport och systemanalys, 
Arkitektur och samhällsbyggnad, KTH 

Författare: Isak Rubensson trafikförvaltningen Region Stockholm; Transport och systemanalys, 
Arkitektur och samhällsbyggnad, KTH, Mats Ellman trafikförvaltningen Region Stockholm, Ida 
Östergren trafikförvaltningen Region Stockholm, Tove Österman trafikförvaltningen Region 
Stockholm  

Bakgrund Trafikförvaltningen står inför stora ekonomiska utmaningar under de kommande åren. 
Stockholmsöverenskommelsens tunnelbaneutbyggnad, liksom Sverigeförhandlingens stora 
investeringar i spårtrafiken tillsammans med ansvar för drift och trafikering i en växande storstad 
innebär ökade krav på att bedriva verksamheten resurseffektivt. Till detta kommer de ytterligare 
utmaningar som Covid-19 innebär i form av kraftigt minskad efterfrågan i kombination av krav på 
fortsatt full trafikering av smittskyddsskäl. Under 2019 var trafikförvaltningens biljettintäkter ca nio 
miljarder, 2020 sjönk de till 5,4 miljarder. I den verkligheten är en förståelse av hur förvaltningens 
intäkter påverkas av trafikförvaltningens val av konstruktion och prissättning av sitt taxesystem av 
yttersta vikt. Hur resenärer väljer vilken biljett de vill resa på är dock inte trivialt. En resenär som gjort 
12 resor under en månad kan exempelvis ha gjort dessa resor med ett månadskort trots att det vore mer 
fördelaktigt att resa med enkelbiljetter. När resenären ska välja typ av biljett så beaktar resenären de 
relativa priserna för de biljetter som erbjuds, sitt troliga framtida resandebehov samt diverse mjuka 
faktorer (t.ex. att: det kan kännas bekvämare att ha ett månadskort även om det lönar sig att resa på 
enkelbiljetter; risken att resandebehovet ändrar sig; andra typer av preferenser). Dessa mjuka faktorer 
är det som gör att en delmängd resenärer inte tycks ha valt den mest prismässigt fördelaktiga biljetten 
för det resande de faktiskt gör. För att göra korrekta analyser av hur trafikförvaltningens intäkter 
påverkas av förändringar i taxesystemet krävs därför en förståelse för hur resenärer väljer bland 
erbjudna biljetter i relation till både hårda och mjuka faktorer. Metod Trafikförvaltningen har byggt ett 
verktyg där användaren matar in ett tänkt taxesystem och får ut en intäkts- och resandeprognos. 
Modellens indata är resenärers resmönster- och biljettval under en basmånad som är tänkt att 
uppdateras årligen, i nu gällande version är basmånaden från hösten 2019. Verktygets kärna är en 
diskret val-modell (logit) som beräknar sannolikhetsfördelningen för olika biljettyper givet inmatat 
taxesystem och basmånadens resmönster. Resultat Det färdiga verktyget kan studera: Relativa 
prisförändringar av biljetter, Prisdifferentiering mellan hög och lågtrafik samt högkostnadsskydd 
(”capping”) av enkelbiljetter. Modellen återger väl de intäkter och biljettval som modellen ”tränats på” 
(hösten 2019) likväl lyckades den prognosticera de intäktseffekter som uppstod av taxehöjningar i 
januari 2020. Analys av biljettyper som inte ännu införts resulterade i intressanta insikter. I skrivande 
stund bereds dessa politiskt men vid presentation i januari kan vi presentera dem i mer detalj. 
Slutsatser Vi har redan funnit underlag för insikter kring nya biljettyper. I efterhand ser vi att det borde 
vara av intresse att även titta på periodkort med ett visst antal aktiva resdagar under en månad för att 
kunna välkomna tillbaka de som i fortsättningen kommer att arbeta hemifrån i större utsträckning. En 
projektslutsats är att det finns stora utmaningar med att bygga ett verktyg integrerad i en komplex it-
miljö. 
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Tidsdifferentierad prissättning och flexibla biljetter - snabbare 
återhämtning av resor och intäkter efter Corona 
Presentatör: Torbjörn Eriksson, ELF AB, Stockholm, Sverige 

Författare: Torbjörn Eriksson ELF AB, Stockholm, Sverige, Sofia Malander ELF AB, Stockholm, 
Sverige  

Corona pandemin har skapat en ny marknadssituation för kollektivtrafiken, prognosen efter Corona är 
att resande- och intäkter minskar med 15-20 %. Östgötatrafiken har analyserat möjligheterna att 
påskynda återhämtningen av resande och intäkter. Analyserna visar bl.a. att priset kommer att vara en 
nyckelfaktor att arbeta aktivt med gentemot olika kundgrupper. I detta sammanhang har Urbanet 
genomfört en större marknadsundersökning av invånarna i Östergötland avseende preferenser och 
prioriteringar av såväl prisnivåer som ev. behov av nya biljettyper. Undersökningen, en Stated 
Preference studie, besvarades av drygt 2700 vuxna invånare i länet och täckte in 3 områden.1. 
Coronarelaterade frågor - arbete i hemmet, resvanor/ färdmedelsval, reseupplevelse, möjlighet att 
flytta avresetid, m.m. 2. Test av tidsdifferentierad prissättning, fördelat på periodkort och enkelbiljetter 
(stads- respektive regiontrafik). Vilken rabattnivå krävs för att påverka kunder att flytta avresetid från 
Peak till lågtrafik, och hur lång (i minuter) skall Peakperioden vara under morgon och eftermiddag. 3. 
Test av ny flexiblare biljett, med fast + rörlig del. Studien visade att - De mest frekventa kunderna 
(reser i princip dagligen) kommer att minska resandet med Ö-traf pga ökat arbete i bostaden, andelen 
minskar från 26% till 18%. En annan faktor som minskar resandet är oron för att bli smittad ombord p 
g a trängsel. Andelen som känner obehag av trängsel ökar från 22% före Corona till 48 % efter 
Corona. Kunderna efterlyser därför en aktiv prispolitik från RKM, 50 % av deltagarna anser att priset 
bör användas till att sprida resande över dagen där det finns lediga sittplatser ombord. Fönstret är 
vidöppet för RKM (i landet) att genomföra åtgärder som ökar komforten samtidigt som 
produktionskostnaden under Peak kan minskas. Nedan några resultat som uppstår när Östgötatrafiken 
använder prisinstrumentet aktivt: Stor potential till att flytta tidpunkten för avresa, 30 % har stor eller 
viss möjlighet att flytta resan en hel timme under morgonen, samt att 38 % kan flytta 45 minuter. 
Hälften av resenärerna kan flytta avresa från Peak till lågtrafik-period. Om rabatten under lågtrafik är 
ca 20 %, kommer mer än hälften av enkelbiljett-användarna flytta avresetidpunkten och 28% av 30-
dagarsbiljett väljer off-Peak. Stor potential för ny, flexiblare biljettyp, enkelbiljett-användarna i första 
hand där 44% kommer att välja den nya biljetten, av 30dagars-biljettinnehavarna kommer 25 % att 
byta. Slutsatser: En aktiv prispolitik hejdar och vänder den förväntade resandeminskning, trängseln 
ombord måste minskas, ett mer flexibelt prissystem måste introduceras som möter nya resmönster där 
många kommer att resa ngr ggr i veckan och riskerar hamna i ett gränsland där såväl periodkort som 
enkelbiljett inte upplevs som prisvärt, gäller såväl frekventa- som sällan kunder. Andelen enkelbiljetter 
ökar efter pandemin, ca 60 % säger att de kommer att välja enkelbiljett. Tidsdifferentierad prissättning 
innebär att nya kundgrupper (priskänsligare) lockas att åka genom ett lägre pris under lågtrafik 
(prisvärdheten ökar). Östgötatrafiken kan spara fordon/ minska produktionskostnaden. Strategin nu, är 
att i första hand använda tidsdifferentierad prissättning till att kunna flytta investeringar och behov av 
nya fordon, framåt i tiden. Dagens rådande prisstruktur har spelat ut sin roll. RKM måste nu börja 
arbeta aktivt och kreativt med priset, såväl resande-/ekonomi och nöjdhet kommer att förbättras. 
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Dagböcker från coronakrisen: Individuella aktörers roll för institutionella 
förändringar inom kollektivtrafiken i Amsterdam och Stockholm 
Presentatör: Jens Alm, VTI; K2 

Författare: Jens Alm VTI; K2, Claus Hedegaard Sørensen VTI; K2  

Bakgrund De senaste 30–40 åren har kollektivtrafiken genomgått stora institutionella förändringar. 
Detta som ett resultat av New Public Management reformer vilket medverkat till privatisering, 
uppdelning och anbud; finanskriser som föranlett ekonomiska åtstramningar samt ny teknologi som 
inneburit förändringar mot mobilitet som tjänst, delad mobilitet och självkörande fordon. Förändringar 
inom kollektivtrafiken mot bakgrund av ovan nämnda fenomen har ofta förklarats som en fråga om 
formella regler och strukturer såsom lagstiftning och kontrakt. Emellertid har en förståelse för 
individuellt aktörskap som en faktor för att driva och forma institutionella förändringar i hög grad varit 
negligerat i litteraturen. I studien önskar vi undersöka vilka eventuella institutionella förändringar som 
uppstått i kollektivtrafiken i Amsterdam och Stockholm under covid-19 och vilken roll individuella 
aktörer haft i att utveckla, introducera samt implementera dessa förändringar. Metod Trots att 
institutioner verkar ha en inneboende varaktig karaktär kan kriser likt covid-19 vara händelser som 
leder fram till institutionella förändringar. Detta kan vara djupgående institutionella förändringar, 
institutionellt stigberoende eller institutionell synkretism. I en fördjupad analys av regionerna 
Amsterdam och Stockholm undersöks vilken roll ’boundary spanners’ har i dessa institutionella 
förändringar Intervjuer utgör det huvudsakliga empiriska materialet för vår studie. Dessa är 
genomförda med representanter för både kollektivtrafikmyndigheter i Amsterdam och Stockholm samt 
representanter för operatörer som före och under covid-19 haft kontrakt att utföra kollektivtrafik i 
delar av respektive region. Dessa individer benämns som ’boundary spanners’ eftersom de besitter en 
koordinerande roll i respektive organisation som bland annat innebär samarbete över 
organisationsgränser och där de innehar en nyckelroll i att lösa gemensamma problem. Genom fyra 
intervjuer per individ (totalt 16 intervjuer) har vi följt individernas vardag under ett år i vad vi 
benämner som dagböcker från coronakrisen. Denna empiri kompletteras med policydokument, 
utredningar och andra relevanta dokument. Resultat I krisen går det att urskilja förändringar som har 
beröringspunkter med djupgående institutionella förändringar, institutionellt stigberoende samt 
institutionell synkretism. En del av de förändringar som har karaktären av djupgående eller 
institutionell synkretism har utvecklats, introducerats och implementerats i syfte att bevara ett 
institutionellt stigberoende. Det finns således en önskan att bevara det institutionella ramverket som 
fanns innan krisen. Andra institutionella förändringar har emellertid tillkommit för att åstadkomma en 
verklig institutionell förändring för att på så vis medverka till att kollektivtrafiken kan anpassa sig till 
ett resande efter krisen och inte bli lika sårbar vid liknande kriser i framtiden. Individuella aktörer i 
både Amsterdam och Stockholm har spelat betydande roller för de institutionella förändringar som 
implementerats under covid-19. Detta gäller framför allt i kontraktsförhandlingar mer operatörer samt 
i förhandlingar med respektive regering angående ekonomiska stödpaket till branschen. Samlat sett 
innehar därmed både aktörer och struktur en roll för institutionell förändring. Resultaten i studien är 
viktig kunskap för förståelsen av institutionella förändringar inom kollektivtrafiken och individers 
betydelse bör i högre grad tänkas in i den framtida forskningen kring förändringar i kollektivtrafiken. 
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3:2 Stationen i staden/resenären i stationen 

Metoder för alternativutveckling och utvärdering av järnvägsstationer - 
Exempel från Idéstudie Eskilstuna centralstation 
Presentatör: Karin Jansson, WSP Järnväg 

Författare: Karin Jansson WSP Järnväg, Tom Hedlund WSP Järnväg  

Bakgrund WSP har på Eskilstuna kommuns uppdrag under åren 2017 till 2021 tagit fram underlag och 
utvärderat fem olika stationsalternativ. Ett av alternativen har tagits fram av Trafikverket medan 
övriga fyra har tagits fram av WSP. Eskilstuna centralstation utgör en viktig järnvägsknutpunkt i 
Mälardalen där de två banorna Svealandsbanan och TGOJ-banan korsar varandra centralt i staden. En 
positiv trafikutveckling har lett till brister i kapacitet för järnvägstrafiken och en allt lägre 
resenärskomfort. Eskilstuna kommun ser en ökad kvalitet i regionala järnvägsförbindelser som en 
nyckel i stadens fortsatta utveckling. Metod Som nav i arbetsprocessen för att ta fram 
stationsalternativ och sedan utvärdera har mikrosimuleringsprogrammet RailSysanvänts. Baserat på 
befintlig infrastruktur längs Svealandsbanan och TGOJ-banan samt framtagna trafikprognoser har 
tidtabeller byggts upp i programmet. Tidtabellerna tillämpas sedan på ett specifikt stationsalternativ 
för att identifiera vilken typ av infrastrukturändringar som är nödvändiga för att göra att identifiera 
ytterligare förbättringsåtgärder. Som stöd för utformningen har en behovsspecifikation använts där 
krav på antal spår, spårlängder och plattformar samt möjligheter för samtidigheter och parallellitet 
ställts upp. I en iterativ skissprocess har infrastrukturlösningen för varje stationsalternativ kunnat 
utvecklats och optimerats. I processen har även rumsliga aspekter beaktas vilket gjort att 
begränsningar i alternativets inpassning i staden har kunnat identifieras tidigt. Då basprognoser för år 
2040 förutsätter befintlig järnvägsanläggning samt åtgärder upptagna i gällande nationell transportplan 
ryms inte nödvändtigvis eventuella trafikutvecklingsplaner från berörda trafikhuvudmän till fullo i 
dessa. Denna begränsning bedömdes ge ett för snävt underlag för en framtidssäkrad station. En 
kompletterande trafikprognos för år 2050 och framåt togs därför fram, där berörda trafikhuvudmän 
deltog och framtida trafikefterfrågan identifierades i workshops. Med utgångspunkt från de framtagna 
alternativen genomfördes avslutningsvis en serie workshops med kommunen med syfte att ta fram väl 
förankrade förslag. Resultat Kapacitetsanalysen visade att dagens utformning och vissa av de 
framtagna alternativen, däribland en lång fyrspårslösningen, inte klarade en framtida trafikökning 
enligt de kompletterande trafikprognoserna som togs fram för år 2050. Den iterativa processen där 
kontinuerliga justeringar gjordes inom ramen för RailSys innebar att alternativen kunnat förfinas 
allteftersom kunskapen ökats. Skissprocessen möjliggjorde också för fler kompetenser att komma med 
inspel vilket resulterat i mer integrerade lösningar. Ytor som kan behöva ianspråktas för en framtida 
station har identifierats och kan på så sätt tidigt vara vägledande för vidare stadsutveckling. Slutsatser 
Tidsintervallerna mellan ombyggnader av järnvägsstationer är ofta mycket långa och det är av stor vikt 
att stationen ges en ändamålsenlig utformning. Risk finns annars att stationen redan efter några år är 
underdimensionerad med negativa konsekvenser för både kollektivtrafik och långsiktiga 
stadutvecklingsprocesser som följd. Det finns behov av att fortsätta diskutera och utvärdera metoder 
och processer som kan säkerställa att kraven på framtida järnvägskapacitet kan klaras samtidigt som 
ett långsiktigt och effektivt markutnyttjande uppnås. Dessa utmaningar är aktuella i många städer med 
centralt placerade stationer. En stor framtida utmaning ligger också i att korrekt kunna identifiera 
framtida trafikbehov och bedöma hur viktningen av trafikprognoserna ska slå då de kan innehålla stora 
osäkerheter. 
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Resenärers wayfinding-process i stationsmiljö utifrån rytm och manus – 
En observationsstudie av Stockholm City 
Presentatör: Kattie Yousefi, COWI AB 

Författare: Kattie Yousefi COWI AB, Klara Eklind AFRY  

Bakgrund I juni år 2017 invigdes Citybanan och pendeltågsstationen Stockholm City. I samband med 
och efter stationens öppnande har flertalet synpunkter från resenärer samlats in gällande stationens 
utformning och trafikinformation efter att brister i stationens miljö upptäcktes. Studien påvisade en 
osäkerhet hos resenärerna för hur de skulle agera vid ankomster med korta pendeltåg. Det visade sig 
att resenärerna inte visste vart de skulle placera sig på stationen, att de ofta fick springa för att hinna 
med och ibland till och med missade ett kort pendeltåg på grund av bristfällig vägledning. Studien 
syftar därför till att undersöka hur människor agerar i stationsmiljö, mer specifikt på 
pendeltågsstationen Stockholm City genom observationer. Syftet med studien har varit att skapa en 
förståelse för resenärens agerande baserat på vilken information som är tillgänglig samt hur resenären 
påverkas av den byggda stationsmiljön. Målet har varit att bidra till en ökad förståelse för resenärens 
behov i stationsmiljö inför framtida byggnationer av stationer och utvecklande av befintliga stationer. 
Metod Studien genomfördes som ett examensarbete inom Mastersprogrammet Hållbar 
Samhällsplanering och Stadsutformning på Kungliga Tekniska Högskolan. Under våren 2021 utfördes 
studien i samarbete med Trafikverket, Projektkontor Getingmidjan. Studien har en så kallad blandad 
metod (mixed method) där kvalitativa och kvantitativa metoder har kombinerats i form av intervjuer, 
fältstudier och observationer. Observationerna av totalt 800 resenärer skapar en förståelse för hur den 
fysiska miljön och trafikinformationen påverkar människans agerande när de ska placera sig på 
plattformen i väntan på sitt pendeltåg. Genomförda fältstudier och observationsstudier har sedan 
analyserats med en forskningsmetod som kallas för observiarie för att fånga upp enskilda resenärers 
agerande och beteenden. Resultat och slutsats De observerade resenärerna klustras till fem olika 
resenärsidentiteter: den bestämda målsökaren, den självsäkra, gruppresenären, sökaren och den 
svårpåverkade för att förklara resenärernas agerande på en pendeltågsstation och varför somliga tycks 
missa sin avgång. Studiens sammanställda resultat och de fem resenärsidentiteterna förklarar hur 
resenärer agera i stationsmiljö utifrån vilken information som är tillgänglig samt den byggda miljön. 
Det är tydligt att en resenär och dess rytm samt stationen och dess manus, som i sin tur återspeglas i 
resenärens agerande, påverkas vid särskilda händelser som avviker från det som annars är förväntat. 
Därför är det vitalt att Trafikverket strukturerar och utformar stationer och trafikinformation på ett 
enhetligt sätt som gör det lätt för resenärer att förstå, använda och känna igen oavsett vilken station 
eller situation den befinner sig i. 
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Fotgängaranalyser i stora bytespunkter, mätdata och verktyg 
Presentatör: Kjell Almgren, AFRY, Stockholm 

Författare: Kjell Almgren AFRY, Stockholm, Marc Farré AFRY, Stockholm  

Bakgrund Stockholms spårtrafiksystem står inför en kraftig expansion under de kommande åren, 
vilket enligt prognoserna inte bara kommer att leda till ett kraftigt ökat resande, utan också ändrade 
reserelationer och resvanor. Denna utveckling kommer inte bara att ske i det område som omfattas av 
utbyggnaderna utan kommer också att öka belastningen på många befintliga stationer. Främst är det 
knutpunkter som får tillskott av nya linjer där det blir stora förändringar. Det blir då mycket viktigt att 
säkerställa att den befintliga infrastrukturen kommer att kunna hantera den ökade efterfrågan. Metod 
Utifrån Trafikförvaltningens Visum-modell har gångflöden mellan olika kollektivtrafiklinjer och 
entréer till stationen skapats. Dessa data har sedan kalibrerats med data från spärrar, manuella 
räkningar i korridorerna på stationen och APC i fordonen Att bedöma rimligheten i prognossiffror 20-
30 framåt i tiden är oerhört svårt. En stor fördel har varit tillgången till mätdata under många år bakåt i 
tiden. Det har då gått att göra analyser av tidigare prognoser och jämförelser med hur det faktiska 
utfallet blev. Alldeles oavsett så måste alla framtidsprognoser tas med en nypa salt och bedömas 
utifrån detta. De data som erhålls ovan ligger sedan till grund för en fotgängarmikromodell som kodas 
med hjälp av Vissim/Viswalk. Det mest iögonfallande som verktyget ger är 3D-animationer av 
gångflödena i modellen, men den ger också möjlighet till en mängd matematiska och statistiska 
analyser som t.ex. antalet fotgängare i godtyckligt valda områden under tid samt analys av vilka delar i 
modellen som har högst belastning När modellen väl är byggd kan en iterativ process med 
intressenterna genomförs för att göra justeringar för att förbättra resultaten utan större ingrepp. 
Resultat Den första bytespunkten som analyserats var Fridhemsplan. Den befintliga stationen ser ut att 
klara av den ökade belastningen vilket går att se i verktyget på olika sätt. Viss trängsel uppstod på 
specifika platser, men det är i princip ofrånkomligt utifrån stationens utformning och antalet resenärer 
samt antas passera. Med 3D-animationer visas alla personrörelser i modellen ur godtyckliga vinklar 
vilket skapar en känsla av hur stor trängseln är i verkligheten. En stor fördel har varit möjligheten att 
jobba iterativt med olika intressenter. Genom en enkel mötespresentation kan tankar väckas vilket lett 
till justeringar i modellen till ett nytt möte där nya idéer har kommit fram o.s.v. Vidare testades olika 
typer av störningsscenarier med brand och spärrade trappor. Här uppstod en helt annan trängsel vilket 
var väntat, men verktyget gav då en tydlig bild av var flaskhalsar uppstod. Slutsats Med rätt underlag 
utgör simuleringarna ett mycket bra analysverktyg för att studera trängsel och möjliggöra test av olika 
stationsutformningar innan spaden sätts i marken. När modellen väl är byggd går det med enkla medel 
att göra justeringar vilket skapar mycket goda möjligheter till att testa olika infallsvinklar Systemet är 
också mycket användbart för olika typer av störningsanalys då det enkelt gå att göra simuleringar med 
förändringar (t.ex. avstängda trappor) när modellen väl är byggd 



58  Transportforum 2022 

Hållbara stationsmiljöer - En studie kring ljudmiljö, resandekvalitet, och 
kravuppfyllnad 
Presentatör: Emma Newman, Sweco Architects 

Författare: Emma Newman Sweco Architects, Olivier Fégeant Sweco Environment  

Järnvägsstationer är komplexa miljöer där resenärer förväntas kunna orientera sig på egen hand. 
Miljön kännetecknas av både stress, tidvis höga ljudvolymer och ett stort informationsflöde. I det 
avseende spelar ljudmiljön en stor roll då den påverkar känslan av komfort trygghet och samt 
förmågan att uppfatta och förstå utrop av trafikinformation. Bakgrunden till denna studie kommer ur 
samarbete mellan tekniker under projektering av olika stationer där återkommande frågeställningar 
och brister gällande hantering av ljudmiljö dykt upp. I den här forskningsstudien, finansierad av 
Trafikverket, studeras frågan om ljudmiljön ur tre olika huvudperspektiv. Det första perspektivet är 
hur ljudmiljön omhändertas i planeringsskedet i dagens projekt, dvs hur den regleras i rådande lagar, 
krav och riktlinjer och hur denna reglering säkerställs under upphandling och projektering av en ny 
station. Det andra perspektivet omfattar resultatet av platsbesök med fokusgruppintervjuer i två 
stationer tillsammans med särskilt utsatta resenärsgrupper för att bättre förstå svårigheter och 
utmatningar som följer olika former av funktionsnedsättningar. Det tredje perspektivet innefattar 
ljudmätningar av taluppfattbarhet från högtalarsystem, efterklangstid och ljudnivåer för att fysiskt 
beskriva ljudförhållanden i dessa stationer. Tre studier är genomförda i ett tvärfackligt team, med en 
referensgrupp från Trafikverket. Studien väver samman resultatet av dessa analyser och utgör ett 
kunskapsunderlag som lyfter fram dagens brister och problemområden och pekar ut en tydlig riktning 
för fortsatt arbete kring hållbara stationsmiljöer utifrån ljudmiljö. 
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3:3 Kapacitet och punktlighet i järnvägsnoder och -stationer 

Strategisk kapacitetsanalys av järnvägsstationer 
Presentatör: Ingrid Johansson, KTH 

Författare: Ingrid Johansson KTH, Norman Weik German Aerospace Center (DLR), Tyskland  

Bakgrund En av utmaningarna för järnvägstrafiken är kapacitetsutnyttjandet, som på många linjer är 
högt. Trafikverket använder en metod baserad på UIC Code 406 för att beräkna kapacitetsutnyttjandet 
på järnvägslinjer, men metoden har några nackdelar. Kapaciteten för noder/stationer beräknas inte, 
vilket gör att kunskap saknas om kapaciteten på (del)nätverksnivå. Angränsande linjer till en station 
kan ha outnyttjad kapacitet, men för att trafiken ska kunna ökas måste stationen i sig, och 
kombinationen av delarna i nätverket, ha rum för ett ökat kapacitetsutnyttjande. Projektet KAIN 
(Kapacitet i nätverk) som pågick 2017-2019 och finansierades av Trafikverket utvecklade en metod 
för att beräkna kapacitetsutnyttjandet för noder, linjer och kombinationen av dessa. Resultaten 
presenterades bland annat på Transportforum 2019. Efter projektets slut har metoden för 
nodberäkningar vidareutvecklats och testats i en fallstudie, och det är dessa resultat som presenteras 
här. Metod och resultat Kapacitetsutnyttjandet för noder/stationer beräknas genom 
tidtabellkompression. Som indata används uppgifter om infrastruktur och tidtabell innehållande 
spåranvändning och den exakta blockbeläggningen, vilket exporteras från RailSys. Metoden kan 
användas på två sätt. Det ena är att komprimera en specifik tidtabell och beräkna 
kapacitetsutnyttjandet för denna. Det andra sättet är en tidtabellsoberoende ansats för att undersöka 
kapaciteten hos den underliggande infrastrukturen. Då används en befintlig tidtabell eller representativ 
uppsättning tåg som indata till en Monte Carlo-simulering som skapar en stor uppsättning alternativa 
tidtabeller. Kapacitetsutnyttjandet beräknas för alla dessa tidtabeller och fördelningen av resultaten 
kan analyseras. Vidareutvecklingen av metoden inkluderar möjligheten att fylla luckor i tidtabellen då 
komprimeringen genomförs, det vill säga att ändra ordningsföljden för avgångar och ankomster för att 
lokalt optimera kapacitetsutnyttjandet, vilket kan vara användbart för högtrafikerade stationer. 
Metoden kan också användas i planeringsprocessen av ny infrastruktur och/eller nya tidtabeller för att 
undersöka om den planerade kapaciteten blir tillräcklig givet den uppsättning tåg som man önskar 
köra. Metodens användbarhet har demonstrerats i en fallstudie för 23 järnvägsstationer i Skåne av 
varierande storlek. Planerad infrastruktur med ett tillhörande tänkbart men ej detaljplanerat 
tidtabellskoncept för år 2025 har använts som indata. Studien visar att metoden kan analysera stationer 
av olika storlek med ett rimligt utfall. Resultaten visade på ett lågt kapacitetsutnyttjande för de mindre 
stationerna, högre för mellanstora stationer och ett – ibland ohållbart – högt kapacitetsutnyttjande för 
de största och mest trafikerade stationerna. Det senare visar på ett behov på vidare åtgärder för att 
stationerna ska kunna trafikeras som önskat, i form av kapacitetshöjande åtgärder för infrastrukturen, 
förändringar i tidtabellen, eller en kombination av åtgärder. Slutsatser Den utvecklade 
stationsanalysmetoden kan förbättra kapacitets- och tidtabellsplaneringen på längre sikt, särskilt i 
kombination med linjeanalysen från KAIN. KAIN 2, ett uppföljningsprojekt med start hösten 2021, 
ska ytterligare utveckla hela kapacitetsanalysmetodiken, exempelvis med möjlighet till 
enkelspårsanalys. 
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Nya metoder för att styra mot en högre punktlighet – Demonstration på 
pendeltågsdata från våra storstadsregioner 
Presentatör: Ida Kristoffersson, VTI, Sverige 

Författare: Ida Kristoffersson VTI, Sverige, Carl-William Palmqvist LTH, Lund, Sverige  

Punktlighet är en mycket viktig fråga för resenärer. Till exempel visar Kollektivtrafikbarometerns 
årsrapport för 2020 att punktlighet är den viktigaste faktorn som driver kundnöjdheten (Svensk 
Kollektivtrafik 2021). Att nå hög punktlighet är dock en utmaning för hela branschen eftersom 
tågpunktlighet är komplext och beror på många olika faktorer så som infrastruktur-, fordons- och 
signalfel, spårspring, resenärers beteende vid av- och påstigning, väderförhållanden etcetera. Tidigare 
studier har främst fokuserat på att hitta samband mellan dessa faktorer som påverkar punktligheten och 
slutresultatet, d.v.s. hur många procent av tågen som anlände punktligt (mindre än sex minuter efter 
tidtabellen) till sin destination. Sambanden mellan påverkansfaktorerna och punktligheten är dock 
relativt svaga och det är oklart i vilken utsträckning en förbättring av en av påverkansfaktorerna 
kommer förbättra den övergripande punktlighetsnivån. Inom forskningsprojektet Nypunkt-2 
finansierat av Trafikverket har vi arbetat med att minska gapet som beskrivs ovan mellan vilka 
indikatorer som mäts och den slutliga punktligheten genom att lägga till en ny typ av indikatorer 
mellan påverkansfaktorerna och punktlighetsmätningarna. De två indikatorer vi arbetat mest med är 
andelen försenade gångtider och andelen försenade uppehållstider per dag. Logiken är att för ett tåg 
som avgår enligt tidtabell så kan förseningar uppstå antingen mellan stationer (gångtidsförseningar) 
eller på stationer (uppehållsförseningar). Om tåget startat i tid och gång- och uppehållstiderna sker 
enligt tidtabellen så kommer tåget vara punktligt vid destinationen. Genom att analysera ett stort data-
set som innehåller 63 miljoner pendeltågsrörelser från åren 2001–2020 i de tre storstadsregionerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö visar vi att sambandet mellan gångtids-/uppehållsförseningar och 
punktlighet är tydligt. En hög andel försenade gång- och uppehållstider korrelerar med låg punktlighet. 
Vi visar också att uppehållsförseningar är betydligt mer vanligt förekommande än gångtidsförseningar, 
men å andra sidan är punktligheten mer känslig för ökning i andelen försenade gångtider.De regionala 
skillnaderna är stora. Stockholm har en genomsnittlig punktlighet på 92%. Andelen försenade 
gångtider är låg i Stockholm med ett medelvärde på endast 2%, medan andelen försenade 
uppehållstider är relativt hög (24%). Göteborg har den högsta punktligheten på 93%, men både 
andelen försenade gång- och uppehållstider är relativt höga (7% respektive 36%). Anledningen till att 
situationen kan se ut på detta sätt är att man inkluderat stora marginaler i tidtabellen så att förseningar 
som uppstår kan hämtas in. Kostnaden för detta är dock att tid och kapacitet kastas bort om 
förseningar inte uppstår. Malmö har den lägsta punktligheten (89%) och medel för andelen försenade 
gång- och uppehållstider är båda 17%. Dessa resultat tyder på att det borde finnas möjlighet för 
regionerna att lära sig av varandra eftersom Stockholm har en låg risk för gångtidsförseningar medan 
Malmö har en relativt låg risk för uppehållsförseningar. Med hjälp av den stora mängden data om 
pendeltågsrörelser har vi också kunnat räkna ut målnivåer för den maximala andelen försenade gång- 
och uppehållstider som kan tolereras för att nå en utpekad punktlighet. Om man tittar på alla tre 
regioner samtidigt så kan andelen försenade gångtider vara maximalt 7% och andelen försenade 
uppehållstider vara maximalt 21% om en punktlighet på 95% ska nås. 
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Combined Lines-Nodes Capacity Assessment in Freight-Passengers 
Complex Railway Networks 
Presentatör: Atieh Kianinejadoshah, Sapienza University of Rome, Italy 

Författare: Atieh Kianinejadoshah, Sapienza University of Rome, Italy; Stefano Ricci, Sapienza 
University of Rome, Italy 

Referat saknas. 
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Uppehållstid och resenärsfördelning vid pendeltågsstationer 
Presentatör: Fredrik Johansson, VTI; Nils Breyer, Linköpings universitet 

Författare: Fredrik Johansson, VTI; Nils Breyer, Linköpings universitet, Ulf Erlandsson, Viscando, 
Eslam Khawaga, Linköpings universitet 

Referat saknas. 
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3:4 Data och modeller för kollektivtrafikplanering 

Den individuella faktorn i preferenser vid ruttval i kollektivtrafiken – en 
modellansats baserad på empiri från mobilbaserad resdata 
Presentatör: Ulrik Berggren, Lunds universitet, avdelningen för Trafik och väg; K2 - Nationellt 
kunskapscentrum för kollektivtrafik 

Författare: Ulrik Berggren Lunds universitet, avdelningen för Trafik och väg; K2 - Nationellt 
kunskapscentrum för kollektivtrafik, Karin Brundell-Freij Lunds universitet, avdelningen för Trafik 
och väg; K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik; WSP Advisory, Mikkel Thorhauge 
Danmarks Tekniske Universitet  

Bakgrund Att kunna göra korrekta och vederhäftiga förutsägelser om efterfrågan på resor är av största 
vikt för att kunna ta fram väl underbyggda beslutsunderlag för var kollektivtrafikens begränsade 
resurser gör störst nytta för samhället. Dessvärre behöver ofta efterfrågemodeller för 
kollektivtrafikresor förenklas, vilket omöjliggör tillförlitliga förutsägelser om resande på linjenivå, då 
empiriska data rörande enskilda resenärers faktiska val i olika situationer ofta är bristfällig i termer av 
detaljeringsgrad. Förutsägelser för val av rutt är dock ett område som kräver en hög grad av 
noggrannhet och upplösning i tid och rum. Det är emellertid metodologiskt svårt att erhålla dessa 
egenskaper genom undersökningar som bygger på aktivt deltagande av resenären då valen ofta bygger 
på individuella beslutsprocesser som inte alltid är medvetna. Att dessutom mäta hur individers val 
varierar över tid kräver att detaljerade data över resor kan insamlas under flera dagar, något som inte 
är vanligt i traditionella resvaneundersökningar. Föreliggande studie har koncentrerat sig på att 
undersöka huruvida det finns mönster över tid (två veckor) i hur individer väljer att resa när man 
kontrollerar för färdmedel och reserelation. Att kunna skilja individuella från gruppvisa mönster är 
viktigt för att höja prognosmodellers förklaringsstyrka i termer av värderingar av, och avvägningar 
mellan, olika företeelser under resan såsom byten, väntetid och andra restidskomponenter. I denna 
studie har särskilt fokus legat på att undersöka förekomsten av individuell preferenskonsistens för 
anslutningstid, dold väntetid samt restid med tåg respektive buss, där främst de förstnämnda ofta är 
svåra att analysera beroende på de empiriska brister som beskrivs ovan.Metod Studien har nyttjat data 
från genomförda kollektivtrafikresor i Skåne, insamlade med en mobiltelefonbaserad 
resvaneapplikation, i syfte att skatta diskreta valmodeller baserad på en Mixed Logit-specifikation 
(McFadden & Train, 2000) som tar hänsyn till graden av individuell preferenskonsistens för dold 
väntetid, anslutningstid och åktid i kollektivtrafikfordon. En särskild metodik har använts för att ta 
fram en uppsättning alternativ per valsituation att skatta preferenser utifrån. Alternativen har bestått av 
kompletta resrutter från dörr till dörr mellan aktiviteter registrerade vid insamlingen av resdata. 
Resrutterna inkluderar således (och modellerna kontrollerar således för) anslutningsresor med gång, 
cykel och bil, dold väntetid (eg. anpassningstid inför avresa från första hållplats), åktid med tåg och 
buss, bytesgångtid, bytesväntetid, antal byten samt ruttöverlapp med andra rutter mellan samma start- 
och målpunkter. Modellerna är skattade med hjälp av Maximum likelihood-simulering i 
analysverktyget PandasBiogeme, med 500-1 000 (beroende på modell) slumpdragningar från 
normalfördelade parametervärden i enlighet med metodik formulerad av Hess & Train (2011).Resultat 
och slutsats Modellerna, vilka uppvisar relativt höga förklaringsgrader (justerade ρ2-värden) på mellan 
0,65 och 0,82, visar på förekomst av individuell preferenskonsistens för alla de undersökta 
restidskomponenterna anslutningstid, dold väntetid samt åktid med tåg och buss i Skåne. Den största 
signifikanta spridningen i uttryckt värdering mellan individer uppvisar dold väntetid, följt av 
anslutningstid med cykel, medan spridningen i preferenser mellan individer för åktid tåg och buss är 
relativt sett mindre, men dock signifikant. Resultaten visar på vikten att ta höjd för heterogenitet i 
preferenser även mellan individer och inte bara mellan distinkta passagerargrupper när 
prognosmodeller ska skattas. 
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Metoder för insamling av data för rapportering till myndigheter, 
samhällsplanerare och utövare av kollektivtrafik 
Presentatör: Jonas Edberg, AFRY Infrastructure 

Författare: Per Blomster AFRY Infrastructure, Jonas Edberg AFRY Infrastructure, Kjell Almgren 
AFRY Infrastructure  

Bakgrund Kollektivtrafiksystemet spelar en alltmer avgörande roll i vårt vardagliga liv. Ett ökat 
resande, förtätningar av stadsområden och ekonomiska begränsningar ställer krav på effektivare 
planering av kollektivtrafiken, snarare än att tillföra fler fordon och förbindelser. Tillgången till 
heltäckande och tillförlitliga data av hög kvalitet är en förutsättning för att optimera 
kollektivtrafiksystemet. På marknaden finns idag ett flertal metoder för att samla in data. De olika 
metoderna kan anpassas efter typ av kollektivtrafik och hur data ska användas. I denna studie 
fokuserar vi på metoder som ger den data vi behöver för att undersöka resandemönster och efterfrågan 
på kollektivtrafik. Dessutom tittar vi på metoder för att se hur resandet med bil ser ut för att kunna 
erbjuda resor med kollektivtrafik som är konkurrenskraftiga i jämförelse med bilresor. Metod De 
metoder som vi använt oss av är nedanstående: Egenutvecklat Automatiskt passagerarräkningssystem 
(APC) med hög noggrannhet som används i en betydande del av SLL trafikförvaltningens 
fordonsflotta Spärrdatastatistik från tunnelbane- och pendeltågsstationer Manuella räkningar som 
möjliggör kort planeringstid och ökar valmöjligheten till vad som skall mätas Kamerasensorer med 
inbyggd AI som kan mäta flöden och bytesrelationer på stationer/perronger/bytespunkter För att kunna 
utföra korrekta analyser har vi utgått från noggranna mätvärden på nedanstående parametrar när 
efterfrågan på resor är som störst vilka linjer och trafikslag som har högst belastning vilka 
bytespunkter är mest belastade och när på dygnet vilka uppgångar-nedgångar-passager som används 
mest vilket kan orsaka trängsel hur många resor som sker på respektive linje och när resorna sker hur 
många som pendlar med bil istället för kollektivtrafik hur många som åker i snitt i varje bil vilka 
vägar/infarter som är mest trafikerade och vilka tider Dessa olika parametrar har sammanställts i olika 
modeller och simuleringar för att kunna visa vilka insatser som ger störst effekt för att öka resandet 
med kollektivtrafik samt vart punktinsatser måste göras för att minska trängsel. Resultat Med ett väl 
kalibrerat och underhållet APC-system i grunden kombinerat med flexibla manuella räkningar kan 
man täcka de flesta behov av trafikräkningar. Vid speciella händelser är det viktigt att man har ett 
anpassningsbart system för datainsamling och att man kan använda sig av flera olika källor för att 
skifta över från exempelvis månatliga rapporter till dagliga. Vid rapporteringen av trängsel relaterat till 
coronapandemin krävdes just denna anpassning för att gå över till dagliga rapporter baserade på 
verkliga observationer. Slutsats Riktiga data med verkliga observationer med kunskap om resandet är 
ovärderlig information och även indata till resandesimuleringar. En kontinuerlig insamling via APC-
system, manuella trafikräkningar ger inte bara information över hur resandet faktiskt ser ut utan även 
hjälper till att bättre kunna se hur resandet kommer att utvecklas Genom att räkna antalet passagerare i 
varje bil kan man se den riktiga fördelningen mellan bilburna och kollektivburna resenärer och 
bedöma insatser som gjorts för att öka konkurrenskraften gentemot bilresor. Vår slutsats är att 
framtidens system för att samla in och redovisa resandedata kommer att bestå av flera olika metoder 
tillsammans med nya tekniska lösningar. 



Transportforum 2022  65 

Metodik för bedömning av kollektivtrafikens konkurrenskraft 
Presentatör: Isak Rubensson, trafikförvaltningen Region Stockholm; Transport och systemanalys, 
Arkitektur och samhällsbyggnad, KTH 

Författare: Isak Rubensson trafikförvaltningen Region Stockholm; Transport och systemanalys, 
Arkitektur och samhällsbyggnad, KTH, Robert Klar Trafikanalys och logistik, VTI  

Bakgrund I Region Stockholms trafikförsörjningsprogram beskrivs ett övergripande mål om ökat 
kollektivt resande, operationaliserat till att kollektivtrafikresors andel av de motoriserade resorna ska 
öka. Mål om kollektivtrafikandel har stor spridning, det har legat till underlag för nationella satsningar 
som ”fördubblingsarbetet” likväl som för kollektivtrafikmyndigheters planeringsarbete över hela 
landet. Måltalets styrka är att det är intuitivt och upplevs som lättförståeligt och inarbetat. Dess 
nackdel är att det är svårt att mäta och svårt att definiera. Den största osäkerhetsfaktorn i måttet 
kollektivtrafikandel är okunskapen om hur stor del av den motoriserade trafiken som inte är 
kollektivtrafik. Biltrafik är notoriskt svår att mäta. Vissa vägar och vissa snitt (punkter i vägnätet) mäts 
men inte tillräckligt för att nära kunna följa utvecklingen av bilresandet. Alternativa metoder att 
beräkna kollektivtrafikandel trots detta är: a) Mått av bil- och kollektivtrafikpassager vid vissa snitt. b) 
Biltrafik och kollektivtrafik kan beräknas med de prognosmodeller som finns för resande (Sampers) c) 
Resvaneundersökningar Alla dessa angreppssätt är dessvärre behäftade med problem. a) En uppmätt 
kollektivtrafikandel vid specifika snitt har begränsat informationsvärde för kollektivtrafikens 
konkurrenskraft för en region som helhet. b) Modellberäknade kollektivtrafikandelar begränsas till att 
visa just de effekter som finns inbyggda i modellen och har låg förändringstakt över tid på grund av 
modellernas komplexitet och lågfrekventa uppdateringar c) Resvaneundersökningar har många 
mätproblem där det värsta mätproblemet är de låga och sjunkande svarsfrekvenserna (nuförtiden ofta 
under 40 procent). Utöver det är de dyra och utförs med stort mellanrum (flera år) Nyligen har 
Trafikförvaltningen börjat få kapacitet att analysera inte bara påstigande i trafiken utan även hela resor 
inklusive byten genom data från elektroniska valideringar av biljetter. Möjligheten att betrakta hela 
resor öppnar för ett alternativ till hur kollektivtrafikens konkurrenskraft skulle kunna mätas. Antalet 
resor per capita säger något om hur många resor medelinnevånaren väljer att göra med kollektivtrafik. 
Ett sådant mått är inte begränsat av svårigheter att mäta biltrafik (a) men bör ändå påverkas av att 
resenärer byter från bil till kollektivtrafik. Måttet rör sig kontinuerligt för varje dag som går (b) 
eftersom de mäter faktiskt resande istället för en modell. Måttet är billigt och kan därför beräknas 
kontinuerligt (c), då det bara är en beräkning på redan befintligt data. Metod Vi har tagit fram resor per 
capita med kollektivtrafik för Stockholms läns 218 planområden för 7 tidsperioder: höst och vår from 
vår 2017 till vår 2020 (innan covid19). Vi har analyserat trender i konkurrenskraft för kommuner och 
för socioekonomiska grupper. Vi har även konstruerat en geografiskt viktad direkt efterfrågemodell för 
att studera om det går att prognosticera framtida förändringar av konkurrenskraften utifrån planerat 
kollektivtrafikutbud. Resultat Konkurrenskraften i kommuner med pendeltåg har sett en tydlig ökning 
under den betraktade perioden (som sammanfaller med öppnandet av citybanan). Direktmodellen 
klarar väl att, tränad på en tidsperiod, förutsäga konkurrenskraften i kommande tidsperioder. Slutsatser 
Resor per capita klarar väl att återspegla kollektivtrafikens konkurrenskraft utan att dras med 
kollektivtrafikandelsmåttets metodologiska problem. Måttets höga geografiska och tidsmässiga 
upplösningsgrad ger ökade möjligheter att utvärdera utförda aktiviteter utifrån hur konkurrenskraften 
påverkas. 
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Potentialstudie för ökad kollektivtrafik i Stockholm 
Presentatör: Bård Norheim, Asplan Viak AS, Norge 

Författare: Bård Norheim Asplan Viak AS, Norge, Torbjörn Eriksson Urbanet Analys AB, Sverige  

Bakgrund Kollektivtrafiken i både Norge och Sverige har sett en kraftig minskning av antalet 
passagerare under Corona, och mycket talar för att detta kommer att fortsätta även efter att alla har 
vaccinerats. Både ökad användning av arbete i bostad och ökad motvilja mot trängsel, kommer att 
påverka kollektivtrafikens marknadsandel på lång sikt. Analyser från Norge uppskattar 
intäktsbortfallet till cirka 2 miljarder norska kronor per år. Om intäktsbortfallet skall täckas av 
kollektivtrafiken själva, innebär det antingen höjda taxor eller minskat trafikutbud vilket kan skapa en 
negativ spiral som innebär ytterligare resandeminskningar. Alternativet är en mer målinriktad satsning 
gentemot de områden/ delar av marknaden där potentialen för ökad kollektivtrafik är som störst. En 
analys för SL/ Trafikförvaltningen visade att även i områden med generellt sett välutvecklad 
kollektivtrafik kommer riktade initiativ att vara viktiga. Metod En modell har utvecklats för regionerna 
Stockholm och Skåne, som beräknar marknadspotentialen för kollektivtrafiken i olika delar av 
regionen, baserat på input från Sampers och beräkning av konkurrens-kvoten (genom generella 
kostnadsmetoden) på olika sträckor. Kollektivtrafikens konkurrenskraften gentemot bil, har indelats i 
fyra olika grupper utifrån dagens situation i Region Stockholm: Befintliga resor, med stark 
konkurrenskraft, i 42 % av alla motoriserade resor har kollektivtrafiken lika bra eller bättre 
konkurrenskraft i jämförelse med bilen Potentiella resor, d v s resor som är möjliga och enkla att vinna 
över. Utgör 16 procent av alla motoriserade resor i Stockholm, vilket tyder på en relativt stor potential 
för att öka antal resor med kollektivtrafiken. Svåra resor som sker i relationer med konkurrenskvot 
mellan 1,6 och 2. Utgör en mindre grupp av resor på cirka 11 procent som är relativt svåra att nå. De 
omöjliga resorna, resor i relationer där konkurrenskvoten är mer än 2. Detta är en stor grupp av 
motoriserade resor (31 %). En prioriterad inriktning på utvecklingen av kollektivtrafiken innebär ett 
fokus på att bygga bostäder, arbetstillfällen och butiker/servicefunktioner för grupp 1. Utveckla 
kollektivtrafiktjänsten för grupperna 2 och 3. För grupp 4 är fokus på ett basutbud, här är det många 
resor där kollektivtrafiken bör överlåta en stor del av trafiklösningarna till andra färdmedel alternativt 
som matning till huvudkollektivtrafiknätet där konkurrensförmågan är störst. Resultat Analysen visade 
att tydligt riktade förbättringar i kollektivtrafiken kan öka antalet kollektivtrafikresor med cirka 25 
procent, vilket motverkar corona-pandemins långsiktiga effekter. Samtidigt kommer förändrade ram-
/omvärldsförutsättningar t ex i form av mer ”krävande” resenärer (ökad värdering av tid och komfort) 
samt en ökad andel elbilar att försvaga resandeutvecklingen med 16 procent. Vi kommer att presentera 
marknadspotential modellen för Stockholm och synliggöra vinsterna av en riktad 
kollektivtrafiksatsning, som sker etappvis. UA-rapport 135/2020: Potentialstudie för ökad 
kollektivtrafikandel i Stockholm – Analys av kollektivtrafikens marknadsförutsättningar. 
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3:5 Styrning och planering av kollektivtrafik 

Starka stråk som planeringsideal i kollektivtrafiken – resultat från en 
historisk fallstudie 
Presentatör: Jens Portinson Hylander, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping, 
Sverige 

Författare: Jens Portinson Hylander Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping, Sverige  

Att planera kollektivtrafik i så kallade ’starka stråk’ är ett vedertaget tillvägagångssätt samtida 
kollektivtrafikplanering, inom såväl stads- som regional trafik. Så har dock inte alltid varit fallet: 
under lång tid var ägarskapet och styrningen av kollektivtrafiken fragmenterad och nätverken mer 
vittförgrenade, men har över tid koncentrerats så väl organisatoriskt som rumsligt. På ett övergripande 
plan kan denna utveckling förstås som en anpassning till nya mobilitetsmönster, förändrad konkurrens 
och samverkan mellan olika trafikslag och, inte minst, ökade krav på hållbar mobilitet. Å andra sidan 
inbegriper sådana generella förändringar en ständig maktkamp om begrepp och resurser ’på marken’ 
för att motivera och omsätta sådana förändringar i praktiken. Hur kollektivtrafiksystemen utformas 
över tid är avgörande för vem som har möjlighet att leva och resa hållbart, varför det är av intresse att 
på ett djupare plan förstå hur dessa strukturer formas och upprätthålls. I min avhandling har jag 
studerat hur starka stråk har kommit att bli dominerande både som diskurs och praktik i planering av 
regional kollektivtrafik i Malmöhus län och Region Skåne mellan ca 1975 och 2005. Detta har gjorts 
genom att studera hur kollektivtrafikens rationalitet – dess grundläggande idéer, värden och logik – 
konstrueras och institutionaliseras via produktion av texter, organisering av beslutsfattande och 
implementering av planeringsverktyg, och hur detta slutligen materialiseras i den rumsliga och 
tekniska utformningen av kollektivtrafiksystemet. Genom att fokusera på både texter, organisering, 
planering och utformning av kollektivtrafiken har en heltäckande analys genomförts av hur 
kollektivtrafikens förutsättningar och praktiker har förändrats över tid, och hur detta påverkar för vem 
och vilka som kollektivtrafiken görs tillgänglig i Malmöhus och, i förlängningen, södra Sverige. 
Avhandlingens empiriska källor består av extensivt arkivmaterial kompletterat med intervjuer med 
företrädare för olika organisationer som har varit och är ansvariga för kollektivtrafikens styrning och 
utveckling i Malmöhus och Skåne. Genom att kvalitativt analysera hur förändring och stabilitet har 
motiverats och omsatts i praktik visar jag hur fokus på starka stråk är resultatet av både en ökat 
centraliserad styrning och marknadsanpassning av kollektivtrafiken. En genomgående dynamik i 
styrningen, planeringen och utformningen av kollektivtrafiksystemet återfinns i spännvidden mellan 
idéerna om ”effektivitet” och ”rättvisa”, vilket har motiverat olika reformer och anpassningar av dess 
styrning. Utvecklingen mot starka stråk har dock inte alls varit självklar utan är resultatet av en 
dynamik mellan interna maktrelationer och kontextuella faktorer. Liknande utvecklingstendenser, om 
än under andra förutsättningar och händelseförlopp, kan skönjas i svensk (och internationell) 
kollektivtrafikplanering, varför lärdomar och insikter från fallstudien har potential för generalisering 
till andra kontexter. Inte minst kollektivtrafiksystemens roll för att dels hantera men också utlösa till 
synes växande konflikter över hållbar mobilitet och omställning. 
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Motiv och drivkrafter för omställning till elbussar i svensk kollektivtrafik - 
effekter på val av laddningsstrategi och genomförande 
Presentatör: Vendela Åslund, Lunds Tekniska Högskola, Trafik & Väg; K2 nationellt kunskapscenter 
för kollektivtrafik 

Författare: Vendela Åslund Lunds Tekniska Högskola, Trafik & Väg; K2 nationellt kunskapscenter 
för kollektivtrafik, Fredrik Pettersson-Löfstedt Lunds Tekniska Högskola, Trafik & Väg; K2 nationellt 
kunskapscenter för kollektivtrafik, Jean Ryan Lunds Tekniska Högskola, Trafik & Väg; K2 nationellt 
kunskapscenter för kollektivtrafik  

I svenska städer finns ett stort intresse för elbussar. Introduktionstakten är hög och idag rullar elbussar 
från olika tillverkare, med olika val av laddlösningar, i den ordinarie kollektivtrafiken i såväl mindre 
tätorter som i storstäder. Det finns ett stort behov av att utvärdera och dra lärdom av omställningen till 
elbussar, både avseende den direkta planeringen och driften av kollektivtrafiken, men även i ett vidare 
samhälleligt perspektiv där omställningen kan beröra frågor kring stadsplanering, samhällsutveckling 
och kollektivtrafikens roll för att ställa om energisystemet. Tidigare forskning har visat att 
omställningen till elbussar innebär många olika typer av utmaningar där många aktörer, ofta i nya 
aktörskonstellationer måste samverka. Syftet med studien är att öka kunskapen om och dra lärdomar 
av samverkansprocesser för att införa elbussar i Sverige. Följande frågor undersöks: Vilka är motiven 
för omställning till elbussar bland aktörer såsom regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM), 
kommuner och operatörer? Hur ser samverkansprocesserna för omställning ut, vilka aktörer är 
involverade och vilka olika roller spelar de? Vilket utfall har samverkansprocesserna fått avseende val 
av tekniska lösningar? Studien genomförs som en fallstudie där omställningen till elbussar i följande 
städer analyseras: Ystad, Jönköping, Piteå, Göteborg, Stockholm och Malmö. Tre fallstudier har 
genomförts och resterande datainsamling (intervjuer och dokument) och analys slutförs under hösten 
2021. Resultaten från samtliga fallstudier presenteras på Transportforum. De preliminära resultaten 
från Ystad, Jönköping och Piteå belyser att motiven för omställning varierar och att RKM:er, 
operatörer och kommuner har spelat olika roll, samt belyser hur samverkansprocesserna fått olika 
utfall avseende teknikval. I exempelvis Ystad drevs omställningen av operatören under ett pågående 
avtal. Centrala motiv för omställningen var att operatören kom fram till att depåladdade elbussar 
skulle bli billigare än att förnya befintliga biogasbussar, samt att omställningen skulle ge möjligheter 
för strategiskt lärande. Eftersom övergången skedde under ett pågående avtal spelade RKM och 
kommunen en begränsad roll snarare än att utforma kraven och driva processen. I Jönköping och Piteå 
var RKM och kommunen drivande i omställningen. I Jönköping valdes tilläggsladdade bussar i 
samband med en stor upphandling och parallellt med en pågående process att uppgradera stadens 
stombusslinjer. I Piteå valdes depåladdade bussar inom ramen för en ny upphandling. I både 
Jönköping och Piteå var RKM och kommuner drivande i processen och omställningen till elbussar 
motiverades av miljö och hållbarhetsfrågor. Elbussarnas möjlighet att minska utsläpp av växthusgaser 
och luftföroreningar var viktiga motiv. Skillnader i val av laddningslösningar förklaras exempelvis av 
lokala förutsättningar, såsom i Jönköping där stadens geografi och topografi innebar att depåladdade 
elbussars bedömdes otillräcklig för att klara av höjdskillnaderna längs linjerna. I Piteå ses införandet 
av depåladdade elbussar som en del av en större omställning till förnybar energi, där kommunen 
satsning på vindkraft och elbussar ses som delar av en sammanhållen strategi. Slutsatser från studien 
omfattar exempelvis att drivkrafterna för omställning till elbussar varierar och att den drivs av olika 
aktörer med varierande motiv (ex ekonomiska fördelar jämfört med alternativen, miljö- och hållbarhet, 
uppbyggnad av kunskap, m.m.) Oavsett vem som driver processen är en tydlig ansvarsfördelning när 
det gäller beslut och risker en nyckel till framgång. 
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Nationalt billetsystem for kollektivtrafik: Hvad afslører betænkningen og 
høringssvarene om fremtiden for kombineret mobilitet? 
Presentatör: Claus Hedegaard Sørensen, VTI; K2 

Författare: Claus Hedegaard Sørensen VTI; K2, Göran Smith K2; Rise  

Baggrund Et af punkterne i den såkaldte januaraftale var at indføre et nationalt billetsystem for al 
kollektivtrafik i Sverige. Derfor nedsatte regeringen en udredning med det sigte. Udredningen 
afsluttede sin betænkning i 2020 og og den blev samtidig sendt i høring. Betænkningen sigter mod at 
forbedre forudsætningerne for smidige billetløsninger, hvilket forventes at lokke innovative aktører til 
at afprøve nye mobilitetstjenester i Sverige. Især vurderes kombineret mobilitet (ofte benævnt 
Mobility as a Service) i betækningen fremover at blive en dominerende model for at købe 
mobilitetstjenester. I den internationale litteratur om kombineret mobilitet skelnes ofte mellem 
offentligt styrede modeller, markedsorienterede modeller samt mix-modeller, hvor både offentlige og 
private aktører spiller centrale roller. Den model, som betænkningen lægger op til, kan betragtes som 
en mix-model. Betækning såvel som høringssvar udgør et unikt materiale til at vurdere fremtiden for 
mix-modeller. Det er baggrunden for nærværende projekt. Formålet med projektet og denne 
præsentation på Transportforum er at 1) redegøre for den svenske mix-model samt andre mix-modeller 
2) analysere disse modellers særlige udfordringer, og 3) at drøfte modellernes muligheder for at 
bidrage til overflytning.Metode Analysen er inspireret af litteratur om kombineret mobilitet, herunder 
litteratur, som forsøger at karakterisere forskellige måder og erfaringer med at organisere kombineret 
mobilitet. Analysen er derudover inspireret at kritisk policy analyse, især Carol Bacchis tilgang, hvor 
hun systematisk stiller en række kritiske spørgsmål til materialet såvel som til forskerens forforståelse. 
Med udgangspunkt i disse spørgsmål har vi analyseret a) direktivet som ligger grund for udredningen, 
b) selve betænkningen samt c) alle høringssvar på betænkningen. Derudover indeholder analysen også 
en komparation med eksempler på andre mix-modeller.Resultater Der er høringssvar på betænkningen 
fra 69 aktører fordelt på RKM og regioner, interesseorganisationer, nationale myndigheder, små 
teknik-leverandører og konsultenter samt leverandører af mobilitetstjenester. Meget få kommuner har 
afgivet høringssvar. Det gælder også store teknik-leverandører samt leverandører af kombineret 
mobilitet. Høringsparterne er i store træk enige med betænkningens grundlæggende antagelser. Det 
gælder fx antagelsen om, at åbne data leder til mere innovation. Flere høringsparter er imidlertid 
uenige med betænkningen bl.a. i en antagelse om, at borgere vil anvende kollektivtrafik mere, hvis der 
er bedre informaton og enklere billethåndtering. Der er ligeledes uenighed om, hvorvidt den 
centralisering, som betænkningen lægger op til, vil styrke den kollektive trafik hvad angår innovativ, 
omkostningseffektivitet og tilpasning til individuelle behov. Blandt høringsparternes væsentligste 
kritikpunkter er den central infrastruktur og styring, som betænkningen foreslår. I forlængelse heraf er 
der kritik af betækningens forslag om en offentlig støttet salgskanal, som konkurrerer med andre 
kommercielle kanaler.Konklusioner Analysen viser, at mix-modeller for kombineret mobilitet findes i 
mange forskellige former. I Sverige er der tilsyneladende bred opbakning til, at en mix-model baseret 
på åbne data er vejen frem for at gøre den kollektivtrafik mere attraktiv. Udfordringen ved 
implementering af denne type løsninger findes først og fremmest i samarbejdet og koordineringen 
mellem mange parter med forskellige mål og behov. Samlet set peger analysen på, at der stadig er 
mange uklarheder som skal løses, før MaaS kan yde et væsentligt bidrag til transformation af 
transportsystemet. 
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En enkel metod för optimering av turtäthet – Exempel för Uppsalas 
stadsbusstrafik 
Presentatör: Disa Asplund, VTI 

Författare: Disa Asplund VTI  

Denna studie identifierar nyttomaximerande turtätheter för kollektivtrafik från ett metodiskt perspektiv 
och undersöker vilka metoder som är mer lämpliga för busstrafik i en medelstor stad. Studien 
undersöker hur väl olika versioner av den relativt enkla kvadratrotsregeln uppskattar de optimala 
bussfrekvenserna i Uppsala, jämfört med estimat som genereras av en mer omfattande partiell 
jämviktsmodell (BUPOV). Resultaten indikerar att en ny version av kvadratrotsregeln, som inkluderar 
bytestid, kan uppskatta den nyttomaximerande turtätheten i Uppsala förvånansvärt bra och kan vara 
lämplig för busslinjer med en efterfrågan i intervallet 75–200 pers./h (totalt för båda linjeriktningarna). 
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3:6 Planering av järnvägskapacitet 

Samhällsekonomisk värdering för olika nyttjandegrad av servicefönster 
för järnvägsunderhåll 
Presentatör: Abderrahman Ait Ali, VTI; Linköping Universitet 

Författare: Abderrahman Ait Ali VTI; Linköping Universitet, Tomas Lidén VTI; Linköping 
Universitet  

Methods for economic assessment, e.g., cost-benefit analysis, are often used in the rail sector to 
evaluate large infrastructure investments such as building new high-speed railway lines. With larger 
railway networks and ageing infrastructure, these methods can also be used for maintenance planning 
decisions. In this paper, we focus on basic maintenance and the newly introduced concept of 
maintenance windows in Sweden. These are pre-allocated slots in the train timetable dedicated to 
performing, among others, periodic/frequent maintenance activities such as inspections, maintenance 
and repairs. To justify the pre-allocation of such windows, this study presents a method to find 
minimal utilization rates depending on window designs and traffic situations. Using a cost-benefit 
approach, the maintenance windows are assessed using a total social cost including maintenance work 
costs, loss in traffic production and reliability gains in future traffic. Based on a case study from the 
Southern main line in Sweden, we study the minimal utilization rate in different test scenarios, i.e., 
night or day shifts, asset degradation functions and designs of maintenance windows. The results show 
that lower utilization rates (4-42%) can be accepted during low-volume traffic or for partial closures, 
while higher utilization rates (47-83%) are required for full closures during high-volume traffic. 
Whether the rates are measured as the share of used window time or the share of utilized windows is 
less important, especially when higher utilization is required. Sensitivity analyses of asset knowledge 
indicate that parameters such as asset degradation function and minimum asset quality (and to a lesser 
extent traffic volume, discount rate and failure likelihood) can have a substantial effect on the 
minimum required utilization rates. 
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Tidiga godståg – potential eller problem? 
Presentatör: Martin Joborn, RISE Research Institutes of Sweden, Västerås, Sverige; Linköpings 
universitet, Norrköping, Sverige 

Författare: Martin Joborn RISE Research Institutes of Sweden, Västerås, Sverige; Linköpings 
universitet, Norrköping, Sverige, Zohreh Ranjbar RISE Research Institutes of Sweden, Västerås, 
Sverige  

Väldigt många godståg avviker från sin planerade tidtabell och det är vanligare att godståg är före 
tidtabellen än efter. Under 2019 avgick 57% av godstågen mer än 5 minuter före tidtabellagd tid och 
19% avgick mer är 5 minuter efter. Det råder delade meningar huruvida tåg före tidtabellen är bra eller 
inte. Å ena sidan har de ”fallhöjd” så att deras risk att ankomma opunktligt (dvs, för sent) minskar och 
de ger en operativ frihetsgrad för trafikledningen genom att dessa tågs tågföring kan anpassas utan 
ökad risk att de blir opunktliga. Å andra sidan ”stör” de systemet genom att de inte kör som planerat 
och dels kan påverka andra tåg (som ligger i rätt tid), dels kan orsaka merarbete för trafikledning och 
att planer för infrastrukturanvändning, fordon och personal blir överspelade. Det finns många orsaker 
till att godståg ligger före tidtabellen, men ofta beror det på att den lagda tidtabellskanalen har 
bristande överensstämmelse med den aktuella dagens produktionsförutsättningar. En bättre anpassning 
mellan verklig tågföring och tidtabell ger stor potential för bättre resursutnyttjande av både 
infrastruktur, fordon och personal. Tidigare har försök gjorts att ”förbjuda” tidiga avgångar, men dessa 
försök har inte fallit väl ut. Det finns bristande kunskap på aggregerad nivå om hur de tidiga tågen 
beter sig och hur de samverkar med andra tåg i systemet. En komplikation är att tåg som är före 
tidtabellen inte systematiskt följs upp med samma noggrannhet som tåg som är efter tidtabellen. I 
denna presentation gräver vi i frågeställningen hur de tidiga tågen påverkar andra tåg. Vi presenterar 
på nya sätt att följa upp och analysera tidiga tågs trafik som kastar ljus över dessa tåg i sig samt deras 
påverkan på övrig trafik. Nya mätetal för att öka förståelsen och bättre beskriva interaktioner mellan 
tåg har skapats. Djupgående analyser har gjorts på trafiken på godsstråket Mjölby-Luleå under oktober 
2019. Denna sträcka består i huvudsak av enkelspår och en majoritet av trafiken är godståg. Vi visar 
både hur godstågen påverkar varandra och hur godståg påverkar resandetåg. 



Transportforum 2022  73 

Samplanering av Trafikpåverkande åtgärder och Tåglägen, SATT 
Presentatör: Martin Aronsson, RISE Research Institutes of Sweden AB, Kista, Sverige 

Författare: Martin Aronsson RISE Research Institutes of Sweden AB, Kista, Sverige, Tomas Lidén 
VTI, Stockholm, Sverige  

Bakgrund Under flera år har järnvägstrafiken kontinuerligt ökat. Detta leder till mer förslitning och 
tillsammans med ett tidigare eftersatt underhåll så ökar kraven på tider i spår för underhålls- och 
investeringsarbeten. Sammantaget betyder detta att behovet av koordinering av de s.k. 
trafikpåverkande åtgärderna, TPÅ, och den ökande trafiken blivit mer akut. Utöver det och i samband 
med det allt större fokuset på klimatarbetet och överflyttning till mer miljövänliga transporter blir den 
sammantagna bilden att kraven på schemaläggningen av tillgängliga spårresurser sätts på sin spets 
genom hela kapacitetstilldelningsprocessen, från 5 år innan tågplanen genomförs och fram till 
genomförandet av tågplanen. I TPÅ-processen, som omfattar tiden cirka 5 år till 1,5 år innan tågplanen 
genomförs, görs en värdering av åtgärdernas trafikpåverkan, något som finns som krav i SERA-
direktivet bilaga VII. Behovet av mer förfinade metoder för samplanering av trafik och TPÅ är dock 
stort. Föreliggande forskningsprojekt, SATT, har genomfört en mer omfattande förstudie av möjliga 
metoder för denna samplanering. SATT adresserar forskningsfrågorna (a) hårda och mjuka krav på 
problemets representation, t.ex. nätverket, trafik, underhållsåtgärder, (b) state-of-the-art som beskrivits 
i vetenskapliga publikationer, (c) alternativa beräkningsmodeller för samplanering av TPÅ och trafik. 
Metod För krav- och behovsanalysen, forskningsfråga (a), har projektet genomfört en strukturerade 
serie arbetsmöten med Trafikverket, samt en relativt omfattande litteraturstudie för forskningsfråga 
(b). Undersökning av olika modellansatser har gjorts både teoretiskt och experimentellt i 
modelleringsmiljöerna Minizinc och MATSim, svarande mot forskningsfråga (c). Resultat En 
flödesmodell för trafiken, baserat på antal tåg per OD-par (Origin-Destination) och fördelat över tid, 
har tagits fram. Detta är ett s.k. flervaruflöde (multicommodity flow) och modellen har vid 
genomförda prov visat mycket goda exekveringstidsegenskaper. Modellen ställer dock krav på hur 
kapacitet kan utryckas i termer av antal tåg per tidsenhet då någon schemaläggning av individuella 
tåglägen ej görs. Det finns kopplingar från detta resultat till det av RNE initierade projektet Redesign 
of the International Timetabling Process (TTR), t.ex. för framtagning av en kapacitetsmodell och 
kapacitetsutbud. En heltalsmodell för schemaläggning av TPÅer har också tagits fram. Varje arbete är 
representerat av ett antal aktiviteter (anordningar) vilka har fast tidsutsträckning och beroende mellan 
varandra men därutöver flexibilitet i starttid (en variant av ett s.k. job-shop scheduling problem). 
Objektfunktionen är en viktad summa av resursutnyttjande och trafikpåverkan som minimeras. De två 
delproblemen har olika tidsmässiga egenskaper. TPÅer finns på en stationär plats under relativt sett 
lång tid, med lång utsträckning (räknat i timmar och dygn), där varje arbete är unikt med egen 
beskrivning. Trafik schemaläggs ned till sekunder och enligt ett repetitivt mönster (gångdagar). Detta 
har lett fram till att en itererad problemlösning för helheten föreslås där varje iteration löser och väger 
samman resultaten från de två delproblemen, beräkning av trafikflöden respektive schemaläggning av 
TPÅer. Utöver det har en ansats för trafik utan detaljerade tidtabellskrav prövats med en metod som 
används mycket inom vägsammanhang, Dynamic Traffic Assignment (DTA). De första resultaten från 
denna ansats är även de lovande för t.ex. multimodala transporter. 
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Uncertainties in scheduling and execution of trackwork in Sweden 
Presentatör: Daria Ivina, Department of Technology and Society, Lund University, Lund, Sweden; 
K2 Swedish Knowledge Centre for Public Transport, Lund, Sweden 

Författare: Daria Ivina Department of Technology and Society, Lund University, Lund, Sweden; K2 
Swedish Knowledge Centre for Public Transport, Lund, Sweden, Nils O.E. Olsson Department of 
Mechanical and Industrial Engineering, Norwegian University of Science and Technology, 
Trondheim, Norway, Carl-William Palmqvist Department of Technology and Society, Lund 
University, Lund, Sweden; K2 Swedish Knowledge Centre for Public Transport, Lund, Sweden, Lena 
Winslott Hiselius Department of Technology and Society, Lund University, Lund, Sweden; K2 
Swedish Knowledge Centre for Public Transport, Lund, Sweden  

Background: Planning and scheduling are key to efficient work execution for railway maintenance 
projects, as access to track for maintenance purposes is limited. Continuous increases in train traffic 
lead to infrastructure deterioration and reduce the available time for maintenance. In Sweden, 
trackwork activities are organised as projects and performed by railway maintenance contractor 
companies. In the contractors' practice, once the maintenance plan is authorised, unexpected events 
may interrupt the execution of the plan. The unexpected events called uncertainty and defined as a 
subjective measure, perceived by an individual as an inability to predict some upcoming event 
accurately. Internal or external factors can cause uncertainties that affect project performance and 
increase project cost. The act of adapting to uncertainty invariably demands additional work from the 
organisation. Uncertainty management in Swedish railway maintenance projects is the responsibility 
of maintenance contractor companies. Therefore, the purpose of this study is to classify and analyse 
uncertainties and strategies applied to manage these uncertainties in contractors' everyday planning 
and in the scheduling of trackwork. Method: A qualitative research approach was chosen to analyse 
the contractors' perception of uncertainties in the planning process. We performed semi-structured 
interviews with six foremen and two planners at railway maintenance contractor companies in 
Sweden. Interviews were transcribed and analysed using the thematic analysis method. The analysis 
focused on revealing patterns in trackwork scheduling, which would be conceptually connected to 
project uncertainty. Results and conclusions: The uncertainties revealed affect contractors' ability to 
follow and deliver the plan on time. The majority of uncertainties led to maintenance rescheduling. We 
classified uncertainties as those which arise in tactical and operational trackwork scheduling levels 
caused by internal or external factors. External factors identified were: 1) information changes or not 
in time for planning; 2) rejection or modification of the application; 3) requests for additional works; 
4) cancellation of possession. Internal factors identified were: 1) lack of preventive maintenance; 2) 
staff or equipment unavailability; 3) inspection or infrastructure failure notifications. Interviewed 
contractors typically used communication, rescheduling, scheduling extra time on the track, and direct 
planning as a strategy to address uncertainties. Current strategies to manage uncertainties applied at 
contractors' companies can be improved by revising organisational design strategies at maintenance 
projects. The study suggests increasing the use of maintenance windows at railway maintenance 
companies to reduce the need for information processing. The adoption of e-maintenance in railway 
maintenance organisations would increase information processing capacity and hence aid in the 
management of uncertainties. This work increases the understanding of uncertainties in railway 
maintenance management. It develops a classification of uncertainties into internal and external 
categories at tactical and operational levels, which supports the management of uncertainties in 
maintenance planning and scheduling. 
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3:7 Kollektivtrafik – upphandlad, avreglerad eller i egen regi? 

Innovation och teknisk förändring i stabila upphandlingsregimer - en 
olöslig knut för kollektivtrafiken? 
Presentatör: Alexander Paulsson, K2; Lunds universitet 

Författare: Alexander Paulsson K2; Lunds universitet, Ewa Rosén K2, Lisa Hansson K2; Högskolan i 
Molde, Karin Thoresson K2; VTI, Malin Aldenius K2; Lunds universitet, Birgitta Vitestam K2; 
Malmö universitet  

Kollektivtrafiksektorn genomgår för närvarande en stark och snabb utvecklingsfas, som till stor del 
drivs av innovation och tekniska förändringar som initierats av olika marknadsaktörer. De främsta 
exemplen på detta är Mobility as a Service (MaaS), eMobility, självkörande bussar, elektrifiering, 
förändrade biljettlösningar och informationssystem tillsammans med annan ny teknik. 
Kollektivtrafiksektorn har potential att stärka sin position och bidra till ökad hållbarhet i städer och 
regioner genom de tekniska framsteg som den genomgår. Samtidigt är verksamheten till stor del 
inramad av omfattande upphandlingsprocesser och långa upphandlingsperioder, liksom av en mogen 
marknad där några få anbudsgivare konkurrerar om marknadsandelar. Det finns därför en spänning 
mellan å ena sidan den snabba utvecklingen inom sektorn och å andra sidan stabiliteten från de 
regelverk som ligger till grund för upphandlingsprocesserna, de långa kontraktstiderna och den mogna 
marknadens fumktionssätt. Denna presentation bygger på resultat från en större studie där vi undersökt 
hur nya möjligheter till innovation och teknisk utveckling kan utnyttjas i upphandlingsprocesser och i 
långsiktiga avtalslösningar. Resultaten baseras på fallstudier och erfarenheter från upphandling av 
kollektivtrafik i större städer i Sverige. Datan kommer från djupintervjuer med offentliga tjänstemän 
och innehållsanalyser av upphandlingsavtal. Vi har intervjuat fler än 20 personer från både 
kollektivtrafikmyndigheter och trafikbolag och har då ställt frågor om hur de ser på möjligheterna till 
innovation inom den rådande upphandlingsregimen. Vår analys pekar på två huvudresultat: a) 
innovation och teknisk utveckling hanteras både inom och utom nuvarande upphandlingsprocesser och 
kontraktsavtal och b) nya möjligheter efterfrågas för att kunna införa nya upphandlingsmetoder, vilket 
förväntas underlätta innovation och tekniska förändringar framgent. Perspektiven från 
kollektivtrafikmyndigheter och från trafikbolag skiljer sig åt, inte minst i vem som anses ha ansvaret 
för att kunna införliva nya innovativa lösningar i verksamheten. Både den teoretiska inramningen och 
de empiriska resultaten är nya i relation till tidigare forskning. Resultaten pekar på komplexiteten i den 
rådande upphandlingsregimen i förhållande till möjligheter att främja och införliva teknisk förändring 
och innovation i kollektivtrafikens verksamhet. Resultaten ger praktiska lärdomar från fältet och 
kopplar dessa till den befintliga forskningsdebatten. 
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Europeisk avreglering på järnvägen: en översikt över 
marknadsorganisation och kapacitetstilldelning 
Presentatör: Abderrahman Ait-Ali, VTI; Linköping Universitet 

Författare: Abderrahman Ait-Ali VTI; Linköping Universitet, Jonas Eliasson Linköping Universitet  

Bakgrund Europeiska järnvägsmarknader har omorganiserats för att möjliggöra konkurrens mellan 
olika aktörer. Omorganisationen stimulerades av flera europeiska lagstiftningar så att flera 
tågoperatörer kan konkurrera om passagerare och gods tjänster. Detta innebär att ansökningar för 
kapacitet potentiellt kan komma i konflikter. Olika sätt har därför framkommit för att tilldela kapacitet 
och lösa sådana konflikter. I detta sammanhang syftar denna översikt på att se över metoder som 
används på ett antal avreglerade europeiska järnvägsmarknader. Kapacitetstilldelning är en central 
process för en fungerande järnvägsmarknad. På avreglerade marknader, så som i Sverige, måste 
processen helst vara både transparent (tydlig och icke-diskriminerande) och effektiv 
(samhällsekonomiskt). Till skillnad från avreglerade marknader för telekommunikation och 
lufttransport är kapacitetstilldelning på järnvägar mer komplex och inte (ännu) utredd i stor 
utsträckning.Metod Baserat på flera officiella dokument, så som nationella järnvägsnätsbeskrivningar, 
granskas de befintliga kapacitetstilldelningsmetoder på ett antal europeiska järnvägar med fokus på 
olika avregleringsaspekter. I synnerhet jämförs och diskuteras aspekter som vertikal separation, 
konkurrens, kapacitetstilldelning och banavgifter. På alla utvalda järnvägar beskrivs följande: hur 
konkurrens har införts och reglerats med fokus på olika metoder för att tilldela kapacitet samt hur 
banavgifter konstrueras och tillämpas. Förutom jämförelsen mellan olika metoder diskuteras 
nackdelarna och fördelarna med dessa metoder.Resultat och slutsats Denna översikt visar att de 
europeiska järnvägarna har adopterat olika typer av reformer för vertikal separation, konkurrens, 
kapacitetstilldelning och banavgifter. Även om lagstiftning kräver på samma sätt vertikal separation 
(åtminstone inom redovisning), finns det fortfarande stora skillnader mellan olika utvalda järnvägar. 
Detta kan förklara varför konkurrensen är annorlunda eller nästan obefintlig på vissa marknader. För 
att främja konkurrensen på järnvägar måste kapacitetstilldelning vara transparent och till och med 
förutsägbar. Undersökningen indikerar dock att de flesta studerade marknaderna har 
tilldelningsprocesser som är svårt (särskilt för en utomstående) att förstå eller förutse. Denna 
granskning drar slutsatsen att de studerade järnvägarna har olika avregleringsresultat även om de styrs 
av samma europeiska lagstiftningar. Få marknader har lyckats skapa effektiva och transparenta 
processer för kapacitetstilldelning mellan konkurrerande tågoperatörer. Även om det är tillåtet enligt 
lagstiftningen saknas (eller tillämpas nästan aldrig) marknadsbaserade metoder. Därför behövs det 
fortfarande utveckling och experimentering med nya effektivare och mer transparenta metoder för 
kapacitetstilldelning. 
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Kostnadsjämförelse busstrafik i offentlig egen-regi respektive 
upphandlad – fallstudie Örebro 2021 
Presentatör: Per Skallefell, EY 

Författare: Anna Grönlund Sveriges Bussföretag/BR, Per Skallefell EY  

Kostnadsjämförelse busstrafik i offentlig egen-regi respektive upphandlad – fallstudie Örebro 2021 
Bakgrund Under våren 2017 beslutade Region Örebro och Region Västmanland att gemensamt 
bedriva kollektivtrafik i båda regionerna. Detta fick till följd att kontrakten med de privata 
operatörerna Nobina och Keolis, som tidigare kört bussar i Region Örebro, inte upphandlas på nytt när 
de löpte ut hösten 2019. Trafiken bedrivs idag av det gemensamt ägda bolaget Svealandstrafiken, där 
de båda regionerna vardera äger 50%. Sveriges Bussföretag ifrågasätter Region Örebros beslut och 
menar att regionen på detta vis förlorar fördelarna med konkurrensSyfte och metod Syftet med studien 
är att granska de ekonomiska konsekvenserna av Region Örebros beslut. Studiens avgränsningar är att 
studien endast fokuserar på stadstrafiken i Örebro, då viss regiontrafik ligger kvar i befintliga avtal 
utförda av privata aktörer tills dessa löper ut. Tiden för jämförelsen har avgränsats till januari månad 
2019 mot samma månad 2020 av flera skäl varav ett är att månaden är relativt ren från 
jämförelsestörande kalendereffekter. Slutligen har studien enbart tagit hänsyn till de ekonomiska 
aspekterna i stadsbusstrafiken. Studien har genomförts genom att kostnaderna för den nuvarande 
operatören Svealandstrafiken jämförts mot två referenspunkter, dels ett skugganbud och dels 
kostnaden för trafiken under den tidigare operatören Nobina. Därigenom skapas två referenspunkter 
vilket stärker analysens tillförlitlighet.Slutsatser Slutsatsen från studien är att kostnaden för 
stadstrafiken i Örebro med stor sannolikhet ökat efter övertagandet i offentlig regi. Skugganbudet är 
1,98 mnkr (10,4%) lägre än Svealandstrafikens justerade kostnad för januari 2020. Sett över ett år 
motsvarar en besparing om 10% ca 20 mnkr. Jämförelsen mot den andra referenspunkten i studien –
Nobinas tidigare trafik –visar på en potentiell besparing om ca 1,38 mnkr (7,3%) för januari 2020. 
Denna jämförelse illustrerar vad trafiken hade kostat om den fortsatt under Nobinas avtal, med hänsyn 
taget till aktuella förändringar inom stadstrafiken i Örebro. När en part lämnar ett anbud och vinner 
upphandlingen blir vederbörande skyldig att åta sig uppdraget enligt det anbud som lämnats. För att 
undvika att skugganbudet skulle bli oseriöst lågt har EY samlat information från ett flertal källor inom 
branschen samt fått expertstöd att göra en bedömning av estimaten. Vidare används även priset för 
tidigare trafik som en ytterligare referenspunkt vid sidan om skugganbudet för att säkerställa att 
totalbeloppet är rimligt. Skillnaden mot Svealandstrafikens kostnader kan till ca 0,89 mnkr förklaras 
av prioriteringar med syfte att höja kvalitén på trafiken. Dessa utgörs av förstärkt inre och yttre 
trafikledning samt att förare startar och slutar sina arbetspass på samma plats. Hade dessa initiativ inte 
genomförts hade Svealandstrafikens justerade kostnad istället blivit 18,14 mnkr.Vid sidan om dessa 
jämförelser har studien visat att det finns en stor potential i att som beställare ha en nära och 
konstruktiv dialog med sin utförare av kollektivtrafik oavsett om denne är upphandlad eller ej. Detta 
eftersom strikta krav, som kan framstå som beskedliga, kan få mycket stora ekonomiska konsekvenser. 
2021-kostnadsjamforelse-orebro-stadstrafik-rapport-ey.pdf (transportforetagen.se). 
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3:8 Tillgänglighet i kollektivtrafiken 

Äldre resenärers krav på utformning av efterfrågestyrd kollektivtrafik och 
dess interaktion med resenären 
Presentatör: Åse Jevinger, Malmö universitet 

Författare: Åse Jevinger Malmö universitet, Helena Svensson Lunds universitet  

Bakgrund Efterfrågestyrd kollektivtrafik har genom åren implementerats och testats i olika typer av 
miljöer (alltifrån landsbygd till stad) och i olika former (exv. dörr-till-dörr-tjänst eller transport till/från 
knutpunkter). En stor del av dessa tjänster har emellertid av olika skäl lagts ner. Tidigare forskning 
visar att några av de viktigaste framgångsfaktorerna för efterfrågestyrd kollektivtrafikt är att billiga 
och effektiva lösningar, som dessutom är attraktiva för de avsedda resenärerna, identifieras och 
implementeras. Ofta finns dock en trade-off mellan systemeffektivitet och attraktivitet. Exv. ger en 
tjänst som tillåter bokningar fram till avgångstid en hög servicekvalitet, medan fordonsrutten riskerar 
att bli ineffektiv och kostnaden för antal fordon som krävs att bli hög. För att kunna undersöka den här 
typen av trade-offs måste först en förståelse för vilka systemlösningar som får resenärer att välja eller 
välja bort tjänsten, finnas. Den här studien syftar till att undersöka interaktionen mellan äldre resenärer 
och operatörer i efterfrågestyrd kollektivtrafik, med fokus på vilken, när och hur information till/från 
resenären bör skickas. Studien identifierar inte vilka alternativ som resenärerna föredrar mest utan 
vilken interaktion, och därmed vilka systemlösningar (exv. olika bokningsfönster som möjliggör olika 
ruttmöjligheter), som får resenärer att välja eller välja bort tjänsten. Metod En enkät skickades ut via 
posten till 1500 slumpmässigt utvalda personer (framtagna med hjälp av Statens personregister) i 
Skåne med åldern 70 år eller äldre. Personerna anmodades skicka sina enkätsvar via post eller via en 
webbsida. Enktäten innehöll bakgrundsfrågor om personen och dess resvanor samt frågor om 
efterfrågestyrd trafik. Svarsfrekvensen var 30%. Enkätsvaren registrerades i Excel och analyserades 
därefter i SPSS (IBM SPSS Statistics). Resultat och slutsatser Studien gav bland annat följande 
resultat. På en fråga om hur mycket respondenterna skulle använda en efterfrågestyrd 
kollektivtrafiktjänst (såsom beskriven i enkäten) för resor där exakt ankomsttid inte var helt 
nödvändig, svarade 25% att de skulle använda tjänsten minst varje vecka, 15% varje månad, 45 % mer 
sällan än varje månad och 15% aldrig. En majoritet (62%) accepterade att boka tjänsten via 
telefonsamtal till ett call center medan endast 37% accepterade bokning via en app särskilt framtagen 
för tjänsten. Mindre accepterade sätt för bokning var automatisk taltjänst, webbsida och den befintliga 
reseplanerarappen. Vid bokning kan resenären ges ett tidsintervall inom vilket avgång kommer att ske, 
istället för en fast avgångstid. Studiens resultat visar att det finns en högre acceptans för sådana 
variabla avgångstider än exv. för förseningar. Vidare accepterar de flesta respondenter dörr-till-dörr-
resor och samma typer av hållplatslösningar som finns för bussar idag. Om man däremot 
implementerar hållplatser som endast är digitalt markerade (exv. på karta i app), svarar en majoritet av 
respondenterna att de skulle välja andra transportalternativ, särskilt om variabla hållplatser skulle 
tillämpas. Slutligen finner 23% respektive 75% av respondenterna det oacceptabelt att 
upphämningsplatsen flyttas (efter bokningstillfället) 100 respektive 400 meter. Sammanfattningsvis 
kommer tidsintervaller på 10 minuter för avgång, förseningar på upp till 10 minuter, fysiskt markerade 
hållplatser (eller dörr-till-dörr) och begränsad flytt av upphämtningsplats till maximalt 100 meter efter 
bokning att både attrahera majoriteten av resenärerna och lämna utrymme för effektivitetsvinster. 
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Ny branschgemensam undersökning (HANBARO) ger ökad kunskap om 
handläggning av färdtjänst 
Presentatör: Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik 

Författare: Mattias Andersson Svensk Kollektivtrafik, Anja Tikkanen Weiszflog Ipsos AB  

Sedan 2004 har branschen mätt nöjdhet med resor i färdtjänsten löpande genom att samlas i den 
nationella undersökningen ANBARO inom Svensk Kollektivtrafik. För att få resa med färdtjänst 
behöver man ett tillstånd. Detta prövas genom att den som önskar få färdtjänst ansöker, och en 
handläggare prövar om den sökande uppfyller bland annat de kriterier lagstiftningen sätter upp för att 
ges rätten att resa med färdtjänst. Denna myndighetsutövning sker i kommuner och hos regionala 
kollektivtrafikmyndigheter och rutiner och tillvägagångsätt är olika i olika delar av landet. 
Handläggningen behöver vara både smidig och följa lagar och regler samt leda till att den sökande har 
grundläggande kunskaper om vilka rättigheter man får och hur man beställer. I juli 2019 startade 
därför Svensk Kollektivtrafik i samverkan med undersökningsföretaget Ipsos HANBARO, 
handläggningsbarometern, för att mäta dessa aspekter. För närvarande har åtta organisationer anslutit 
sig till undersökningen. Några av dem hade tidigare gjort egna mätningar. Undersökningen sker 
standardiserat istället för med regionala variationer i frågorna och sättet att fråga. Gemensamt för alla 
de organisationer som deltar är elva likalydande frågor, mätmetod (telefonintervjuer) och redovisning. 
Det ger också organisationerna möjlighet till benchmarking och gemensam metodutveckling. 
Undersökningen genomförs på månadsbasis bland de personer som fått ett beslut (både bifall (93%), 
delavslag (2%) samt avslag (6%) på sin ansökan månaden innan undersökningen. Fram till juli 2021 
har mer än 9500 respondenter besvarat undersökningen. Vid en bedömning av handläggningen, från 
ansökan till beslut, var 85 procent av de tillfrågade nöjda. Hälften av de deltagande organisationerna 
ställer ytterligare några gemensamma frågor, en av dem visar att 97 procent anser att färdtjänst ger 
dem livskvalitet. De tillfrågade får bedöma både bemötandet vid den senaste kontakten i 
handläggningen och det generella bemötandet under hela handläggningen. 73 procent var nöjda med 
bemötandet vid den senaste kontakten och 70 procent var nöjda med det generella bemötandet under 
handläggningen. Kontakten sker främst (61%) via telefon, vilket också är föredragen kontaktmetod 
hos de sökande (69%), hembesök är numera ovanliga. 92 procent upplevde att de fått tillräckligt med 
information under handläggningstiden. Dock upplever bara hälften av de som fått avslag att beslutet 
var tydligt. Merparten av ansökningarna, 86 procent, behandlades inom fyra veckor. 54 procent av de 
tillfrågade upplevde handläggningstiden som kort. Om den som svarat är god man eller anhörig till 
den sökande är generellt svaren mer positiva. I ANBARO där nöjdheten med resandet undersöks är det 
istället de grupperna som ger mer negativa svar. 
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Tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 
Presentatör: Jessica Berg, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

Författare: Jessica Berg Statens väg- och transportforskningsinstitut, Jonas Ihlström Statens väg- och 
transportforskningsinstitut  

Bakgrund Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) (språkstörning, tourettes, autism 
och/eller ADHD/ADD) är en trafikantgrupp vars funktionsnedsättningar idag inte är tillräckligt 
synliga i resandestatistik och transportforskning. Vanliga egenskaper hos personer med NPF är hög 
känslighet för sinnesintryck och svårigheter med social kommunikation, planering, organisering, 
uppmärksamhet och koncentration. Alla dessa egenskaper kan ha stor påverkan på hur dagliga resor 
kan genomföras och därmed individens tillgänglighet till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Syftet 
med detta projekt är att kartlägga förekomsten av upplevda hinder i kollektivtrafiken hos personer med 
NPF, samt att om hinder upptäcks, föreslå åtgärder som kan testas i fortsatta studier. Denna studie har 
ett ”hela-resan” perspektiv på mobilitet. Det innebär att det ska vara möjligt att planera, köpa och 
använda biljetter, vistas, ta sig till och orientera sig i kollektivtrafikens olika rum (väntsalar, hållplatser 
etc.) på ett tryggt och säkert sätt, förstå information, gå ombord, hitta någonstans att sitta samt stiga av. 
Med tillgänglighet menas här människors möjligheter att nå önskade aktiviteter och destinationer, 
vilket är beroende av hur och var aktiviteter och service är lokaliserade samt vilka transportmöjligheter 
som finns. Metod Studien inleddes med en internationell litteraturstudie för att ta reda på i vilken 
omfattning NPF och mobilitet har studerats samt vad forskningen visar. Huvudsakligen baseras 
studien på en enkät riktad till personer över 15 år i Sverige med NPF-diagnos. De har jämförts med en 
kontrollgrupp med personer utan NPF-diagnos. Resultat Litteraturstudien fann endast 14 relevanta 
studier och av de fokuserade 11 på autism. Totalt svarade 1228 personer på enkäten varav 587 uppgav 
att de hade en NPF-diagnos. Av respondenterna reste ca 40 % med kollektivtrafik varje dag eller 
nästan varje dag. Fler av dem med NPF jämfört med dem utan NPF svarade att kollektivtrafiken är 
mycket viktig för att de ska kunna transportera sig. Fler av dem med NPF jämfört med utan NPF 
svarade att det händer att de låter bli att åka med kollektivtrafiken på grund av hur de upplever det. De 
vanligaste skälen till att såväl personer med NPF som utan NPF undviker att resa med 
kollektivtrafiken var att det är jobbigt med folkmassor, jobbigt med ljud och/eller lukter samt oro för 
att inte få en sittplats ombord. Fler personer med NPF än med utan NPF angav dessa orsaker. I de fall 
de undviker att åka kollektivtrafik svarade signifikant fler personer med NPF än utan NPF att de 
stannar hemma från arbete, skola och/eller övriga aktiviteter. Slutsatser Få studier har fokuserat på hur 
personer med NPF upplever ”hela-resan” med kollektivtrafiken och därmed är kunskapen begränsad 
om hur kollektivtrafiken anpassas till deras behov. Enkätstudien indikerar att personer med NPF som 
är beroende av kollektivtrafik riskerar en begränsad tillgänglighet till arbete, utbildning och 
fritidsaktiviteter. Resultaten visar hur vanligt förekommande upplevda hinder är. Framtida studier 
behöver titta närmare på orsakerna till upplevda hinder för att i sin tur föreslå hur kollektivtrafiken 
bättre kan anpassas till denna resenärsgrupp. 
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Nya modeller och planeringsverktyg för att främja de äldres sociala 
mobilitet 
Presentatör: Yngve Westerlund, MobistikUtveckling, Tjörn, Sverige 

Författare: Yngve Westerlund MobistikUtveckling, Tjörn, Sverige, Agneta Ståhl LTH, Lunds 
Universitet, Lund, Sverige  

Bakgrund Att främja äldres rörlighet är viktigt för att möjliggöra deltagande i socialt liv och skapa 
förutsättningar för ett hälsosamt och aktivt åldrande, trots olika funktionsnedsättningar. Anpassade 
mobilitetstjänster t.ex. servicelinjer och flextrafik har länge ansetts ha stor betydelse för äldres 
mobilitet. I tidigare studier har bl a framkommit att målgruppen 75 + sätter högre värde på tjänster typ 
servicelinjer och flextrafik än både vanlig linjetrafik och färdtjänst - främst beroende på sociala 
aspekter: välbekanta och serviceinriktade förare och atmosfären ombord. Likaså visade SEBEM 
projektet, 2015-17, på ett tydligt samband både mellan självskattat gångavstånd till närmaste hållplats 
och användning av linjebunden kollektivtrafik, och utbud av mobilitetstjänster, sociala aktiviteter och 
upplevd hälsa bland äldre. Den upplevda psykiska hälsan var betydligt lägre bland de som hade långt 
till närmaste busshållplats och aldrig eller sällan använde kollektivtrafik. Metod I SEBEM-GIS 
projektet, 2018-20, följdes resultaten från SEBEM projektet upp. Studien hade två delar. Den första 
delen innefattade en GIS-baserad analys av målgruppens tillgänglighet till linjetrafik. Bufferzonanalys 
med 150 m radie visar hur många äldre som har mer än ca 200 m gångavstånd till närmaste hållplats. 
Data presenteras både i absoluta tal och per yta i varje område i typiska GIS -kartor men också som 
interaktiva webbkartor i ett parallellt tillämpningsprojekt om anropsstyrd stadstrafik för tre städer i 
Sörmland. Andra delen var en insamling av resdata från flextrafik i fyra regioner i Sverige samt 
Danmark och Oslo. Genom att jämföra ”behovstätheten” med faktisk användning av befintlig 
flextrafik i olika orter fastställdes preliminära tumregler för ett rimligt utbud – angett som busstimmar 
per veckodag. Resultat och slutsatser Resultaten visade att den använda metoden fungerade även om 
observationsdata inte var tillräckliga för att kunna påvisa tillförlitliga "samband", däremot för 
preliminära tumregler. Att planera för 40 flexresor per vardag och per 1000 äldre som har mer än 
200m gångavstånd är en rimlig utgångspunkt. Baserat på erfarenheter av Flexlinjen i Göteborg i över 
20 år är 4 passagerare per busstimme ett rimligt mål för att uppnå kostnadseffektivitet. Utbudet 
justeras efter behovstäthet i olika trafikområden. Slutsatsen är att det behövs ett uppföljningsprojekt på 
nationell nivå där en GIS databas för alla regioner skapas med stöd av SCB. Från denna kan man 
sedan ta fram underlag för strategisk planering av relevanta mobilitetstjänster. Samtidigt bör en 
systematisk insamling av resandet med befintlig trafik göras, t ex av Trafikanalys. I väntan på 
finansiering av detta har Region Stockholm redan påbörjat sådant arbete för att använda inför 
kommande upphandling av trafik. Den senaste tidens ökande intresse för modeller och 
planeringsverktyg för att främja de äldres mobilitet och sociala aktiviteter är positiv. För att kunna 
skapa bättre och precisare tumregler behöver man i modellen även ta hänsyn till t.ex bilinnehav i 
målgruppen liksom en prognosfunktion för att bedöma hur målgruppen ökar/minskar över tid. Att 
främja äldres aktivitet är särskilt viktigt i en tid då målgruppen varit hårt drabbad av pandemin. 
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3:9 Framtida trafiklösningar och deras påverkan på kollektivtrafiken 

On demand - Vad är det och hur påverkar det våra framtida 
trafiklösningar? Erfarenheter från två projekt i Barkarby och Säffle 
Presentatör: Johanna Johansson, Nobina 

Författare: Johanna Johansson Nobina, Lars Polgren Nobina  

Bakgrund Att prioritera resurser och balansera behoven rätt är kollektivtrafikens främsta utmaningar. I 
vissa områden där resenärsunderlaget skiftar mycket, kan det vara svårt att ta fram effektiva 
linjesträckningar. On demand är en trafikform som anpassas efter resenärernas behov i realtid och inte 
utifrån den statiska tidtabellen. Genom att skräddarsy resrutten öppnar det upp för resenärer att nå mål 
som de idag väljer bort att resa kollektivt till för att kombinationen inte finns. Det bidrar till kortare 
körsträckor och ett mindre resursutnyttjande, framförallt gällande drivmedel, och därmed en lägre 
miljöpåverkan. Det är en trafiklösning med stor potential för mindre städer/tätorter, landsort och 
first/last-mile lösningar som på ett effektivt och kundstyrt sätt erbjuder en hållbar 
kollektivtrafiklösning. Just nu pågår två parallella pilotprojekt, ett med en världsunik integration med 
autonoma fordon i Barkarby och en med minibuss i Säffle. Barkarby Är det möjligt att få en 
självkörande buss att köra iväg själv och hämta dig med bara några knapptryck från din telefon? 
Svaret är ja! Med tekniken som Nobina utvecklar för självkörande autonoma bussar är det verklighet. 
Lägg utöver det till att ytterligare resenärer också beställer en resa. Bussens färdväg optimeras nu och 
synkroniserar inkomna önskemål. Det är en kortfattad beskrivning över projektet som Nobina, 
tillsammans med bland annat SL och Järfälla kommun driver. Tjänsten On demand som begrepp har 
du vid det här laget redan bekantat dig med. Kort sagt behovsstyrda resor som svarar på kundens 
behov med så små resurser som möjligt. Ingen onödig resa. Endast på kundens villkor. Hur fungerar 
det? I en bokningapp beställer kunden sin resa med önskade tider och hållplatser. Appen 
kommunicerar backend med bussens API. En optimal färdväg väljs av systemet ut från ett urval av 
färdiginspelade rutter. Ett uppdrag bestämt av behoven skickas till bussen som kör iväg. Tekniken att 
lansera On demand med självkörande bussar i allmän kollektivtrafik, där beställningar hanteras 
automatiskt hela vägen från beställning tills det att bussen kör iväg är en ny teknikhöjd som idag inte 
syns på marknaden. Det är steg i att anpassa mot framtidens krav och förväntningar på mer effektiv 
kollektivtrafik. Säffle Även Säffle står i rampljuset när det gäller On demand-tjänster och under hösten 
2021 drar ytterligare ett pilotprojekt igång. Projektet genomförs av Nobina och Region Värmland för 
att samla erfarenheter om trafikformen såväl avseende utformning, omfattning, effektivitet och 
kundnytta. Trafiken utförs med minibuss och resenärerna reser fritt mellan tätt placerade hållplatser i 
hela tätorten. Slutsatser Vi kommer presentera färska resultat och lyfta fram erfarenheter och nya 
lärdomar av pilotprojekten. En relevant fråga kopplat till båda projekten är hur planeringsalgoritmen 
bäst anpassas för att få ett så effektivt transportsystem som möjligt. Hur mycket kan man skruva upp 
samåkningsgraden utan att tumma på resans attraktivitet? En annan huvudfråga är hur användare 
anpassar sig till att ställa om mot detta typ av resande? Fångar vi upp nya resenärsgrupper, eller är det 
en överflyttning från den linjelagda? Det är, förutom den tekniska utvecklingen, frågor som är fokus 
på i båda projekten. 
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Trygghet inom kollektivtrafiken – för vem och till vilket pris. 
Presentatör: Kenny Bungss, Arriva Sverige AB 

Författare: Kenny Bungss Arriva Sverige AB, Anna Johnsson Arriva Sverige AB, Christer Ekelund 
Arriva Sverige AB  

Framtidens kollektivtrafik har många utmaningar. Resemönster och betalningsvilja är två aktuella 
aspekter Hållbarhet en annan. Resenärer lyfter fram punktlighet och tillgänglighet som viktiga men i 
storstäder blir tryggheten alltmer central. Kollektivtrafiken är till för resenärerna men det är också en 
arbetsplats så trygghetsperspektivet omfattar både resenärer och medarbetare. Arrivas utgångspunkt är 
att det finns ett motsatsförhållande mellan service och trygghet till resenärer, med fler synliga resurser, 
och en ökad utsatthet för hot och våld mot medarbetarna. En helt automatiserad kollektivtrafik, utan 
synlig personal löser arbetsmiljöproblemet med hot och våld. Men motsatsen, mer personal, riskerar 
att göra kollektivtrafiken för dyr och konkurreras ut av andra transportmedel samtidigt som risken för 
hot och våld mot medarbetarna ökar. Vi bygger detta på två utgångspunkter. Dels en undersökning 
som BRÅ gjorde för några år på uppdrag av Arriva och där det framkom att mer personal inte är en 
garanti för tryggare kollektivtrafik ur ett arbetsmiljöperspektiv, dels egen evidens och statistik. Det här 
är för många kontroversiellt men leder till frågan vilken kollektivtrafik vi vill ha i framtiden och hur 
ska vi hantera motsatsförhållandet. Det vill vi tala om och också hur vi har försökt att hantera frågan. 
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Självkörande landsbygd 
Presentatör: Håkan Burden, RISE Research Institutes of Sweden 

Författare: Håkan Burden RISE Research Institutes of Sweden, Mahdere Amanuel RISE Research 
Institutes of Sweden, Joakim Ahlberg Ramboll, Ola Olsson Ramboll, Fredrik Palm Lunds kommun, 
Gustaf Ulander Skellefteå kommun, Petra Bassioukas Hanseklint Skellefteå kommun, Jyrki Vainio 
Region Gotland, Gustav Lindberg Helander Eskilstuna kommun, Jani Körkkö Eskilstuna kommun, 
Hamid Zarghampour Trafikverket  

Hur skulle autonoma fordon kunna användas inom kollektivtrafiken på landsbygden? Genom 
intervjuer med teknikutvecklare och kommunrepresentanter, workshops med medborgare och 
näringsidkare samt en RFI (request for information, ett första steg mot upphandling) har vi undersökt 
frågan utifrån fyra konkreta områden i Sverige – Skrylle utanför Lund, Rone socken på Gotland, 
Eskilstuna logistikpark och Varuträsk i Skellefteå kommun. Med en definition av landsbygd baserad 
på individens mobilitet har vi sett att Sveriges landsbygd rymmer mindre orter på väg att avfolkas där 
äldre, barn och de utan körkort hade kunnat få bättre tillgång till samhällelig service med autonoma 
fordon. Vi har också sett att flera av landets nya arbetsplatser kommer befinna sig på landsbygden och 
därmed skapa ett mobilitetsbehov från staden till landet. För att kunna realisera de identifierade 
möjligheterna finns ett behov av teknisk utveckling. Dagens autonoma fordon som används för 
kollektivtrafik är för långsamma, saknar krocksäkerhet och navigerar utifrån premisser som inte 
fungerar på landsbygden. På landsbygden finns alltså både en affär och ett utrymme för nya fordon att 
visa upp sig. Samtidigt ser vi hur man inte ska förvänta sig att investeringarna i autonoma fordon 
kommer betala sig på den berörda linjen, snarare behöver man lyfta blicken och se systemeffekten när 
stomlinjetrafiken blir mer attraktiv då bussarna går raka vägen istället för via mindre samhällen och 
byar. Vi har inte sett några belägg på att den digitala infrastrukturen behöver utvecklas för att 
möjliggöra försök med autonoma fordon på någon av de undersökta rutterna. Dagens 4G-täckning är 
fullgod och fordonen borde ha tillgång till tillräckligt bra positioneringsdata för att bedriva 
verksamheten, enligt teknikutvecklarna. Däremot ställs flera frågor om hur ersättningstrafiken 
organiseras när fordonen inte klarar av vädret eller snön får ligga kvar, vem som betalar för säkrare 
hållplatser och ramper så alla kan åka samt hur chaufförens ansvar för resenärernas säkerhet och 
förmåga att navigera felplacerade soptunnor realiseras när fordonet är förarlöst. Resultaten sätts i en 
internationell kontext med bland annat exempel från Norge, Spanien, USA och Japan. Det ger insikter 
i om och hur betalningar kan genomföras när fordonet inte är bemannat samt hur ett autonomt fordon 
på landsbygden skulle kunna se ut för att klara arktiskt klimat eller skolresor. Projektet genomfördes 
av RISE, Ramboll, Lunds kommun, Skellefteå kommun, Eskilstuna kommun, Region Gotland samt 
Trafikverket. Projektet finansierades av det strategiska initiativet Drive Sweden. 
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Hvordan kan nye mobilitetsformer gjøre kollektivtransporten bedre? 
Presentatör: Bård Norheim, Asplan Viak, avd. Urbanet Analyse 

Författare: Aurora Strætkvern Asplan Viak, avd. Urbanet Analyse, Bård Norheim Asplan Viak, avd. 
Urbanet Analyse  

Hvordan kan nye mobilitetsformer gjøre kollektivtransporten bedre? Bård Norheim og Aurora 
Strætkvern Asplan Viak Diskusjonen om elsparkesykler i svenske og norske byer dreier seg i første 
rekke om hvilken rolle disse syklene skal ha i trafikkbildet. Skal de kjøre på fortauet eller i vegbanen, 
hvor skal de parkere osv. Disse spørsmålene må løses. Langt viktigere er spørsmålet om hvilken rolle 
disse el-sparkesyklene skal ha for å løse transportutfordringene framover, ikke minst i samspill med 
kollektivtransporten. Det krever bedre kunnskap og verktøy for å analysere markedspotensialet for nye 
mobilitetsformer, og hvordan de kan svekke eller forsterke potensialet for kollektivtransporten. Vi vil 
presentere en ny modell for bærekraftig mobilitet som kan inkludere flere nye mobilitetsformer, med 
utgangspunkt i data fra Skåne. Modellen viser markedspotensial for ulike mobilitetsformer basert på 
kjennetegn ved menneskene som bor i ulike områder, egenskapene ved dagens transportmidler og 
ulike egenskaper ved de nye mobilitetsformene basert på input fra Sampers. En analyse av 
markedspotensialet for elsparkesykler i Skåne viser at de kan dekke opptil 10 prosent av turene 
avhengig av hvilke områder vi ser på. Samtidig er potensialet størst der hvor kollektiv-transporten 
også står sterkest. En målrettet satsing og samarbeid mellom kollektivtransport og nye 
mobilitetsformer kan være en vinn-vinn-situasjon for alle parter; trafikantene, kollektiv-transporten og 
miljø. Analysene av konkurranseflatene mot dagens transportmidler viste at disse transportformene 
kunne ta relativt store markedsandeler i Skåne, avhengig av tilgjengeligheten for disse nye 
mobilitetsformene. Potensialet for elsparkesykkel faller raskt hvis de må gå et stykke for å finne en 
ledig. Elsparkesykler er ikke for alle, men resultater fra modellen for hele Skåne viser at reiser med 
elsparkesykkel har et potensial for å dekke 3-5 % av alle reiser i rushtiden. Dersom nye 
mobilitetsformer, slik som elsparkesykkel, kan fungere som en støttefunksjon for et rendyrket 
stambussnett i byene vil dette kunne gi økte inntekter for kollektivselskapene og økte markedsandeler 
for nye mobilitetsformer. Miljøgevinsten og mulighetene for å redusere biltrafikken avhenger av 
hvilken strategi myndighetene velger for organisering av disse nye mobilitetsformene. Hvis 
kollektivtransporten kan optimaliseres slik at den dekker reiser hvor den er best, og de nye 
mobilitetsformene kan dekke resten av markedet kan dette bli en vinn-vinn-situasjon for alle parter. 
Tidligere analyser har vist at hvis det satses på stamlinjenett for kollektivtransporten i de fire største 
byene i Sverige kan det gi mellom 8 til 13 prosent flere passasjerer uten økte subsidier (UA-rapport 
90/2016). For Malmø var effekten 8 prosent i rush og 13 prosent utenfor rush, men samtidig var det 
noen som fikk lenger å gå til holdeplassen. Hvis en slik satsning kombineres med nye mobilitetsformer 
som tilbringertransport til knutepunktene vil effekten øke ytterligere. Vi vil presentere modellen med 
case Skåne, og beregne inntektsgevinsten (eller tapet) for kollektivtransporten avhengig av hvilken 
rolle de nye mobilitetsformene får i transportbildet. 

  



86  Transportforum 2022 

4. Samhällsplanering, governance och omställning 
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4:1 Lärdomar från resandet under pandemin 

Ändrat resande vid nya förutsättningar – exempel från ett år med covid-
19 
Presentatör: Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector Traffic 

Författare: Lena Smidfelt Rosqvist Trivector Traffic, Lena Winslott Hiselius Lunds universitet, LTH, 
Emeli Adell Trivector Traffic  

Bakgrund: Med coronapandemin har följt stora förändringar av vårt resande, både till arbete och för 
andra ärenden. Att vi har förändringar i antal resor och reslängder är inte förvånande men det är 
intressant att förstå hur vi ändrar vårt beteende vid olika typer av resor. Vilka resor blir kvar, vilka 
förändras och vilka försvinner. Att covid-pandemin pågått under så lång tid och med olika nivåer av 
restriktioner och rekommendationer gör också att vi kan få pusselbitar till att förstå hur snabbt 
förändrade förutsättningar påverkar vårt resbeteende, och om förändringar blir långvariga. Olika 
grupper kan också reagera olika. Att studera och förstå dessa förändringar ger inte enbart ge svar på 
effekter orsakade av coronapandemin utan även genom det unika i situationen väsentligt bidra med 
kunskap till nytta i omställningen av transportsystemet post-corona. Metod: Genom att använda data 
från en kontinuerligt pågående panel från en resvaneapp analyseras resvanedata från före pandemin 
(2019 till februari 2020) och under fyra olika perioder restriktioner mellan mars 2020 och februari 
2021: Initial fas, Lättade restriktioner under semester, Lättade restriktioner under hösten och Succesivt 
åtstramade restriktioner. Analyser görs för att ge en så omfattande bild som möjligt av olika 
anpassningsstrategier. Resultat och slutsatser: Anpassningar i resandet skedde direkt när 
restriktionerna infördes, med både minskningar i antal resor per person och dag och i reslängd per 
person och dag. Mest påverkades arbetsresor men även reslängder för fritidsresor och serviceresor 
påverkades. Män och kvinnor verkar använda lite olika anpassningsstrategier. Kvinnor bytte färdmedel 
men gjorde också färre resor totalt sett medan män initialt inte gjorde färre resor. Både män och 
kvinnor reste totalt sett kortare sträckor jämfört med samma period innan pandemin. Under perioderna 
när restriktionerna lättades återgick det totalt antalet resor till nivåerna innan pandemin, dock gjordes 
färre arbetsresor. Vid åtstramade restriktioner senhöst och vinter 2020 minskade resorna minst lika 
mycket som i första perioden. Här gör också män färre resor än innan pandemin (vilket de inte gjort 
tidigare under pandemin). Arbetsresor är de som påverkats i störst utsträckning. Fritidsresor och 
serviceresor i mindre utsträckning, även om man tenderar att göra dem närmre hemmet (reslängd per 
resa är kortare). Generellt kan konstateras att antalet resor påverkas olika i olika perioder och för olika 
grupper där kvinnor minskar mängden resor i större utsträckning. Samtidigt kan konstateras att den 
vardagliga ”vistelseytan” är mindre då reslängderna per person och dag är kortare i alla perioder 
förutom semesterperioden. Det är intressant att konstatera att trots att det funnits kraftiga restriktioner 
när det gäller kulturella aktiviteter och träningsmöjligheter så sker i princip samma mängd fritidsresor 
även under pandemin. Sannolikt är att dessa har fått annan karaktär, andra typer och målpunkter. 
Resultaten visar också att vi är relativt snabba på att anpassa oss till nya förutsättningar, både när vi 
måste (restriktioner införs) och när de försvinner. Detta är både glädjande och problematiskt, 
glädjande då det kan visa att negativa förändringar inte nödvändigtvis behöver bli bestående, men 
problematiskt i den aspekten att de visar på vikten av ett kontinuerligt arbete för att få bestående 
hållbara beteendeförändringar. 
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Resvanor efter pandemin – lärdomar från försöket att förutspå framtiden 
Presentatör: Lasse Brand, WSP 

Författare: Lasse Brand WSP, Björn Öhman WSP  

Bakgrund Det finns ett oerhört intresse för hur vi kommer resa när pandemin ebbat ut. Har pandemin 
gett en permanent boost till cykel och gång? Eller kommer vi snarare se en trafikinfarkt på grund av att 
fler har övergått till bil? Och hur får vi kollektivtrafiken på fötter igen? Det är viktiga frågor för 
styrningen av samhället mot en mer hållbar utveckling. Men det är svårt att sia, särskilt om framtiden. 
Presentationen kombinerar resultaten av WSPs stora mobilitetsstudie 2021 med en allmän reflektion 
om framtidsspaningar. Först presenteras studiens resultat om resandet under och efter pandemin. 
Sedan jämförs våra prognoser med hur det blev under hösten och lärdomar dras för trafiksystemets 
omställning. Vad kan vi lära oss av det stora ”kollektiva experimentet” Covid-19 för styrningen mot 
hållbara resvanor? Metod I maj 2020 genomfördes WSPs stora mobilitetstudie för första gången med 
1800 svarande från Stockholms, Västra Götalands och Skåne län för att ta reda på hur människor 
förändrat sina resvanor – och hur de kommer resa när pandemin ebbat ut. Ett år senare genomfördes en 
uppföljande enkät för att se hur beteenden och attityder förändrats. WPSs stora mobilitetsstudie 
kombineras med en litteraturstudie och en omvärldsanalys. Resultat Resultaten för resvanorna under 
tredje vågen visar att det resas fortsatt mycket mindre än innan pandemin och att distansarbetet är 
stabilt lika högt som under första vågen. Kollektivtrafiksandelen halverades i alla tre storstadsregioner 
och hälften av de som har slutat att resa kollektivt har övergått till att åka bil, medan andra hälften 
börjat cykla eller gå. WSP spår en långsam återhämtning för kollektivtrafiken när distansarbetet och 
förändrade resvanor till viss del väntas bestå. När vi frågar hur människor tänker att deras resor kan se 
ut efter pandemin ser vi en tydlig minskning för kollektivtrafiken med cirka 8 procentenheter jämfört 
med innan pandemin. Den svåra återhämtningen för kollektivtrafiken i Nya Zeeland och Australien, 
som haft en längre sammanhängande period utan restriktioner, tyder på samma sak. Positivt är att 
mycket av det som kollektivtrafiken kan tappa går över till andra hållbara trafikslag. Cykel, gång, 
elcykel och elmoped väljs av cirka tre fjärdedelar av dem som tänker byta färdsätt, bilen väljs bara av 
en fjärdedel. Detta lär dock variera beroende på bostadsort, med ett betydligt starkare uppsving för 
bilen i pendelorter. Andra spännande resultat är bland annat att: -cykelförsäljningen ökade kraftigt 
under pandemin, men inte bilförsäljningen -arbets- och tjänsteresor kommer förändras mer än privata 
resor -det syns inget tydligt svar på frågan om fler kommer flytta ut från staden -det förväntas en lätt 
ökning av biltrafiken totalt sett trots ökat distansarbete Slutsatser Det krävs nytänkande när det gäller 
biljetter, priser och finansieringsmodeller för kollektivtrafiken, samt mer fokus på resurssvaga 
områden och mindre på rusningstidskapacitet. Pandemin erbjuder ett bra förändringstillfälle att lyfta 
gång och cykel, exempelvis med pop-up cykelvägar. Grönområden och mötesplatser borde stärkas. 
Samtidigt bör kommuner och regioner håller fast vid sina hållbarhetsmål och använda alla de flexibla 
verktyg som finns, i form av till exempel omfördelning av gatuutrymmet, justering av 
hastighetsgränser, trafiksignaler, parkeringsavgifter och trängselskatter. Länk till studien: 
https://www.wsp.com/sv-SE/insikter/wsps-stora-mobilitetsstudie-2021 
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Temporära åtgärder som pandemirespons och planeringsmetod i 
Göteborgs stads trafikplanering – utvärdering av användarupplevelse 
Presentatör: Maria Schnurr, RISE Research Institutes of Sweden 

Författare: Maria Schnurr RISE Research Institutes of Sweden, Katarina Haugen RISE Research 
Institutes of Sweden, Stefan Molnar RISE Research Institutes of Sweden  

Med anledning av Covid-19-pandemin genomförde Trafikkontoret vid Göteborgs stad under 
sommaren/hösten 2020 ett antal temporära åtgärder med syfte att stimulera andra mobilitetsslag än 
kollektivtrafik, främja aktiv mobilitet, stimulera den lokala ekonomin, samt underlätta social 
distansering och därmed möjliggöra fortsatt stadsliv. Den akuta situation som pandemin innebar 
öppnade också ett möjlighetsfönster att testa ett åtgärder som sedan tidigare planerats men som ännu 
inte kunnat genomföras. Åtgärderna innebar bl a omfördelning av gaturummet mellan olika 
trafikantgrupper, skapande av parklets (mikroparker på parkeringsytor), 
platsskapande/vistelsebefrämjade åtgärder (tillfällig möblering, underlättande för street-food-
verksamheter), reducerade kostnader för bilparkering och hyrcyklar, tillfälliga cykelparkeringar, samt 
vägvisningsskyltar för gång- och cykeltrafik inom staden. Temporära åtgärder liknande dessa 
genomfördes även i många andra städer runtom i världen i samband med pandemin. Trafikkontoret i 
Göteborgs stad och RISE Research Institutes of Sweden genomförde gemensamt projektet ”TEMPO” 
(med finansiering från Vinnova) syftande till att förstå̊ effekterna av de temporära åtgärderna samt 
utveckla metoder för att testa, mäta och utvärdera temporära åtgärder i stadsrummet. Arbetet baseras 
på en omfattande litteraturstudie om utvärderingsaspekter på temporära åtgärder, inkluderande såväl 
internationell forskning som praktiska exempel och grå litteratur. Dessutom samlades empiriska data 
in genom en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder: platsobservationer, 
genskjutsintervjuer samt en enkätundersökning. Datainsamling genomfördes vid två tillfällen, dels 
under pågående temporära åtgärder, dels efter att de avvecklats. Enkätdata analyserades med 
deskriptiv statistik, och med fokus på gruppvisa jämförelser med avseende på attityder till de 
temporära åtgärderna. Resultaten visar på spridning mellan olika grupper i attityder till åtgärderna, i 
flera fall i förväntade riktningar som stämmer överens med de utvärderade åtgärdernas syften. T ex var 
gruppen fotgängare mer positivt inställda än andra till att få mer utrymme och en säkrare 
trafikupplevelse i utvärderingen av en temporär åtgärd som separerade fotgängare och cyklister (och 
flyttade ut cykeltrafiken i vägbanan). Bland cyklisterna gick åsikterna om denna åtgärd isär – vissa var 
nöjda med att cykla i körfältet medan andra – i synnerhet barnfamiljer – framhöll upplevda 
säkerhetsrisker. De vistelsebefrämjande och platsskapande temporära åtgärderna var inte föremål för 
lika tydliga skillnader mellan grupper; och den upplevda effekten och attraktionskraften värderades 
varken mycket högt eller lågt. Sammantaget var respondenterna för det mesta positiva till en 
fortsättning av åtgärderna, eller utvidgning av dem till andra platser, även efter pandemins slut. 
Genomförandet av de temporära åtgärderna 2020 tydliggjorde också ett behov hos Göteborgs stad av 
en vetenskapligt förankrad handledning för de förvaltningar som önskar utvärdera tillfälliga åtgärder. 
Detta motiveras inte minst av åtgärdernas ofta mångfaldiga effekter och behovet att hantera de 
målkonflikter som uppstår. Temporära åtgärder är också en allt vanligare metod inom ramen för del 
gängse samhällsplaneringen, där dessa bl a används för att i liten skala och till begränsad kostnad 
undersöka möjliga utfall av föreslagna förändringar av den byggda miljön. Inom ramen för projektet 
TEMPO genomfördes därför också ett metodutvecklingsarbete fokuserat på kring användning och 
utvärdering av temporära åtgärder, vilket resulterade i en handbok avsedd att stödja kommuner och 
andra organisationer i deras arbete med temporära åtgärder. 



90  Transportforum 2022 

Ingenstans att åka! Äldres upplevelser av vardagsresande under 
pandemin 
Presentatör: Lars Olsson, Karlstads Universitet 

Författare: Katrin Lättman Karlstads Universitet; Högskolan i Gävle, Lars Olsson Karlstads 
Universitet, Margareta Friman Karlstads Universitet  

Bakgrund: COVID-19-pandemin innebär många betydande utmaningar för äldre i deras dagliga liv; 
det vardagliga resandet är en sådan utmaning. För att nå en djupare förståelse av äldre människors 
känslor och tankar relaterat till deras eget resande till vardagliga aktiviteter har vi under pågående 
pandemi beforskat hur äldre själva ser på sin egen tillvaro och resande. Studien fokuserar på äldres 
upplevelser inte bara före och under COVID-19, utan också på hur de ser på resandet i en framtid utan 
pandemin. Metod: Intervjuer med 14 svenska invånare i åldern 70-92 år med spridning i geografiska 
förutsättningar genomfördes. Tillämpad tematisk analys användes för att identifiera och skapa en 
beskrivande och utforskande modell av hur de äldre själva ser på och upplever resande under 
pandemin. Resultat: Resultaten visar att utöver hälsa så är känslan av att ha förutsättningar och 
kompetens att resa viktigt för äldre människors resande. När pandemin drabbade äldre var det inte 
främst osäkerhet och oro kopplat till resande som uttrycktes, utan snarare upplevelsen av att de inte 
hade någonstans att resa längre - aktiviteter i vardagen var inställda vilket skapade ett tomrum. En 
annan aspekt som de äldre själva gav uttryck för var att de fått ny insikt om den stora betydelsen av 
(frånvaron av) sociala interaktioner under pandemin. Analyserna visar att vissa kan anpassa sig till de 
nya omständigheterna medan andra har svårare för det och oroar sig för sin framtid. Slutsatser: 
Resultaten belyser det brådskande behovet av att utveckla ett transportsystem som beaktar äldre 
människors fysiska och psykiska hälsa, med särskilt fokus på att underlätta sociala interaktioner. 
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4:2 Hållbar tillgänglighet 

Hållbar tillgänglighet: hinder och möjligheter för transporteffektivitet i stad 
och på landsbygd 
Presentatör: Jamil Khan, Lunds universitet 

Författare: Jamil Khan Lunds universitet, Emma Lund Trivector, Lena Hiselius Lunds universitet, 
Roger Hildingsson Lunds universitet, Lena Smidfelt Rosqvist Trivector  

Syftet med denna presentation är att redovisa resultat från projektet ”Hållbar tillgänglighet: hinder och 
möjligheter för transporteffektivitet i stad och på landsbygd” finansierat av Trafikverket. I projektet 
identifierar och undersöker vi åtgärder och hinder för arbetet med ökad transporteffektivitet och 
hållbar tillgänglighet i Sverige. Hållbar tillgänglighet och transporteffektivitet betonas idag som allt 
mer centrala delar i utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Samtidigt är det tydligt att målen om 
god tillgänglighet inom hållbarhetens ramar inte i tillräcklig utsträckning omsätts i praktiska åtgärder 
för ett transporteffektivt samhälle. I praktisk planering prioriteras inte alltid åtgärder för ett 
transporteffektivt samhälle trots att det finns både medvetenhet om behovet av minskat transportarbete 
och kunskap om etablerade arbetsmodeller (t.ex. Trafikverkets fyrstegsprincip). Projektet består av två 
delstudier som båda redovisas i presentationen. Den första delstudien utgör en litteraturstudie av 
rapporter och forskningsartiklar för att sammanfatta kunskapsläget om åtgärder och hinder för ökad 
transporteffektivitet. Fokus ligger på svenska erfarenheter med även med en internationell utblick. Den 
andra delstudien består av fem fokusgruppintervjuer med planerare från kommuner, regioner samt 
Trafikverket för att bättre förstå hur man idag arbetar med åtgärder för transporteffektivitet, samt 
identifiera vilka hinder, problem och målkonflikter som finns. 3 fokusgruppintervjuer genomförs med 
kommuner och ett urval görs för att täcka olika typer av kommuner såsom landsbygd, större städer och 
pendlingsorter. En fokusgruppintervju görs med regioner och ytterligare en med anställda på 
Trafikverket. Båda delstudierna kommer att genomföras under hösten 2021 (september-december). 
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Tillgänglighetsverktyg för att förstå och skapa hållbar tillgänglighet i 
staden 
Presentatör: Nina Galligani Vardheim, Göteborgs stad, Göteborg, Sverige 

Författare: Nina Galligani Vardheim Göteborgs stad, Göteborg, Sverige, Hanna Wennberg Trivector 
Traffic AB, Lund, Sverige, Annika Nilsson Göteborgs stad, Göteborg, Sverige, Nina Hvitlock 
Trivector Traffic AB, Lund, Sverige  

Många kommuner, däribland Göteborg, har mål om att främja tillgängligheten med hållbara färdsätt 
såsom gång, cykel och kollektivtrafik i staden. Det finns ett behov av att förstå vilka 
tillgänglighetsförutsättningarna är i olika delar av staden med olika färdsätt, både i övergripande 
uppföljning och i utredningar på en mer detaljerad nivå för att kunna bidra till och skapa en mer 
hållbar tillgänglighet. Mot denna bakgrund påbörjade trafikkontoret Göteborgs stad 2020 ett arbete 
med att ta fram områdesbaserade tillgänglighetsmått. Tillgänglighetsmåtten beskriver ett områdes 
tillgänglighet till målpunkter, såsom arbetsplatser, service, fritidsaktiviteter m.m., med hjälp av 
hållbara färdmedel. Tillgänglighetsmåtten presenteras i ett kartbaserat verktyg som implementeras 
under hösten 2021 för att helt färdigställas under 2022. Den hållbara tillgängligheten definieras för 
trafikkontorets tillgänglighetsmått som ”Den lätthet med vilken människor kan nå utbud och 
aktiviteter de har behov av i samhället som leder till en mer hållbar utveckling av transportsystemet 
och bidrar till valfrihet och robusthet.” Tillgänglighetsmåttets utformning tar avstamp i forskning som 
är gjord inom området och har, baserat på dessa forskningsstudier, grupperats i ärendetyper samt efter 
färdmedel. Tillgänglighetsmåtten kan användas var för sig eller sammanvägda för att beskriva ett 
områdes tillgänglighet. Ärendetyperna är grupperade i Arbete och skola, Service och handel, Kultur 
och föreningsliv, Rekreation samt Transport. Färdsätten är Kollektivtrafik, Cykel, Gång, 
Mobilitetstjänster samt Bil. De enskilda måtten kan viktas sinsemellan och slås samman till ett index 
för ett visst färdmedel eller för en viss ärendetyp. Det finns även exempel på index för särskilda 
tillämpningsområden, som exempel vis beslutsunderlag för bedömning av parkeringsbehov vid 
exploateringar. Genom intervjuer med tjänstepersoner på trafikkontoret inom olika 
verksamhetsområden har ett flertal användningsområden för tillgänglighetsmåtten identifierats. 
Arbetet med att ta fram tillgänglighetsmått har inledningsvis fokuserat på mått för nulägesbeskrivning 
och bristanalyser på områdesnivå. Andra tillämpningar som kan vara aktuella i ett senare skede är till 
exempel uppföljning, utvärdering och olika känslighets- och scenarioanalyser. Användningsområden 
inom nulägesbeskrivning och bristanalyser kan t. ex. vara detaljplanering (bebyggelseplanering), 
planering av mobilitets- och parkeringsåtgärder, planering för cykel- och gångtrafik samt planering av 
infrastrukturåtgärder m.m. När det gäller användningsområden inom uppföljning och utvärdering kan 
nämnas utvärdering av strategier och mål. Ett ytterligare användningsområde som har identifierats är 
analyser av tillgängligheten i Göteborg kopplat till utredning av 15 minuters staden. 
Tillgänglighetverktyget bidrar till att stadsplaneringen lättare kan styra mot stadens samlade uppsatta 
mål då dess definitioner och avgränsningar är kopplade till stadens styrande dokument. (Av de 
styrande dokumenten kan särskilt nämnas Trafikstrategi, Målbild för Stomkollektivtrafiken i 
Göteborg, Mölndal och Partille samt Jämlik stad.) Tillgänglighetsmåtten kan även användas för 
uppföljning av mål samt bristanalyser kopplat till de styrande dokumenten. Användning av 
tillgänglighetsmått i planeringsarbetet bidrar till enhetliga bedömningsgrunder och bidrar till rättvis 
bedömning av olika platsers kvaliteter. En utmaning i utvecklingsarbetet av tillgänglighetsmått och -
verktyg har varit att utforma mått som är rimliga att utföra analys för och som medger intuitiv tolkning 
men ändå beskriver verklighetens komplexitet på ett rättvisande sätt. 
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Defining and implementing a basic level of accessibility: Where are we 
going? 
Presentatör: Jean Ryan, Lunds universitet, Lund, Sverige; K2 - nationellt kunskapscentrum för 
kollektivtrafik 

Författare: Jean Ryan Lunds universitet, Lund, Sverige; K2 - nationellt kunskapscentrum för 
kollektivtrafik, Karel Martens Technion - Israel Institute of Technology, Haifa, Israel  

Distributive justice in transport is concerned with the distribution of accessibility; the ‘good’ with 
social meaning. Transport and land use systems and the people interacting with said systems condition 
the way in which this good is distributed. It has been argued that a means of ensuring a fair 
distribution is to agree upon and provide a basic level of accessibility in society (Martens 2017). 
Terms such as ‘accessibility for all’ permeate different levels of policymaking. Yet there is little 
concrete guidance as to how such goals should be achieved. The arguments set out in Martens (2017) 
inform the preparation guidance for a basic level of accessibility. With this study, we aim to 
investigate the movements towards and developments in the implementation of the same. With this 
study we examine if and how a certain level of accessibility to services can be guaranteed, how 
existing definitions and operationalisations compare to and deviate from Martens’ conceptualisation, 
and how the definition of a basic level of provision could translate into a basic level of accessibility, or 
vice versa. We focus on the case of Sweden, and in particular the regions of Stockholm, Västra 
Götaland and Skåne. We compare the policy developments to those of cases elsewhere in Europe 
(Flanders, Belgium and different parts of the UK). We draw on literature and empirical material in the 
form of policy documents and semi-structured interviews. The working analytical framework is 
reflexive. Results indicate that existing policies do not necessarily strive to provide what can be 
termed a basic level of accessibility but are instead steered towards providing ‘potential mobility’, and 
are framed as goals rather than standards. Several predominant themes emerge from the preliminary 
analyses. Accessibility is considered an elusive concept, both implicitly and explicitly. Demand-
responsive transport is in some cases framed as a panacea for the provision of basic accessibility, with 
its introduction encroaching on pre-existing provision standards in some instances. Collaboration 
between and coordination among large numbers of actors with different objectives is deemed by 
several to be a serious barrier for the possibility of implementing basic accessibility standards. Others 
indicate that standards of provision are used as a means of ensuring a perceptibly fair distribution of 
public transport provision within regions. The coordination, and lack thereof, of land use planning and 
transport provision was cited as an issue by some. The history behind existing provision standards is 
unclear, but they are nonetheless framed as a ‘given’ by some. In some cases, it was considered that if 
provision standards were to be removed it would not make much of a difference, with others 
considering that this would mean even more resources being directed towards those who already have 
most. Our findings compel us to consider that the conditions under which a basic level(s) of 
accessibility is guaranteed should be specified. Further considerations include who the parties on 
either side of the ‘contract’ should be, the responsible body, the role of inhabitants as well as a 
framework within which basic accessibility standards could be implemented. 
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Transportsystemets bidrag till medborgarnas tillgänglighet till olika 
målpunkter 
Presentatör: Florian Stamm, Florian Stamm 

Författare: Florian Stamm Florian Stamm, Krister Sandberg Krister Sandberg  

Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de 
transportpolitiska målen. Sedan 2013 har Trafikanalys årligen följt upp utvecklingen av tillgänglighet 
till lokal service med ett geografiskt tillgänglighetsindex, som en del av indikatorn ”Tillgänglighet 
övriga persontransporter”. Tillgängligheten till andra målpunkter som arbetsplatser, flygplatser och 
statliga myndigheter har också analyserats. När transportsystemet ska bli mer energieffektivt och fler 
bilresor ska ersättas med gång, cykel eller kollektivtrafik, behövs en samlad bild över hur respektive 
trafikslag bidrar till medborgarnas tillgänglighet. Med geografiska metoder kan den teoretiska 
tillgängligheten analyseras, sammanställas och illustreras. Nytt är att tillgängligheten med olika 
trafikslag kan analyseras och jämföras med varandra. Det ger upphov till en rad frågeställningar som 
exempelvis jämförelsen mellan den tidtabellstyrda kollektivtrafiken och annan trafik, biltrafikens 
framkomlighet under rusningstrafik eller vädrets påverkan på val av färdmedel. Genom att anpassa 
modellen kan en rad olika frågeställningar analyseras. Trafikanalys har använt geografiska 
tillgänglighetsanalyser i ett antal undersökningar som t ex resvanor, kollektivtrafikens utbud, 
bilinnehav och/eller hushållens inkomster. Erfarenheter från dessa presenteras och diskuteras. 
Resultatet presenteras av Florian Stamm Författare till tidigare rapporter om tillgänglighet är: Krister 
Sandberg, Trafikanalys Florian Stamm, Trafikanalys. 
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4:3 Regional planering 

Hållbarhetsbedömning av regional transportinfrastrukturplan – ger det en 
mer hållbar plan? Erfarenheter från Västra Götaland 
Presentatör: Sara Eriksson, Västra Götalandsregionen, Västra Götaland, Sverige 

Författare: Sara Eriksson Västra Götalandsregionen, Västra Götaland, Sverige, Aako Raoofi Västra 
Götalandsregionen, Västra Götaland, Sverige  

Bakgrund Västra Götalandsregionen håller sedan ett drygt år på att revidera den regionala 
transportinfrastrukturplanen. Sedan föregående planrevidering har Agenda 2030 kommit i ökat fokus, 
klimatfrågan har gått från brännande till akut och de sociala frågorna har fått allt större utrymme. 
Därtill har regeringen i direktivet till Trafikverket tydliggjort betydelsen av att integrera 
hållbarhetsaspekter i revideringen av nationell och regional transportinfrastrukturplan. Västra 
Götalandsregionen har därför valt att göra en hållbarhetsbedömning av den regionala 
infrastrukturplanen som en integrerad och iterativ process. En hållbarhetsbedömning innebär, 
tvärtemot vad namnet anger, att ha fokus på processen och att se till att hållbarhetsfrågorna kommer in 
tidigt och får betydelse genom hela planprocessen. Under arbetet har viktiga steg för en lyckad 
hållbarhetsbedömning identifierats. Här vill vi dela med oss av våra erfarenheter.Metod 
Hållbarhetsbedömningen har skett integrerat och kontinuerligt och anpassats till de olika stegen i 
planens framtagningsprocess. Här beskrivs sex steg som arbetet med hållbarhetsbedömning av planen 
omfattar: Steg 1. Genomlysning av befintlig plan: Inför revideringen bedömdes befintlig målstruktur 
och nuvarande plan gentemot Trafikverkets målbild 2030, Tillgänglighet i ett hållbart samhälle. 
Slutsatserna arbetades in i det första förslaget till inriktningsunderlag. Inriktningsunderlaget anger 
riktningen för det fortsatta arbetet med att revidera planen Steg 2. Hållbarhetsbedömning av förslag till 
inriktningsunderlag: Inför politiskt beslut gjordes en hållbarhetsbedömning av förslaget till 
inriktningsunderlag. Genom hållbarhetsbedömningen och medskick kom hållbarhetsfrågorna med på 
ett tydligt sätt i inriktningsunderlaget. Steg 3. Hållbarhetsbedömning av alternativ: Utifrån 
inriktningsunderlaget utvecklades tre alternativa sätt att bygga planen. Dessa bedömdes avseende 
potential till positiv respektive risk för negativ påverkan utifrån hållbarhetsaspekterna. Alternativen 
inklusive hållbarhetsbedömningen lyftes för politiskt beslut. Politikerna valde att gå vidare med två av 
alternativen, som i slutändan skulle vävas samman till ett planalternativ. Steg 4. Medskick inför det 
fortsatta bygget av planen: För att minimera riskerna för negativ påverkan och maximera den positiva 
potentialen utifrån de olika hållbarhetsaspekterna togs ett antal medskick fram och arbetades in i det 
slutliga förslaget till plan. Steg 5. Hållbarhetsbedömning av det färdiga planförslaget samt 
sammanställning av påverkan i en hållbarhetskonsekvensbeskrivning: Det slutliga förslaget till 
regional transportinfrastrukturplan har bedömts med avseende på hållbarhetsaspekterna. Bedömningen 
finns sammanfattad i en hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB), som bifogas planförslaget inför 
beslut om remiss. Här ingår också vägledande principer för ett hållbart genomförande. Steg 6. Hållbart 
genomförande av planen: Bevakning och uppföljning av att vägledande principer för hållbart 
genomförande följs.Resultat och slutsatser En integrerad hållbarhetsbedömning är en resurskrävande 
process. Arbetet behöver vara flexibelt och kunna anpassas utifrån förutsättningarna i olika skeden av 
planeringen. Det finns fyra kritiska delar för att få med hållbarhetsaspekterna på ett bra sätt: 
Inledningen - det mest kritiska skedet där ramarna för en ny plan sätts. Behöver få stort utrymme i 
processen. Att ha en flexibel process. Detaljeringsgraden i hållbarhetsbedömningen behöver justeras 
efter förutsättningarna i respektive planeringsskede. Kompetens i projektgruppen som ”bevakar” att 
intentionerna i hållbarhetsbedömningen följs samt en tydlig politisk viljeriktning Att se till att arbetet 
med hållbarhetsbedömningen fortsätter under planens genomförande. En hållbarhetsbedömning har 
ingen slutpunkt. 
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Territoriell konsekvensbedömning av stora infrastrukturinvesteringar 
längs transportkorridorer 
Presentatör: Thomas Ney, Ramboll AB 

Författare: Lars Brümmer Ramboll AB, Björn Hasselgren Trafikverket, Thomas Ney Ramboll AB  

Projektet, som Ramböll genomförde på uppdrag av Trafikverket och i samverkan med EU-ESPON, 
har utvecklat ett verktyg och en metod för att bedöma effekterna av stora infrastrukturinvesteringar 
längs internationella transportkorridorer. Metoden hjälper beslutsfattare och intressenter att kvalitativt 
analysera och illustrera hur effekterna av gränsöverskridande infrastrukturinvesteringar på 
transportkorridorerna sprids över geografier. Metoden har i projektet tillämpats och testats i 
pilotstudier, vars resultat är grunden för en förfining av metodik och verktyg. Verktyget som 
utvecklats fokuserar på passagerarresor, med ett nästa rekommenderat steg att införliva 
godstransporter. Många olika modeller och metoder förutom den som utvecklats i detta projekt 
används för att utvärdera de potentiella effekterna av transportkorridorprojekt och för att stödja 
beslutsfattare i deras planerings- och designprocess. Projektet har funnit EU ESPON TIA-verktyget 
(Territorial Impact Assessment tool) som en bra utgångspunkt för att vidareutveckla ett verktyg för att 
bedöma effekterna av stora infrastrukturinvesteringar. Den kombinerar tre olika delar: Exponering - 
kvalitativ given intensitet genom vilken en åtgärd potentiellt påverkar specifika klasser av områden, 
t.ex. urbana, lantliga, tätbefolkade, hamnregioner, etc. Territoriell känslighet - hur enskilda 
territorier/regioner påverkas av specifika exponeringsfält på grund av deras socioekonomiska och 
geografiska egenskaper och de sociala värderingarna och prioriteringarna. Territoriell påverkan är den 
slutliga, sannolika effekten av en given åtgärd som en produkt av exponering och regional känslighet. 
Modellen kombinerar policyspecifika egenskaper med territoriespecifika egenskaper och innehåller 
både kvantitativa data och kvalitativa aspekter. Den analytiska processen, för att nå fram till den 
territoriella konsekvensbedömningen, är avsedd att genomföras i direkt dialog med intressenter. I 
processen utvärderar intressenter endast kvalitativa aspekter, medan de kvantitativa måtten ges av 
statistiska data för de regioner som granskas. I detta projekt har TIA-verktyget kombinerats med en 
modul som syftar till att uppskatta varje regions demografiska tyngdkraftsförändring, som en effekt av 
effekterna från de utvärderade infrastrukturåtgärderna. Den demografiska gravitationen beräknas för 
varje region som summan av tyngdkraften i relation till alla andra regioner (befolkning gånger 
befolkning, dividerat med restid), och "förändringen" är skillnaden före och efter genomförandet av 
infrastrukturåtgärden. Regioner med stor minskning av restiden till regioner med omfattande 
befolkning får en större positiv relativ förändring i demografisk tyngdkraft än andra, vilket återspeglar 
effekterna på regional nivå av stora infrastrukturinvesteringar. Fehmarn bält-tunneln och den 
eventuella framtida fasta Kvarken-anslutningen har använts som pilotfall i projektet för att testa och 
kalibrera verktyget. Två workshops har genomförts med deltagare med en bred bakgrund och 
representerar ett brett spektrum av olika organisationer. Workshops om pilotfallen har visat att med en 
relativt enkel modell som kombinerar kvantitativa och kvalitativa aspekter som TIA-verktyget är det 
möjligt att skapa lättillgängliga resultat som illustrerar graden av territoriell inverkan på ett brett 
spektrum av aspekter från ett specifikt transportinfrastrukturprojekt. Resultatet, i slutlig form 
presenterat som kartor, fungerar som en visualisering av de utvärderade effekterna och som grund för 
vidare diskussion. I kombination med de traditionella verktygen, till exempel kostnad-nyttoanalys, kan 
det utvecklade verktyget ge en djupare förståelse av möjliga effekter av transportinfrastrukturprojekt i 
ett territoriellt perspektiv och komplettera den traditionella cost-benefit-analysen. 
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Ny järnväg mellan Göteborg & Borås – att välja lokalisering utifrån 
hållbarhet 
Presentatör: Cecilia Lunder, Ramboll Sweden AB 

Författare: Cecilia Lunder Ramboll Sweden AB, Åsa Soutukorva Swanberg Ramboll Sweden AB, 
Mia Becker Trafikverket, Jeanette Svensson Trafikverket  

Ny järnväg mellan Göteborg & Borås – att välja lokalisering utifrån hållbarhet Sträckan Göteborg–
Borås är en del av den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm och omfattar cirka 6 mil ny 
dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg. Den nya järnvägen knyter 
Västsveriges största städer närmare varandra, förbättrar kommunikationerna till Landvetter flygplats 
och skapar möjlighet för snabbare tågresor mellan Göteborg och Stockholm. Ny metod i 
lokaliseringsutredning Tidigt i projektet preciserades projektanpassade mål utifrån Trafikverkets 
övergripande mål för nya stambanor, som i sin tur formulerats i förhållande till de globala målen 
(Agenda 2030). Lokaliseringsalternativen har sedan tagits fram, bedömts och redovisats utifrån social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. På detta sätt säkerställs att de tre hållbarhetsdimensionerna 
synliggörs och beaktas vid utvärderingar av de identifierade alternativen samt vid en sammanvägd 
bedömning. Till varje hållbarhetsdimension har fem hållbarhetsparametrar formulerats utifrån 
perspektivet att en ny järnväg ska byggas. De sammanlagt 15 hållbarhetsparametrarnas bidrag till 
måluppfyllelse bedöms systematiskt och kontinuerligt med stöd av kvalitativa eller kvantitativa 
indikatorer under hela processen, från framtagande av korridorer till val av lokalisering för den nya 
järnvägen. Resultatet från hållbarhetsbedömningen utgör – tillsammans med miljöbedömning, 
samhällsekonomisk nytta, investeringskostnader med fler underlag – en del av det samlade 
beslutsunderlaget för val av lokalisering. Resultatet av hållbarhetsbedömningen illustreras grafiskt för 
varje lokaliseringsalternativ med hjälp av så kallade värderosor som åskådliggör hur lokaliseringarna 
står sig utifrån samtliga 15 hållbarhetsparametrar. På detta sätt framgår skillnader mellan alternativen 
och det blir uppenbart om ett alternativ exempelvis är starkt utifrån fyra av fem parametrar för 
ekonomisk hållbarhet, men svagt utifrån tre av fem parametrar för social hållbarhet. 
Hållbarhetsbedömningen synliggör därmed de avvägningar som kan behöva göras i ett stort 
infrastrukturprojekt, men visar också vad eventuella anpassningar bör fokusera på. Trafikverket saknar 
en vedertagen metod för hållbarhetsbedömning. Den metod som utvecklats i projektet Göteborg-Borås 
bidrar till att möta behovet av ett ramverk och struktur för bedömning av lokaliseringar utifrån 
hållbarhet. Resultat och slutsatser Trafikverket har tillämpat en ny utvärderingsmetod i lokalisering av 
ny järnväg mellan Göteborg och Borås, där hållbarhet utgör en central del. Metoden innebär ett nytt 
sätt att operationalisera och aktivt arbeta med hållbarhet i infrastrukturprojekt med en transparent 
redovisning av hur olika alternativ bedöms. Alternativskiljande aspekter synliggörs och kan 
presenteras på ett tydligt och visuellt sätt. Alla hållbarhetsdimensioner inkluderas och tillmäts samma 
vikt, vilket visat sig synliggöra inte minst de sociala perspektiven. Utifrån ett processmässigt 
perspektiv har nya erfarenheter och lärdomar kunnat dras av att tillämpa hållbarhetsbedömning som 
stöd för val och bortval av lokaliseringsalternativ. Utvecklingsarbetet innebär en hög grad av 
systematik, transparens och förankring som bidrar till ett gemensamt lärande och engagemang. Arbetet 
har genomsyrats av en hög grad av delaktighet och nära samarbete mellan beställare och konsult, 
vilket bör gynna framtida lokaliseringsutredningar där hållbarhet är styrande. 
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Hantering av megatrender i infrastrukturplaneringen – exempel RTI-plan 
för Skåne 
Presentatör: Emeli Adell, Trivector Traffic 

Författare: Emeli Adell Trivector Traffic, Christian Fredricsson Trivector Traffic, Emma Lund 
Trivector Traffic  

Bakgrund: Teknikutveckling och megatrender förändrar samhället i snabb takt. Eftersom investeringar 
i infrastruktur har en lång livslängd finns ett behov av att analysera hur utvecklingen kan komma att 
påverka framtida behov och åtgärder. Ett exempel där man tagit detta på allvar är i framtagandet av 
Region Skånes RTI-plan. Syftet med projektet har varit att ta fram ett underlag för om och hur 
megatrender påverkar de områden som hanteras i RTI-planen och om de behöver hanteras i planen. 
Metod: Arbetet har utgått från en succesiv konkretisering av de stora megatrenderna, via relevanta 
utvecklingstrender och relevans för RTI-planen, vidare till skattning av vad som är relevant under 
planperioden, för att avslutas med konkretisering av behov och brister i RTI-planen. I de fall det varit 
möjligt har ett ekonomiskt utrymme skattats. Utgångspunkten har varit följande megatrender: 
urbanisering, globalisering, klimatförändringar, digitalisering. Arbetet har skett genom omvärldsanalys 
och workshops. Resultat och slutsatser: Utifrån megatrenderna identifierades och analyserades 
följande utvecklingstrender: Ökad e-handel Ökad flexibilitet i tid och rum Urbanisering i fler former, 
flytt till stadsnära landsbygd Elektrifiering av transporter Tjänstefiering och kombinerad mobilitet 
Automatisering av transporter Ökad styrning och dyrare transporter för att möta klimatutmaning En av 
slutsatserna är att det finns en otydlighet kring vilken nivå i planeringssystemet som ska hantera 
utmaningarna som rör digitalisering av transportsystemet. Inom dessa områden finns det fortfarande 
ansvars- och planeringsfrågor att reda ut som är kopplat till hur olika frågor ska hanteras på 
kommunal, regional eller statlig nivå. För Skånes RTI-plan framkom följande slutsatser: Investeringar 
kopplade till regional infrastruktur för cykel och för kopplingen mellan cykel och kollektivtrafik 
behöver öka kraftigt. Satsningar kan också komma att behövas för stötta kollektivtrafiken post-corona. 
Resandeförändringar post-corona kan också medföra förändringar i kapacitetsbehov, vilket gör att det 
är lämpligt att utvärdera vissa satsningar på nytt. Detta kan eventuellt frigöra ekonomiska medel. 
Områden som kan ha stor påverkan på RTI-planen, men som inte är inkluderade i nuvarande 
investeringsområden bedöms bland annat vara kopplade till samordning av regional laddinfrastruktur, 
behov av digital infrastruktur för till exempel geofencing och digital skyltning, samordnad utveckling 
för att styra elektrifiering och automatisering i hållbar riktning och anpassning av infrastruktur utifrån 
klimatförändringarna. Ytterligare relevanta områden, men där påverkan på Skånes RTI-plan bedömdes 
som lägre, var till exempel förändrat fritidsresande, ökad e-handel, utvecklingen av elvägar, mm. 
Dessa områden kan dock vara relevanta i andra sammanhang. Under föredraget kommer vi berätta 
både om tillvägagångssättet för att ”framtidssäkra” RTI-planen och om de resultat och slutsatser som 
projektet kom fram till. 



Transportforum 2022  99 

Mer hållbarhet i de regionala transportplanerna? 
Presentatör: Lovisa Indebetou, Trivector Traffic AB 

Författare: Lovisa Indebetou Trivector Traffic AB, Christian Dymén. Trivector Traffic AB, Emma 
Lund Trivector Traffic AB, Christian Dymén Trivector Traffic AB, Kristoffer Levin Trivector Traffic 
AB, Hanna Wennberg Trivector Traffic AB  

Hur vi planerar och utformar transportsystemet har en stor inverkan på såväl miljö och klimat som 
social hållbarhet. Den långsiktiga planeringen av infrastruktur i Sverige sker genom nationell plan för 
transportinfrastruktur samt länsplaner för regional transportinfrastruktur (även kallade 
länstransportplaner). De långsiktiga planerna gäller för 12 år, men revideras vart fjärde år. De 
länstransportplaner som tagits fram det senaste året (2021) kommer att gälla för perioden 2022–2033. I 
planerna fastslås de åtgärder i transportinfrastrukturen som är tänkta att genomföras under perioden 
och det finnas alltså en möjlighet att genom lämplig åtgärdsmix styra utvecklingen av 
transportsystemet i mer (eller mindre) hållbar riktning. Men frågan är: blev det mer hållbarhet i 
länstransportplanerna? Under 2021 har Trivector medverkat i arbetet med länstransportplaner för ett 
stort antal regioner och genomfört hållbarhetsbedömningar för planförslagen. 
Hållbarhetsbedömningarna har utgjorts av en strategisk miljöbedömning som utmynnar i en 
miljökonsekvensbeskrivning och i flera regioner har även en social konsekvensbedömning gjorts. 
Trivector har utfört bedömningar på likartat sätt i regionerna utifrån bedömningskriterier rörande såväl 
miljöaspekter (utifrån miljöbalken) som sociala aspekter, och samlat bedömningarna i en överskådlig 
matris. Utgångspunkten är de samlade effektbedömningar som gjorts för vissa åtgärder (till exempel 
för större väg- och järnvägsobjekt) och generell kunskap om effektsamband för olika åtgärder. För den 
sociala konsekvensbedömningen har även GIS-underlag i form av exempelvis socioekonomiska och 
demografiska förutsättningar i regionerna använts. Föredraget utgår från de hållbarhetsbedömningar 
som gjorts för regioner såsom Örebro, Kronoberg, Västmanland, Gotland, Skåne, Uppsala, Sörmland, 
Halland och Stockholm. Generella slutsatser och lärdomar, liksom konkreta exempel, presenteras och 
diskuteras. För några av regionerna har Trivector även gjort hållbarhetsbedömningar i föregående 
planperiod och kan göra jämförelser mot hur arbetet såg ut då. Föredraget kommer att belysa 
exempelvis: Hur väl fångar länstransportplanerna möjligheten till ett mer hållbart transportsystem 
genom de åtgärder som inkluderats, såväl vad gäller miljö som social hållbarhet? Vilka är 
knäckfrågorna för länstransportplanen när det gäller hållbarhet och vilka är målkonflikterna? Vad bör 
olika aktörer (regeringen, Trafikverket, regionerna själva) beakta och hantera inför kommande 
revideringar av länstransportplaner för att ge större möjlighet att inkludera miljöaspekter och sociala 
aspekter i planerna? En utgångspunkt för länstransportplanerna är bland annat det direktiv till 
åtgärdsplanering som fastslås av regeringen som ger de ekonomiska ramarna för länsplanerna. 
Förutsättningar för planeringen ges också genom Trafikverkets inriktningsunderlag (som kom i 
oktober 2020) och i Infrastrukturpropositionen med regeringens förslag på inriktning på satsningar i 
transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033 som presenterades i april 2021. Många regioner 
avvaktar proposition och direktiv. Denna planomgång fanns det enligt Trivectors erfarenhet en 
ambition hos regionerna att genomföra processer som medger en hållbarhetsbedömning som påverkar 
slutresultatet i större utsträckning och inte bara resulterar i ett dokument. Den sena ankomsten av 
direktiv och infrastrukturproposition har skapat osäkra förutsättningar och delvis gjort att processen 
försenats. Att framtagandet av planerna på regional nivå är politiska processer med ledtider måste 
också beaktas. 
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4:4 Landsbygdernas tillgänglighet 

Trafikverkets arbete med tillgänglighet på landsbygden och 
landsbygdslabbets resultat 
Presentatör: Jon Hansson, Trafikverket 

Författare: Jon Hansson Trafikverket  

Referat saknas. 



Transportforum 2022  101 

Samåkning och mobilitetstjänster på landsbygd- resultat från fyra 
fallstudier 
Presentatör: Åsa Hult, IVL Svenska Miljöinstitutet 

Författare: Åsa Hult IVL Svenska Miljöinstitutet  

Ämne Resultat presenteras från det avslutade Vinnovaprojektet ”Kollaborativ kollektivtrafik för 
levande landsbygd”. Begreppet kollaborativ kollektivtrafik är vår benämning på organisatorisk 
samverkan mellan kollektivtrafiken och kollaborativt delande tjänster mellan privatpersoner, som 
exempelvis samåkning. Projektet handlade om hur kollektivtrafik och privata mobilitetsaktörer som 
erbjuder delandetjänsten samåkning kan förhålla sig till varandra och samverka på landsbygder. 
Projektidén var att utveckla och konkret testa samverkan mellan dessa parter. Fyra fallstudier ingår 
med olika organisatoriska lösningar för samåkning som tjänst. I två fallstudier erbjuds samåkning 
tillsammans med andra mobilitetstjänster. Föredraget belyser projektet som helhet med behov, hinder 
och möjligheter för invånare att använda tjänsterna, olika samverkansformer mellan offentliga och 
privata aktörer samt motiv till att utveckla samåkningstjänster kopplat till kollektivtrafiken på 
landsbygder, liksom affärsmodell för samverkan. Aktuella frågeställningar Vad finns det för hinder för 
människor att samåka, motivation till förändrade resvanor och möjligheter på landsbygder att resa 
hållbart? Vilka roller och ansvar har olika aktörerna haft för att skapa samåkning och mobilitetstjänster 
och hur uppfattar de att roller och ansvar bör fördelas för att kunna möjliggöra ökad tillgänglighet för 
landsbygder? Vilka faktorer behöver beaktas för att utveckla en affärsmodell för samåkningstjänster 
och mobilitetstjänster för landsbygder? Vad som är nytt Projektet har jämfört fyra fallstudier på 
landsbygd vilket är ovanligt då mobilitetstjänster mest utvecklats och forskats om i urban miljö. En 
helt ny tjänst i samverkan mellan kollektivtrafiken och en privat plattformsaktör har utvecklat. Ny 
kunskap om hinder och motivation att samåka, roller och organisation och affärsmodell, samt 
möjligheter och utmaningar för samåkning och mobilitetstjänster just i landsbygdskontext där 
exempelvis geografiska förutsättningar i form av avstånd och befolkningstäthet innebär annorlunda 
förutsättningar jämfört med tjänster i mer urbana miljöer. Resultat Aktörerna saknas en gemensam bild 
för hur roller och ansvar för mobilitetstjänster ska fördelas i framtidens mobilitetslandskap för 
landsbygder. Hur invånare på landsbygd förväntas bidra för att öka tillgängligheten är också oklar. Ett 
starkt civilsamhälle (exempelvis byföreningar) krävs för att kollektivtrafiken ska samarbeta med bybor 
kring samåkning. Där finns en risk att orter med svagt socialt kapital har sämre möjligheter att få sin 
tillgänglighet tillgodosedd om mobilitetslösningar endast erbjuds i orter med starkt föreningsliv. En 
vanlig åsikt bland de intervjuade är att mobilitetstjänster ska erbjudas som en del av 
kollektivtrafikutbudet på landsbygder. Fallstudierna har inte beaktat samtliga delar i en affärsmodell, 
tex är kundsegmentet oklart och tillgång på fordon för att genomföra tjänsterna är inte säkrad. 
Samtliga delarna i en affärsmodell behöver beaktas när man bygger dessa tjänster snarare än att tro att 
t.ex. tillgång till fordon är en faktor som kommer att lösas per automatik. Anledningar till att samåka 
handlar om miljö, ekonomi och sociala skäl. Det finns både praktiska och funktionella hinder kring 
samåkningens möjlighet att handskas med vardagspusslet. Även om samåkning identifieras som 
positivt är det fortsatt oklart om samåkning genom samåknings/mobilitetsapp löser invånarnas 
problem med tillgänglighet. Betydelse av resultatet för ämnesområdet Bidraget är en del i att 
identifiera kollektivtrafikens framtida roll inom det nya mobilitetslandskapet. 



102  Transportforum 2022 

Samordning av transporter – Cirkulär Affärsmodell för digitala 
landsbygder 
Presentatör: Johanna Lindberg, Luleå Tekniska Universitet 

Författare: Wiebke Reim Luleå Tekniska Universitet, Johanna Lindberg Luleå Tekniska Universitet  

Samordning av transporter – Cirkulär Affärsmodell för digitala landsbygder Wiebke Reim och 
Johanna Lindberg Luleå Tekniska Universitet Bakgrund Transportsektorn står inför stora utmaningar 
med att leverera tillgänglighet i både städer och på landsbygder, p.g.a. tilltagande trängsel respektive 
vikande underlag. Den har också problem med klimat, lokal miljö, hälsa, rättvisa, finansiering och en 
annalkande omvälvning med oviss effekt av delade, elektrifierade och autonoma fordon. Ett sätt att 
hantera dessa komplexa samhällsutmaningar är att använda digitala plattformar som skapar nya 
affärsmodeller för konkurrensneutral samordning mellan aktörer på olika nivåer. Kombinera dessa 
med cirkulära affärsmodeller, som fokuserar på att förena ekonomiska, miljömässiga och sociala 
vinster och möjligheten till ytterligare samordning i transportsektorn uppstår. Det finns ett tydligt 
behov för en ny marknadslogik med fokus på hållbarhet, flödeseffektivitet och användaranpassning; 
där utmaningarna hanteras inom en smart samverkan mellan offentliga och kommersiella aktörer, med 
ett förnyat regelverk. I den här studien har vi använt oss av den digitala plattformen Predictive 
Movement (PM) som fungerar som samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp 
av modern teknik som AI, block kedja, ruttoptimering, med stöd av en digital tvilling. Syftet med vår 
forskning är att utveckla cirkulära affärsmodeller för plattform-baserat konkurrensneutral samordning 
av transporter mellan aktörer på olika nivåer. Metod Studie bygger på aktiviteter i projektet PM som 
utvecklat plattformen. En innovationsprocess för utvecklingen av cirkulära affärsmodeller 
genomfördes som en del av pilotarbetet. Denna process börjar med en initieringsfas där befintlig 
information samlas in och uppmärksamhet för området väcks. Andra fasen kartlägger befintliga 
affärsmodeller med deras svagheter och utvecklingspotential. I tredje fasen utvecklas affärsmodellen 
och utvärderas. Sista fasen handlar om implementering och uppskalning. Denna process utgår från 
nära samarbete mellan alla aktörer och använder sig av intervjuer och workshops. Inför den praktiska 
planeringen av genomförandet av piloter i verklig miljö har vi använt metoden Rural Living Labs (LL) 
används, ett arbetssätt som gynnar digital transformation i landsbygder, genom att engagera aktörer 
som bildar 5-helix. Rural LL används i digitaliseringsprojekt på plats i byar och inkluderar boende och 
natur. Förståelse för vilka regelförenklingar som behövs har tagits fram i policy lab. Resultat och 
Slutsats Studien har visat att utmaningarna ligger i affärsmodellen och regleringar, inte i tekniken. 
Dessa utmaningar måste hanteras innan konkurrensneutral plattform-baserad samordning av 
transporter som kan implementeras storskaligt. Det finns organisatoriska utmaningar som t.ex. 
integrationen av plattformen, hantering av överlämningar/omlastningar, ansvarsfrågan och olika 
regelverk. Dessutom finns det utmaningar som är kopplat till ekonomi. Däribland finns frågan om 
prissättning, fördelning av intäkter och transparens kring data, vinster, lönsamhet och besparingar. 
Affärsmodellsfrågan är komplex och plattformen måste kunna stödja fördelningssystemen och 
ansvarsfrågan. Dessutom måste affärsmodellen vara flexibel för att passa samarbetet med olika 
förutsättningar där det måste tas hänsyn till vad som transporteras när och hur. Det är även avgörande 
att det finns stöd från regelverket som möjliggör och främja samordning av transporter. De aktörerna 
är överens om är att plattformen kan förbättra servicegraden på landsbygder och skapa möjligheter för 
minskad miljöpåverkan. 
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Fossilfria persontransporter på gles- och landsbygder - Att identifiera 
resbehov 
Presentatör: Margareta Westin, Luleå Tekniska Universitet, Luleå, Sverige 

Författare: Margareta Westin Luleå Tekniska Universitet, Luleå, Sverige  

Att minska användandet av fossila bränslen är en av mänsklighetens största utmaningar, eftersom 
transport är en betydande bidragare till växthuseffekten. Bland förenade nationernas hållbarhetsmål 
nämns både ren energi och klimataktion (United Nation, 2015). Även om en stor del av jordens 
befolkning bor i städer så bor fortfarande en betydande andel på gles- och landsbygder. Detta projekt 
fokuserar på landsbygdernas omställning till fossilfri personresande, men utan att riskera den sociala 
hållbarheten. Transport är ofta nödvändig för exempelvis tillgänglighet till utbildning, arbete, vård, 
fritid med mera. För att inte riskera den sociala hållbarheten, är det viktigt att först förstå de resbehov 
som finns. Genom att i detalj analysera resbehov går det visa på pluraliteten kring resebehov på olika 
landsbygder. Förståelse av resebehov är en viktig grund för att identifiera olika förutsättningar kring 
hur de olika resebehoven kan tillgodoses med fossilfria alternativ. I denna etapp av projektet 
identifieras tjänstepersoners perspektiv av resebehov för personresor på gles- och landsbygder ur ett 
resenärsperspektiv, mer precist den del av tillgänglighet som tillgodoses med persontransporter. 
Studien sker i Sveriges två nordligaste regioner, Väster – och Norrbotten och genomförs i denna etapp 
som fokusgruppdiskussioner med tjänstepersoner på kommunal och regional nivå (respektive Region, 
Regional kollektivtrafikmyndighet, länsstyrelsen & även Trafikverket). Alla tjänstepersonerna som 
blivit inbjudna arbetar antingen med landsbygds- eller transportfrågor. Inbjudningarna har dels gjorts 
genom telefonsamtal, mejl direkt eller via registratorer och dels genom att inbjudna gärna fått tipsat 
om fler lämpliga deltagare. Anledningen till att tjänstepersoner från alla kommuner, samt 
tjänstepersoner bjudits in är för att diskutera den bredd, variation och likheter som finns mellan olika 
landsbygder. Där de olika kommunerna har olika förutsättningar. Samtidigt har tjänstepersoner på 
regional nivå ofta en bra översiktlig och mellan kommunal/-regional förståelse. I fokusgrupperna har 
bland annat avståndets betydelse kring resebehoven, samt teknikens betydelse, diskuterats. Preliminära 
resultat visar på att trots stora skillnader i förutsättningar inom Väster- och Norrbotten, är mycket av 
de resebehoven som finns detsamma och handlar ofta om att nå arbete, utbildning, sjukvård, friluftsliv, 
sport och kultur. Som många andra studier visar används ofta bilen för att uppfylla dessa. 
Genomgripande kring det som påverkar en omvandling mot fossilfrihet är faktiska och upplevda 
utmaningar utifrån människors förutsättningar kring tillförlitlighet och säkerhet. Men det finns också 
stora variationer kring de resebehov som finns, eller hur dessa tar sig uttryck. Exempelvis påverkar det 
om det är landsbygd i skärgård, fjäll, renbetesområden och samebyar, väglöst land, jordbruksbygder, 
turism, gränsöverskridande eller stadsnära. Också närhet till infrastruktur som tåg och flyg, samt 
säsongsvariationen påverkar hur resebehoven och förutsättningarna för att dessa ska uppfyllas. Sett till 
tillförlitligheten och säkerheten finns det också skillnader mellan olika landsbygder, även om vissa 
tillgänglighetsutmaningar för att uppnå ett mer fossilfritt resande är mer vanligt förekommande, 
exempelvis räckvidd på elbilar och ladd möjligheter. Fördjupad analys av resultaten från denna etapp 
genomförs under hösten 2021 och kan redovisas januari 2022 Referenser: United Nation. (2015). 
Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. 

  



104  Transportforum 2022 

4:5 Framtidens mobilitet 

Design Ethnographic Living Labs for Future Urban Mobility - A Human 
Approach (AHA II) 
Presentatör: Suzanne Andersson, Göteborgs stad 

Författare: Susanne Duval Innings Helsingborgs stad, Suzanne Andersson Göteborgs stad  

Bakgrund Självkörande fordon och digitala mobilitetstjänster kommer att ändra sättet vi transporterar 
oss på i framtiden. Men är det människan och staden som ska anpassa sig till ny mobilitet, eller kan 
tekniken och utbudet utformas för oss? Projektet grundar sig i viljan att gemensamt finna metoder för 
utveckling av moderna fordon, smarta mobilitetstjänster och hållbar stadsplanering. Baserat på en 
kombination av experimentell testmetodik, design av intelligenta tjänster, strategisk stadsplanering 
samt etnografisk forskning arbetar Högskolan i Halmstad, Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Volvo 
Cars, Västtrafik och Skånetrafiken i detta Drive Sweden-projekt som finansieras av Vinnova. 
Projektets mål är att hitta sätt att samarbeta för att lösa samhällsutmaningar ur ett människocentrerat 
perspektiv. AHAII-projektet har också fokuserat på "first and last mile”- utmaningar och 
mobilitetshubbar. Detta är frågor som först nu bearbetas genom människocentrerade arbetssätt. 
Projektet syftar till att omformulera dessa begrepp genom att analysera vad de kan representera för 
människor i deras vardagsmiljöer. Metod Urban Living Labs AHA har utvecklat ett design-
etnografiskt Urban Living Lab för att utforska framtida mobilitet. Design-etnografi sammanför teori, 
metoder och intervention av etnografi och design för att skapa en samarbetsstrategi som involverar 
både medborgare och intressenter. Det handlar om att använda etnografiska metoder, intervjua 
människor, följa dem i deras dagliga liv och miljöer, dela deras erfarenheter i nuet och deras 
föreställda framtid. Det innebär också att arbeta med deltagande parter och intressenter i workshops, 
för att skapa kunskap, föreställa sig framtida teknik och samdesigna prototyper och tjänster. Urban 
Living Labs har upprättats i två olika typer av områden – i miljonprogramsområdet Drottninghög i 
Helsingborg och i Bergum-Gunnilsebygden, en grupp kluster av bostadshus, i ett kuperat halvlantligt 
landskap längs en huvudväg som förbinder områdena med varandra och till Göteborgs stad. 
Resultat/slutsats Projektet har resulterat i en gemensam fördjupad förståelse av vad det innebär att 
sätta människan i centrum vid utveckling av framtidens stad och framtidens mobilitetslösningar. Vi 
samlar erfarenheterna och resultaten i en webbaserad katalog som kommer att presenteras i sin helhet 
då projektet avslutas i april 2022. Vi kan redan på Transportforum 2022 presentera insikter som t ex de 
sex teman som utkristalliserats i de etnografiska studierna (rutiner, delning, förtroende, värderingar, 
lärande och fantasi), etnografiska studier som komplement till kvantitativa undersökningar såsom 
resvaneundersökningar omformulering av begreppen ”first and last mile” och mobilitetshubbar 
mobilitet som bärare av värderingar. Transport och mobilitet innebär mer än förflyttning från punkt A 
till punkt B, utan bär också värden som hälsoaspekter, omsorg om människor och miljö, umgänge, 
inkludering i samhället mm Vi kommer under hösten 2021 att arbeta vidare med prototyper för 
mobilitetstjänster, utvärderingsmetoder, stadsplaneringsriktlinjer och framtidsscenarion, ett arbete vi 
också kan dela med oss av i januari 2022. 
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Offentliga aktörers målsättningar och styrning av nya, ”smarta” 
mobilitetslösningar 
Presentatör: Jacob Witzell, Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI, Stockholm, Sverige 

Författare: Jacob Witzell Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI, Stockholm, Sverige  

Nya, ”smarta” mobilitetslösningar, och kanske framför allt elsparkcyklar för uthyrning, har 
aktualiserat frågor om i vilken utsträckning det offentliga borde styra och ställa krav på utvecklingen 
för att säkerställa samhälleliga värden och målsättningar. Tidigare forskning har beskrivit att offentliga 
aktörer står inför ett ”kritiskt vägval” i hanteringen av nya mobilitetslösningar (Marsden & Reardon 
2018), på så vis att de förhållningssätt till styrning som utvecklas idag kan komma att få konsekvenser 
för samhällets långsiktiga förmåga att kontrollera utvecklingen. Governanceforskning (för översikt, se 
Marsden & Reardon 2018; Paulsson & Sørensen 2020) har, med grund i utmaningar som följer av 
introduktionen av nya, ”smarta” mobilitetslösningar, pekat på vikten av en proaktiv offentlig styrning 
för att säkerställa att nya mobilitetslösningar bidrar till – och inte motverkar – uppställda samhällsmål 
inom centrala områden som jämlikhet, trafiksäkerhet, miljö och klimat). Paulsson & Sørensen (2020) 
visar att de policyinstrument som hittills utvecklats som svar på nya, ”smarta” mobilitetstjänster i stor 
utsträckning har inriktas på att etablera en grundläggande förståelse för detta nya fält inom 
transportplaneringen, att bygga relationer mellan offentliga myndigheter och kommersiella aktörerna, 
och att på så sätt göra området i någon mån styrbart. En grundläggande utmaning kvarstår dock i att 
etablera mål och en offentlig styrning som tydligt tar sikte på att säkerställa en långsiktigt önskvärd 
och hållbar utveckling. Denna studie, som genomförs inom forskningsprogrammet Mista Sustainable 
Accessibility and Mobility Services, tar utgångspunkt i detta identifierade behovet av stärkt offentlig 
styrning. Genom ett antal fallbeskrivningar har studien undersökt offentliga aktörers förhållningssätt 
till nya, "smarta" mobilitetslösningar i form av målsättningar och insatser för att styra utvecklingen. 
Studien grundas i analyser av policydokument (mål, strategier, planer, upphandlingsdokumentation) 
och intervjuer med trafikplanerare i städer i Europa och Nordamerika. Urvalet har vägletts av en 
ambition att synliggöra olika förhållningssätt till styrning, och olika aspekter av betydelse för en stärkt 
styrförmåga. I en jämförande analys tillämpas det teoretisk-analytiska konceptet ”transformativ 
kapacitet”, som tar sikte på att identifiera aspekter i organisering och styrning som bidrar till en 
förflyttning mot ett mer hållbart tillstånd (Hölscher 2019). Erfarenheter från städernas arbete med 
styrning ger värdefulla inblickar i hur offentliga aktörer, såsom svenska kommuner och regioner, 
successivt kan stärka en transformativ kapacitet för att styra utvecklingen i önskvärd riktning, där 
informationsinsamling, analys, successivt anpassad styrning och reflexivt lärande framträder som 
väsentliga beståndsdelar. De olika städerna som undersökts exemplifierar hur aspekter av sådan 
kapacitet tillämpas i praktiken. Referenser för översikt av forskningsområdet: Hölscher, K. (2019). 
Transforming urban climate governance: Capacities for transformative climate governance. Erasmus 
University Rotterdam. Marsden, G., & Reardon, L. (Eds.). (2018). Governance of the smart mobility 
transition. Emerald Group Publishing. Paulsson, A., & Sørensen, C. H. (Eds.). (2020). Shaping smart 
mobility futures: Governance and policy instruments in times of sustainability transitions. Emerald 
Publishing Limited. 
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Elektriska delade självkörande fordon i det framtida fossiloberoende 
transportsystemet 
Presentatör: Lennart Persson, Trivector 

Författare: Lennart Persson Trivector, Maria Eriksson Trafikkontoret Göteborg Stad, Fredrik Larsson 
Trafikkontoret Göteborg Stad, Mikael Faleke Västtrafik  

Elektriska delade självkörande fordon i det framtida fossiloberoende transportsystemet Trafikkontoret 
i Göteborg, Västtrafik, K2 och Trivector har genomfört en tillämpad studie som undersöker 
potentialen hos eldrivna delade självkörande fordon som ett komplement och förbättring av 
kollektivtrafiken. Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för hur gemensamma eldrivna 
självkörande fordon kan påverka och komplettera kollektivtrafiken, men även transportsystemet som 
helhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Inom studien simulerades 6 olika scenarier i Göteborgs stads nya 
multimodala VISUM-modell tillsammans med PTV:s utvecklade MaaS-modul, som hanterar olika 
parametrar för självkörande fordon. Resultaten från simuleringarna visar hur trafiken påverkas av 
exempelvis restider, trängsel, totalt trafikflöde, trafikflöde i vissa sektioner, antal fordon som behövs 
för att hantera resebehov, antal kilometer fordonen färdas tomma, fordonets körtid och genomsnittlig 
mängd resenärer i varje fordon. I studien har även medborgardialoger förts med boende i Göteborg 
utifrån resultaten av simuleringarna, för att få en förståelse för medborgarnas attityder till delad 
rörlighet. Dialogerna visar bland annat att de medborgare som idag reser företrädesvis kollektivt är 
mer positiva till delade resor, medan bilisterna har svårt att acceptera de förutsättningar som är 
nödvändiga för att nå effektivitet i systemet sett till exempelvis väntetid och avstånd till 
upphämtningsplats. Självkörande fordon kommer att ha en betydande inverkan på våra städer. Vilken 
typ av delningstjänster som blir populära i en framtida stad kommer att avgöra om trängseln ökar eller 
minskar i våra städer. Resultaten visar att en förskjutning av resenärer från reguljär kollektivtrafik till 
självkörande delade fordon leder till oönskade effekter i staden. Studien visar på en potentiell 
utmaning för den framtida styrningen av transportsystemet i att skapa förutsättningar för ett hållbart 
användande av delade fordon Denna presentation syftar på resultaten i studien och har inte fokus på 
modellens uppbyggnad. Presentatörer är Lennart Persson (Trivector) och Maria Eriksson 
(Trafikkontoret Göteborg Stad) Reserv presentatörer är: Mikael Faleke (Västtrafik) och Fredrik 
Larsson (projektägare - Trafikkontoret Göteborg Stad). 
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4:6 Samverkan och dialog i planeringen 

Mobilisering för Mobilitet: En överblick av medborgardrivna initiativ inom 
transportsektorn 
Presentatör: Joel Göransson Scalzotto, Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI) 

Författare: Joel Göransson Scalzotto Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI), Kelsey 
Oldbury Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI)  

Medborgardeltagande har kommit att väcka alltmer uppmärksamhet de senaste åren. Inom 
transportsektorn är dock medborgardeltagande i deliberativa processer ännu mycket begränsade 
(Sørensen & Isaksson, 2021). Den forskning som genomförts har ofta tenderat att fokusera på 
institutionaliserade former av medborgardeltagande, inte sällan i form av medborgarråd och –paneler. 
Mindre fokus har lagts på de rörelser och tendenser som ofta föregår dessa institutionaliserade former, 
eller äger rum utanför institutionaliserade strukturer. Syftet med denna studie är att undersöka 
heterogeniteten och bredden i de medborgardrivna initiativ som existerar inom transport- och 
mobilitetsfältet. För att göra detta analyserar vi sex stycken fall genom följande forskningsfrågor: Hur 
skiljer sig dessa medborgarinitiativ åt i termer av a) visioner, mål och strategier, b) subjekt som 
mobiliseras, c) vilka mål som uppnåtts? Vår studie fokuserar på en rad olika exempel på 
medborgardeltagande inom transport- och mobilitetssektorn. Vi har insamlat 112 abstracts genom en 
systematisk sökning i Scopus och svenska mediearkiv. Efter flera utgallringar valde vi sex fall som vi 
undersökt i detalj genom bland annat djupintervjuer med representanter från varje fall. De undersökta 
fallen valdes eftersom de belyser olika sorters förhärskande trender och former inom 
medbordeltagandefältet (digitalt, insititutionaliserat, protester, civilt engeagemang, och 
konsumtionsbaserat deltagande) som vi identifierat under den initiala sökningen. Dessa fall är ett 
plattformskooperativ (Montreal, Kanada), ett cykelfrämjande projekt (Toronto, Kanada), en 
medborgarpanel (Thessaloniki, Grekland), en MaaS-tjänst skapad med och för unga i åldrarna 16-25 
(Skottland, UK), ett aktivistdrivet policylabb, (Santiago, Chile), och en opensource-baserad plattform 
för medborgardeltagande (Barcelona, Spanien). Fallen demonstrerar en uppsjö av olika typer av 
medborgarinitativ och deltagande inom varierande transportkontexter kopplade till både utvecklingen 
av så kallad “smart mobilitet” samt väletablerade transportplaneringsprocesser. Vår jämförande analys 
understryker den breda uppsättning av taktiker och strategier vi funnit i de studerade fallen. Vår studie 
betonar behovet av att kontextualisera tillgänglighet- och mobilitetslösningar inom ramen för bredare 
lokala problem och behov. Vidare pekar studien mot behovet av att anpassa diskurs och incentiv efter 
målgrupp, samt vikten av att bygga vidare på redan existerande organisationer och sammanhang inom 
vilken grupper av medborgare och beslutsfattare kan diskutera teman och problem relaterade till 
transport, mobilitet och tillgänglighet. I linje med Falanga (2018) argumenterar vi för att det är 
nödvändigt att röra sig bortom förenklade idéer om medborgardeltagande som en inherent “good 
practice” och vikten av att istället närma sig det som ett lokaliserat och kontextuellt bundet fenomen. 
Referenser: Falanga, Roberto. (2018). Critical trends of citizen participation in policymaking. Insights 
from Portugal. 10.31447/ics9789726715047.12. Hedegaard Sørensen, C., & Isaksson, K. (2021) 
Omställning till hållbar mobilitet. Vilka roller kan smart mobilitet, medborgardeltagande och 
coronakrisen spela? VTI rapport 1087. 
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Digital medborgardialog och kommunikation ett stort kliv mot digitalt 
samråd i Tvärförbindelse Södertörn 
Presentatör: Sandra Jonsson, Tyréns Sverige AB, Stockholm, Sverige 

Författare: Sandra Jonsson Tyréns Sverige AB, Stockholm, Sverige, Martin Menke Tyréns Sverige 
AB, Stockholm, Sverige  

Bakgrund Trafikverket planerar Tvärförbindelse Södertörn i södra Stockholm. Projektet omfattar cirka 
20 kilometer ny väg genom tre kommuner och passerar tiotusentals boende samt flertalet natur- och 
kulturvärden. Att arbeta med medborgardialog och kommunikation i ett så omfattande projekt är 
utmanande, men av stor betydelse för projektet och berörd allmänhet. Med hjälp av en tydlig 
kommunikationsstrategi och rätt digitala verktyg är det möjligt att underlätta arbetet och få en mer 
demokratisk process där berörda aktörer och allmänheten får chans att påverka på riktigt, samtidigt 
som projektet utvecklas och kvaliteten ökar. Metod Projektet sträcker sig över ett stort geografiskt 
område och berör många olika aspekter längs sin sträckning, därför har det varit naturligt att använda 
kartbaserade digitala verktyg för både dialog och kommunikation. Inom samrådet för vägplanen 
nyttjades en webbaserad kartenkät för att både kommunicera projektet och inhämta synpunkter från 
allmänheten. Kartenkäten marknadsfördes via projektets hemsida men även genom riktade annonser i 
sociala medier, vilket gav en enorm respons. Fördelen med en kartenkät är att det både är möjligt att 
leda respondenten genom olika teman och frågor, så som i en konventionell enkät, samtidigt som 
besökaren har möjlighet att fritt utforska innehållet. Inför granskningsskede av vägplanen togs en 
interaktiv webbkarta fram för att återkoppla resultat av samrådet genom att kommunicera de 
förändringar som har gjorts efter samråd. Samt för att redovisa på vilka platser synpunkter från 
allmänheten har lett till en förändring av planen eller gestaltningen. Precis som med kartenkäten så 
ökar det digitala verktyget valfriheten för besökaren. Webbkartans besökare kan få en guidad tur av 
anläggningen om de vill, eller så kan de utforska anläggningen fritt och bara se på de platser de är 
intresserade av. Inom projektet har även högupplöst 3d-visualisering för hela anläggningen tagits fram. 
Visualiseringen i sig är allt för krävande för att nyttjas direkt i webbaserade lösningar men vyer och 
filmer från den har använts i både kartenkäten och den interaktiva kartan för att ge en bättre bild av hur 
anläggningen faktiskt kommer att se ut i landskapet då vägen är färdigbyggd. Detta är en stor fördel i 
kommunikationen mot allmänheten jämfört med att enbart kunna visa upp relativt svårlästa plankartor 
i 2d. Resultat och slutsatser Ett tydligt resultat av den digitala medborgardialogen har varit ett stärkt 
deltagande från allmänheten. Över 10 000 personer besökte kartenkäten och cirka 1 000 av dessa valde 
att lämna synpunkter på planförslaget, vilket är en stor mängd för en enskild samrådsaktivitet. 
Kvaliteten på synpunkterna har även varit genomgående hög. Den visuella och geografiska 
kommunikationen har gjort det enklare för de svarande att ge konkreta synpunkter gällande teman och 
platser. Genom att använda en digital interaktiv karta för att kommunicera förändringar av projektet 
ger Trafikverket allmänheten återkoppling från samrådet, något som generellt är svårt att få till på ett 
bra vis utöver samrådsredogörelse inom planprocesser. Den interaktiva kartan ger stora fördelar 
gällande spridning och användarvänlighet. Sammanfattningsvis går det att konstatera att digital dialog 
och kommunikation i infrastrukturprojekt leder till ökat deltagande och enklare återkoppling vilket sin 
tur stärker demokratin i planprocessen. 
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Involvering av intressenter som beslutsunderlag för stadsgators 
utformning 
Presentatör: Maria Brodde Makrí, Fastighets- och gatukontoret; Malmö stad 

Författare: Per Wisenborn Fastighets- och gatukontoret; Malmö stad, Amanda Neleryd Fastighets- 
och gatukontoret; Malmö stad, Maria Brodde Makrí Fastighets- och gatukontoret; Malmö stad, Erik 
Malmström AFRY  

I de flesta fall är enskilda medborgare inte involverade i de tidiga skeden av trafikplanering för stadens 
gator. Normen är att vi som planerare anser oss ha tillräckligt med underlag och kunskap om vad 
medborgarna behöver och vill ha. För att finna och utforska Malmöbors och Malmöbesökares syn och 
önskemål för trafikmiljön genomfördes dialoger, observationer och mätningar inom ramen för EU-
projektet MORE (www.roadspace.eu). Målet var att få en bättre förståelse för hur de som använder 
huvudgatan upplever den idag och vilken typ av gatumiljö de vill se i framtiden. Undersökningarna 
genomfördes under hösten 2020. Studieområdet för MORE-projektet är en del av ett stort 
exploateringsområde, vilket innebär att det inte finns en befintlig miljö att låta medborgarna värdera. 
Därför har 6 olika referensplatser i staden använts för studierna. De gator som varit i fokus har varit 
huvudgator i olika delar av innerstaden där bebyggelse, trafikflöde, aktivitets-utbud skiljer sig åt för att 
representera olika delar (centrala, perifera) av den nya stadsdelen. Resultaten visar på att oavsett hur 
gatan ser ut idag tycker boende, besökare och verksamma att gatan ska ha mer fokus på livsmiljö, med 
vistelsekvaliteter, aktiviteter och grönska. Samtidigt upplevs den intensiva trafiken som störande, både 
genom en känsla av brist på trafiksäkerhet samt av en obalans i hur gatans utrymme fördelas mellan 
olika behov och funktioner. Även om trafiken som den ser ut idag är viktig för boende, besökare och 
näringsliv önskar många av de tillfrågade, oavsett vilken grupp de tillhör, att den minskar. 
Dialogarbetet bedöms ha varit lyckat, samtidigt är det viktigt att poängtera att det arbetet inte var 
heltäckande. Eftersom arbetet enbart fångade de som idag vistas i gaturummet exkluderades därmed 
de grupper som inte vistas där vanligtvis. De kan vara personer som inte kan, vill eller vågar använda 
gatumiljön idag och under de tider som studien genomfördes. Som trafikplanerare är det viktigt att 
sträva efter att även få med dessa grupper i framtida dialoger för att göra stadens miljöer så tillgängliga 
som möjligt.Det är mycket viktigt att det underlag som framställts blir inkluderat i och ordentligt 
belyst i beslutsfattande för stadsutveckling. Studien har visat på förutsättningar som tidigare ofta varit 
förbisedda eller ignorerade, men som borde vara en naturlig del i underlaget för planering och 
beslutsfattande. Nu finns dessa nya förutsättningar och underlag som konkreta resultat. Det är en klar 
förväntan att de då också blir en naturlig del i underlaget för beslutsfattande precis som andra 
underlag, såsom trafikmängder och olyckstal. 



110  Transportforum 2022 

”Transit Oriented Development” i tidiga planeringsskeden – 
samverkansutmaningar mellan offentliga och privata aktörer 
Presentatör: Robert Hrelja, Malmö Universitet; K2 

Författare: Robert Hrelja Malmö Universitet; K2, Fredrik Pettersson-Löfstedt K2; Lunds tekniska 
högskola  

Bakgrund En kollektivtrafikanpassad bebyggelseplanering (på engelska ”Transit Oriented 
Development”, TOD) definieras vanligtvis som en integrerad transport och fysisk planering som 
gynnar gc- och kollektivtrafik, och som maximerar kollektivtrafikens effektivitet genom att fokusera 
bebyggelseutvecklingen kring stationer och hållplatser. Det är särskilt viktigt att samordna 
kollektivtrafikens och den fysiska planeringen tidigt i nybyggnationsprojekt eftersom försök att 
anpassa bebyggelsen efter kollektivtrafikens i efterhand riskerar att medföra dåliga lösningar för 
kollektivtrafiken. Därför finns det ett behov av att bättre förstå hur man ska effektivt ska planera för 
TOD i svenska kommuner och regioner. Alltför oftast byggs nämligen för biltrafiken, och platser 
utformas på ett sätt som missgynnar kollektivtrafiken. Denna presentation diskuterar hinder, 
möjligheter för TOD planering i tidiga planeringsskeden i nybyggnationsprojekt. En utgångspunkt i 
projektet är att en effektiv planering i tidiga skeden påverkas av flera offentliga och privata 
organisationer, och att det är av central betydelse för TOD att förstå deras samverkan. Metod 
Empiriskt är det förutsättningarna för TOD-projekt i kommuner som är belägna i storstadsregionernas 
ytterområden som analyseras. Resultaten bygger på ett tjugotal intervjuer med tjänstepersoner från 
offentlig och privat sektor involverade i sex nybyggnationsprojekt. Intervjupersonerna har intervjuats 
om hinder och framgångsfaktorer för TOD, och om samverkan mellan medverkande organisationer. 
Resultat Några av resultaten visar att det i de undersökta projekten fanns en brist på tydlighet, och 
kvantifierade definitioner av TOD, trots mål om att skapa kollektivtrafikvänliga platser, t.ex. i 
övergripande kommunala policydokument. Det fanns därtill i flera fall otydliga gemensamma 
planeringsförutsättningar som guidade planeringen och samarbetet mellan organisationer. Frånvaron 
av planeringsförutsättningar försvårade framförallt samarbetet mellan organisationer i situationer då 
det fanns intresseskillnader mellan organisationer angående utformningsfrågor. Några vanligt 
förekommande intresseskillnader rörde hur stort utrymme som skulle ges bebyggelsen kontra 
kollektivtrafiken, och hur platser för terminaler skulle länkas till det regionala kollektivtrafiksystemet. 
Hårdraget innebar det att fastighetsutvecklare ville maximera byggrätter medan regionala 
kollektivtrafikmyndigheter ville säkerställa att kollektivtrafikens behov av utrymme inte byggdes bort 
av för många bostäder. Medverkan från både offentliga och privata organisationer, som delvis drivs av 
olika intressen och logiker, bidrog till att försvåra samarbetet. Privata organisationer menade å sin sida 
att de önskade större flexibilitet från offentliga organisationer, t.ex. från kommuner i 
detaljplaneringen. Man upplevde det bl.a. som riskfyllt att reservera ytor för affärsverksamheter på det 
sätt som kommuner ofta önskade. Slutsatser Baserat på resultaten från de studerade projekten kan 
några policyrekommendationer för TOD planering i tidiga skeden ges. Det är viktigt att tidigt i 
planeringen enas om definitioner av TOD. För att skapa väl fungerande samverkan mellan 
medverkande organisationer krävs därtill att det tidigt i planeringen skapas planeringsunderlag i form 
av planer och arbetsprocesser som styr medverkande organisationers agerande. Sådana underlag och 
strukturer kan underlätta samverkan. Ytterligare slutsatser för hur man kan skapa en väl fungerande 
samverkan som resulterar i bra lösningar för kollektivtrafiken är att samverkan kräver en öppen dialog 
mellan parter som kan skapa en förståelse av ”motpartens” intressen, förutsättningar och öka 
kompromissviljan. Det är särskilt viktigt när offentliga och privata aktörer samarbetar. 
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4:8 Nya mobilitetstjänster 

Delade elsparkcyklar: en kunskapsöversikt om användningsmönster, 
hållbarhet, säkerhet och policy 
Presentatör: Erik Jenelius, Kungliga Tekniska högskolan, Avdelningen för transportplanering 

Författare: Erik Jenelius Kungliga Tekniska högskolan, Avdelningen för transportplanering, Hugo 
Badia Kungliga Tekniska högskolan, Avdelningen för transportplanering  

Forskningsfråga Mikromobilitet är användandet av lätta fordon för förflyttning. Nyligen har en fjärde 
generation av dessa system successivt dykt upp, baserat på elsparkcyklar. Detta framväxande fenomen 
kräver särskild uppmärksamhet för att förstå dess inverkan på flera aspekter, såsom mobilitet, hållbar 
miljö, nyttjande av gaturummet, och säkerhet. Huvudsyftet med denna forskning är att ge en översikt 
för att hjälpa trafik- och stadsplanerare och tjänsteleverantörer att förstå detta fenomen och utgöra en 
grund för framtida forskning. Metodik Vi har granskat befintlig litteratur när det gäller delade 
elskotertjänster. Tekniska utvärderingsrapporter från flera städer från Europa och Nordamerika är den 
huvudsakliga analyskällan som ger resultaten under de första verksamhetsåren. Andra tekniska 
rapporter, pressartiklar, webbplatser från bland annat städer eller operatörer och de begränsade 
akademiska uppsatser som redan publicerats kompletterar informationen. Analys och resultat Den 
genomsnittliga resan med delade elskotrar är cirka en mil och tio minuter lång, och kör med hastighet 
under 10 km/h. Den höga kostnaden leder till sporadisk användning där endast en minoritet av 
kunderna använder delade skotrar dagligen eller varje vecka. Det vanligaste resmålet är kopplat till 
sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter. Tjänsterna efterfrågas mest under helger och kvällar på 
vardagar, när fritidsresor vanligtvis förekommer. Tidsmönstret har en enda topp på kvällen, som 
skiljer sig från det vanliga pendlingsmönstret men sammanfaller med tillfälliga användare av 
cykeldelningssystem. Delade elskotertjänster har marknadsförts som ett miljövänligt läge som skulle 
minska miljöpåverkan. Hittills är antalet skoterresor för litet för att få relevant inverkan, men den 
nuvarande tendensen i lägesbyte bör justeras för att fokusera på bil istället för fotgängare. En annan 
anledning till marknadsföringen av delade skotrar är som en första/sista mil lösning för 
kollektivtrafikresor, vilket kan öka bilförskjutningen. För närvarande identifierar vi inte en tydlig 
förekomst av denna roll. De flesta skotrar är koncentrerade till centrala stadskärnor där 
tillgängligheten för kollektivtrafiken är tillräckligt bra utan dessa kompletterande tjänster. Det finns 
också andra faktorer relaterade till ett ineffektivt utnyttjande av skotrar: korta livslängder, låga 
användningshastigheter och miljöpåverkan från insamlings- och distributionsuppgifter. Å andra sidan 
har okontrollerad spridning av skotrar i städer ökat trycket på transportinfrastruktur och stadsrum, 
vilket skapat konflikter med fotgängare, andra fordon och aktiviteter. Även om de befintliga studierna 
visar att de flesta skoteråkare beter sig korrekt och parkeringsproblemet verkar vara en visuell eller 
estetisk inverkan mer än en hinder- eller tillgänglighetsfråga, finns det utrymme för förbättringar för 
att minska denna typ av konflikter. Baserat på denna litteraturöversikt identifierar vi policybehov samt 
flera kunskapsluckor på två huvudnivåer av analys: djupare beskrivning av resmönster och insikter om 
effektiva åtgärder och policyer för utformning och hantering av dessa tjänster i stadsrummet. 
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Projektet eSPARK – hur hanteras friflytande elsparkcyklar? 
Presentatör: Jenny Lundahl, RISE 

Författare: Jenny Lundahl RISE, Susanne Stenberg RISE, Anne Faxér RISE, Frances Sprei 
Chalmers, Khashayar Kazemzadeh Chalmers, Johan Wedlin Tångudden Konsult AB, Cristofer 
Englund RISE, Shiva Habibi RISE, Stefan Pettersson RISE, Kristina Holmgren RISE, Henrik Engdahl 
Nimling AB 

Bakgrund: Elsparkcyklar har blivit en allt vanligare syn i städer i Sverige och runt om i Europa, vilket 
har lett till både positiva och negativa reaktioner. Det är fortfarande oklart vilken roll elsparkcyklar för 
uthyrning har i det fossilfria transportsystemet och många kommuner överväger hur de ska hantera 
dessa cyklar i dagens transportsystem. Idag finns det en mångsidig opinion om hur dessa fordon bör 
hanteras och regleras från myndigheter, kommuner, elsparkcykeloperatörer och invånare och vilken 
riktning samhället ska gå och vilka verktyg som ska användas. eSPARK-projektet försöker att få svar 
på de frågor som diskuterats bland politiker, stadsplanerare och forskare. Metod: För att förstå̊ och 
kunna dra slutsatser om vilken roll elsparkcyklarna har i det fossilfria transportsystemet krävs bättre 
kunskap om deras användning och miljöpåverkan m.m. I analysen av styrmedel och policies kommer 
projektet att genomföra en litteraturgenomgång (inklusive rättspraxis, rapporter och utlåtanden) samt 
intervjuer med operatörer och stadsrepresentanter för att förstå den nuvarande situationen och hur 
förutsättningarna ser ut samt hitta goda exempel på hur elsparkcyklar för uthyrning kan bidra till ett 
transporteffektivt samhälle. Resultat och slutsatser: Analysen är pågående. Preliminära resultat visar 
att städer med en snabbt ökad användning av elsparkcyklar försöker hitta framgångsrika sätt att styra 
mot en trafiksäker och hållbar användning av elsparkcyklar i städerna. Detta sker till viss del i 
samverkan med de företag som hyr ut elsparkcyklar till invånarna. Elsparkcykeln klassas i Sverige 
som en cykel och ska användas enligt samma trafikregler som för cyklar. Dock hanterar användarna 
inte alltid elsparkcyklar på samma sätt som cyklar brukar hanteras. Exempelvis förekommer det att 
elsparkcyklar framförs på ett sätt som inte är trafiksäkert eller att de efter användning parkeras på sätt 
som kan hindra framkomligheten och utgöra en fara för andra trafikanter. Transportlösningar i 
städerna behöver vara trafiksäkra och fossilfria, men de behöver även ta liten plats eftersom utrymmet 
är begränsat. Städerna kan inte reglera användningen av elsparkcyklar med lokala trafikregler, 
eftersom lagstiftningen inte skiljer på cyklar och elsparkcyklar, men de prövar sig fram med andra 
policyinstrument. Exempelvis har vissa städer ingått frivilliga överenskommelser med 
uthyrningsföretagen om hur elsparkcyklarna ska användas och parkeras. Detta möjliggörs sedan 
praktiskt och tekniskt med hjälp av geofencingteknik. Vissa städer har börjat att kräva polistillstånd 
enligt ordningslagen för uppställning av elsparkcyklar på offentlig plats och tar även ut avgifter för 
upplåtelse av sådan plats. Svenska städer prövar sig alltså fram med olika åtgärder för att komma 
tillrätta med baksidorna av den ökade användningen av elsparkcyklar. Offentlig upphandling har förts 
fram som verktyg för kommuner att ställa krav på uthyrningsföretagen, men är inte oproblematiskt. 
Projektet omfattar att undersöka mandat och roller, liksom relationen mellan städer, regioner och 
nationell nivå. Vi utforskar alltså både relationen mellan offentligt och privat samt kunskapens roll i 
beslutsprocesser. I projektet görs även en internationell utblick av hur ett urval av andra europeiska 
städer gör i elsparkcykelfrågan, för att undersöka om det finns goda exempel att hämta därifrån och 
som skulle passa i en svensk kontext. 
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Förändrade resvanor med förmånscykel och flytt av kontor, resultat av 
resvaneundersökningar 
Presentatör: Hanna Malm, Örebro kommun 

Författare: Hanna Malm Örebro kommun  

Under hösten 2020 genomförde Örebro kommun två olika resvaneundersökningar bland de egna 
anställda. Fokus på undersökningarna var beteendeförändring efter erbjudande om förmånscykel samt 
flytt av kontor. Sedan 2017 erbjuder Örebro kommun förmånscyklar till sina tillsvidareanställda och 
sedan dess (till hösten 2020) har 3 669 cyklar köpts. För att undersöka eventuell förändring i resvanor 
till arbetet som följd av erbjudandet genomfördes en resvaneundersökning bland de som köpt en 
förmånscykel. Av de 772 personer som svarade på enkäten var 61 % kvinnor och 39 % män och de 
flesta har köpt en vanlig cykel eller elcykel som används primärt till arbetspendling och sekundärt till 
fritidsaktiviteter och matinköp. Utifrån resvaneundersökningen kan det konstateras att de svarandes 
resvanor har förändrats efter erbjudandet om förmånscyklar. Totalt sett har andelen som kör bil till 
arbetet minskat och andelen som cyklar ökat. Framförallt har andelen som använder elcykel till arbetet 
ökat, före erbjudandet använde 3 % elcykel och motsvarande siffra efteråt är 20 %. Enligt resultatet är 
elcykel vanligare på längre sträckor (över 4–5 km) och det är en relativt stor andel som cyklar upp till 
20 km till arbetet. Med ökningen av andelen elcyklar, ökar även potentialen för fler att cykla till 
arbetet. Dessutom ökar sannolikheten att anställda köper elcykel när tröskeln är lägre då det är 
billigare och enklare att köpa en förmånscykel. Effekten av de förändrade resvanorna, att färre kör bil 
och fler cyklar, har lett till minskade koldioxidutsläpp för arbetsresor och i förlängningen bättre hälsa 
bland de anställda. Det finns med andra ord stor potential till förändrade resvanor genom att erbjuda 
förmånscyklar till anställda, som i slutändan kan bidra till ett mer hållbart trafiksystem. Dessutom kan 
åtgärder som bidrar till att fler företag erbjuder förmånscyklar och att förmånscyklarna blir billigare, 
som de skattelättnader som föreslogs våren 2021, kan få stor effekt på trafiksystemet i städerna.Våren 
2019 flyttade en del av kommunens verksamhet, totalt ca 400 personer, till nytt kontor närmare 
centrum. Vid det nya kontoret finns andra förutsättningar för arbetspendling, som exempelvis mer 
begränsad tillgång och högre avgift på bilparkering och närmare till resecentrum. Till det tidigare 
kontoret använde 47 % cykel och 34 % bil för arbetspendling. Efter flytten har andelen som kör bil till 
arbetet minskat till 21 % och andelen som cyklar ökat till 52 %. Även andelen som går och åker buss 
till kontoret har ökat efter flytt. Av de som bytt färdmedel har majoriteten bytt från att köra bil till att 
cykla. En stor andel svarar att förändrade förutsättningar för bilparkering är orsaken till 
färdmedelsbytet Resultatet av resvaneundersökningen tyder på att det finns stor potential till 
beteendeförändring och förändrade resvanor vid större förändringar som en flytt av arbetsplatsen. Att 
den nya arbetsplatsen i detta fall har bättre förutsättningar för hållbart resande bidrar även i stor 
utsträckning. Att en stor del av de som bytt färdmedel angav att det var på grund av ändrade 
förutsättningar för parkering, antyder att det även går att göra förändringar på en befintlig arbetsplats. 
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Mobilitetshubbar - Koncept och lärdomar från fem internationella städer 
Presentatör: Sara Boije af Gennäs, Trivector 

Författare: Sara Boije af Gennäs Trivector, Björn Wendle Trivector  

Under den senaste åren har mobilitetshubbar blivit ett omtalat ämne inom framtidens hållbara 
mobilitet och stadsutveckling. Syftet är att underlätta delad mobilitet i olika former. Inom planering av 
nya stadsdelar, parkeringsanläggningar samt i små och stora noder i transportsystemet planeras för 
olika varianter av mobilitetshubbar. Det finns ännu så länge få svenska exempel, men en del 
erfarenheter kring utveckling av mobilitetshubbar internationellt. För att få bättre förståelse för 
etableringen av mobilitetshubbar har projektet gjort en internationell utblick med exempel på olika 
mobilitetshubbar i europeiska städer. Studien har genomförts i fyra olika steg: 1. Olika koncept för 
utveckling av mobilitetshubbar. En översiktligt litteraturstudie har genomförts för att beskriva 
generella typer av mobilitetshubbar som finns idag, vilka som kan etableras i olika lägen och deras 
för- och nackdelar. 2. En internationell utblick – sammanställning av erfarenheter från fem 
internationella mobilitetshubbar. Information och lärdomar från fem hubbar som studerats utifrån 
följande aspekter: Funktioner och tjänster Lokalisering, utformning och marknadsföring/varumärke 
Affärsmodell Digital infrastruktur Samverkansmodeller mellan medverkande parter 
Framgångsfaktorer och de viktigaste lärdomarna För att samla in information från respektive hubb har 
både utvärderingsrapporter och intervjuer med representanter för respektive mobilitetshubb använts. 3. 
Analys och sammanställning av generella lärdomar. Utifrån de genomförda analyserna av respektive 
hubb har en sammanställning av de viktigaste gemensamma lärdomarna sammanställts. 4. Råd och 
rekommendationer till olika aktörer. I det avslutande steget har vi analyserat vad olika aktörer behöver 
tänka på vid etablering av mobilitetshubbar. Detta handlar delvis om att ta fram principer för en 
välfungerande mobilitetshubb, men även om att ställa rätt frågor vid uppstart av ett hubb-projekt. 
Resultaten ger relevanta insikter till aktuella aktörer avseende etablering och drift av mobilitetshubbar, 
däribland kommuner, fastighetsutvecklare och kollektivtrafikmyndigheter. Ur en kommuns perspektiv 
finns fler viktiga ansvarsområden men framför allt ofta att ansvara för det övergripande strategiska 
tänket kring utveckling av mobilitetshubbar, lokalisering, och inte minst att i tidigt skede utforska sin 
egen roll i förhållande de privata aktörerna. Utifrån ett fastighetsutvecklingsperspektiv blir samarbetet 
med kommunen en viktig del och även att hitta en affärsmodellslösning som kan passa för det 
specifika sammanhanget. För kollektivtrafikmyndigheter kan utvecklingen av nya delade 
mobilitetstjänster vara en möjlighet att öka kollektivtrafikens attraktivitet och locka fler kunder. Det är 
särskilt viktig att ta ställning och definiera kollektivtrafikmyndighetens roll i denna utveckling, och 
hitta samarbetsformer med mobilitetstjänstleverantörer. De generella resultaten kommer att illustreras 
med konkreta exempel från de studerade städerna Bergen, Dresden, München, Offenburg och Wien. 
Studien är genomförd av Trivector Traffic AB under 2021, i samarbete med flera olika aktörer: 
Eskilstuna kommun, Norrköpings kommun, Täby Park AB (Skanska & JM), Region Uppsala, Region 
Kronoberg, Skånetrafiken, Volvo Cars och Västerås Stad. 
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Öka mobilitet och lönsamhet samtidigt som vi samarbetar för en 
omställning till ett mer hållbart samhälle 
Presentatör: Julia Hammar, AB Väsbyhem 

Författare: Julia Hammar AB Väsbyhem  

Bakgrund Väsbyhem är ett kommunalt bostadsbolag i Upplands Väsby, en förort till Stockholm. Vi 
har en problembild, en ansträng parkeringssituation i vissa av våra bostadsområden där efterfrågan är 
högre än utbudet. Vi vill även ta ett helhetsgrepp över vår parkeringsekonomi, i dagsläget får vi inte 
kostnadstäckning för våra parkeringskostnader. Vi ser även att den kostnadsfördelning vi har för 
parkerignskostnader är orättvis, även de hyresgäster som inte nyttjar parkering är med och 
subventionerar kostnaderna. Vi vill även vara med och skapa en omställning i samhället till mer 
klimatsmarta transporter och vi tror att vi som fastighetsägare är en nyckelspelare i omställningen. 
Metod Vi har tagit stöd av Sveriges Allännytta för att hjälpa oss komma med en lösning till våra 
problembilder. Sveriges Allmännytta kallar det för Allmännyttans mobilitetsprojekt där även KTH, 
Move About och andra aktörer är med och samarbetar. Det har bedrivits studier och insamling av 
statistik för att skapa en nulägesbild och just nu arbetar vi med att ta fram konkreta lösningar och 
åtgärder. Samtidigt som vi arbetar med en parkerings- och mobilitetsstrategi testar vi olika lösningar i 
våra bostadsområden. Resultat Det vi har testat är elbilspool i tre bostadsområden och en cykelpool. 
Vi planerar även för att implementera leveransboxar och fler mobilitetstjänster. Den data vi har samlat 
in vittnar om att genom att våga genomföra åtgärder så kan vi skapa en mer hållbar 
parkeringssituation. Vi står i den fasen just nu att besluta om vilka åtgärder vi ska fokusera på och 
börja en omställning. Slutsatser Under året vi har arbetat med dessa frågor har vi insett att vi inte kan 
driva det här ensamma. Därför har vi startat upp ett samarbete med vår kommun. Vi ser även att vi 
behöver utöka samarbete för att kunna göra en gemensam ansträgning i samhället. Det är bara om vi 
aktörer är samspelta och arbetar tillsammans vi kan göra en beteendeförändring gällande människors 
rese- och levnadsmönster. Därför vill Väsbyhem komma och presentera och prata på Transportforum. 
För tycker att det är viktigt att vi delar med oss av vilka erfarenheter vi har fått i Allmännyttans 
mobilitetsprojekt då vi tror att det är många fastighetsägare som vill vara med i omställningen men de 
inte riktigt vet var de ska börja. Vi vill vara en vägvisare i arbetet och visa att det inte behöver vara 
svårt eller läskigt att tänka nytt kring mobilitet och parkering. Små åtgärder nu kan ge stora reslutat i 
framtiden. 
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4:9 Hållbar transportplanering 

Åtgärdsplanering för klimatomställningen: Åtgärdsbehov och 
finansieringsmöjligheter i transportinfrastrukturen för att nå klimatmålen 
Presentatör: Anders Åhlén, Material Economics, Stockholm, Sverige 

Författare: Robert Westerdahl Material Economics, Stockholm, Sverige, Anders Åhlén Material 
Economics, Stockholm, Sverige, Stina Klingvall Material Economics, Stockholm, Sverige, Axel 
Ihrfelt Material Economics, Stockholm, Sverige  

Bakgrund Transportsektorn står för nära en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp, 16 av 51 Mt 
CO2e år 2019, och dessa behöver minska snabbt för att klimatmålen ska nås. Trafikverkets ordinarie 
anslagstilldelning och andra finansieringskällor är omfattande men kan behöva kompletteras under den 
snabba omställning som transportsektorn nu går igenom. Samtidigt finns ett stort intresse från 
finansmarknadens aktörer att investera i klimatomställningen drivet av bland annat EU:s Taxonomi för 
hållbara investeringar. I detta projekt undersöks vilka åtgärder som kan vara lämpliga att utöka och 
tidigarelägga inom Trafikverket för att öka bidraget till klimatmålen, vilken betydelse det kan ha för 
Trafikverkets åtgärdsplanering, samt hur det stärkta intresset för gröna investeringar kan utnyttjas. 
Metod Projektet tar utgångspunkt i tidigare rapporter och analyser och använder sig av Trafikverkets 
och andras studier för att kvantitativt skapa en översikt över möjliga åtgärdsalternativ. En backcasting-
metodik används som analytiskt ramverk för att utifrån en given slutpunkt (netto-nollutsläpp av 
växthusgaser år 2045) kvantifiera behovet av åtgärder för att nå målet. Kvalitativa intervjuer har 
genomförts med externa experter inom området för att fånga upp olika infallsvinklar. Från 
Trafikverkets sida har Elin Näsström och Björn Hasselgren drivit projektet. Dessutom har en intern 
och en extern referensgrupp gett inspel på projektets inriktning och slutsatser under projektets gång. 
Åsikterna och resultaten i projektet är dock Material Economics och representerar inte nödvändigtvis 
referensgruppernas eller Trafikverkets syn. Resultat och slutsatser Trafikverket är den enskilt största 
aktören i transportsystemet men har idag endast rådighet över åtgärder med en minskningspotential på 
cirka 2 Mt CO2e per år vid år 2045. Detta motsvarar 6% av den totala 
bruttoutsläppsminskningspotentialen för elektrifiering, alternativa drivmedel och transporteffektivt 
samhälle. Åtgärder Trafikverket råder över har dessutom generellt högre samhällsekonomisk kostnad 
än åtgärder som andra aktörer huvudsakligen ansvarar för men uppfyller även andra transportpolitiska 
mål. Klimatnytta är ett av flera transportpolitiska mål som vägs in i Trafikverkets åtgärdsplanering. I 
gällande nationell plan har de flesta åtgärder en begränsad eller negativ inverkan på utsläppen, medan 
fem procent (12 miljarder) av investeringarna står för hela 88 procent av klimatnyttan. Även om 
elektrifiering och alternativa drivmedel är kraftfulla åtgärder har en bredare mix av åtgärder fördelar 
(resursutnyttjande, sidonyttor, etc.). Trafikverket kan öka sitt bidrag till att nå klimatmålen genom att 
identifiera en portfölj av ytterligare klimateffektiva åtgärder. En åtgärdsportfölj om 50 miljarder skulle 
överslagsmässigt kunna öka nationella åtgärders klimatnytta till 1 Mt CO2e årligen. Alternativ 
finansiering (utgivning av gröna- eller hållbarhetsrelaterade obligationer och upptagande av 
motsvarande lån) eller alternativa ägande- och organiseringsformer med direkt involvering av privat 
kapital skulle kunna användas för att genomföra fler klimatnyttiga projekt utan att minska utrymmet 
för Trafikverkets ordinarie verksamhet. Detta kräver dock politiska beslut. Trafikverket kan använda 
projektets insikter i framtagandet av nästa nationella plan genom att särskilt utvärdera åtgärder utifrån 
ett explicit klimatperspektiv. Därefter kan möjligheterna att prioritera eller tidigarelägga fler åtgärder 
med klimatnytta undersökas. I ett nästa steg kan även kompletterande bedömningar göras för att 
utvärdera hur åtgärders klimatnytta skulle påverkas av tidigareläggning samt kvantitativt bedöma 
åtgärder som väntas ha god klimatnytta men där existerande bedömningar gjorts mindre detaljerade. 
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Hållbar väg till klimatmålet 
Presentatör: Håkan Johansson, Malmö Universitet, Malmö, Sverige 

Författare: Håkan Johansson Malmö Universitet, Malmö, Sverige, Thomas Norman Malmö 
Universitet, Malmö, Sverige  

Samhället står inför stora utmaningar att begränsa klimatpåverkan till hållbara nivåer både globalt och 
nationellt. Transportsektorns klimatpåverkan är stor och vägtrafikens utsläpp dominerar. 
Utmaningarna är stora även för att nå annan ekologisk och social hållbarhet, inte minst vad gäller 
städer. Forskningen pekar generellt på att strategier för att begränsa klimatpåverkan kan bidra till 
social och ekologisk hållbarhet både genom minskad klimatpåverkan och genom åtgärderna i sig. 
Utsläppen från vägtrafiken kan minskas på tre sätt, genom ett transporteffektivt samhälle, 
energieffektivare fordon samt genom förnybar energi och framförallt genom en kombination av dessa. 
De frågor som vi ställer här är hur olika vägar att nå klimatmålet för transportsektorn påverkar social 
och ekologisk hållbarhet men också hur genomförbara dessa vägar är? Svaren finns redovisade i en 
uppsats som gjorts som ett examensarbete inom magisterprogrammet Hållbar stadsutveckling vid 
Malmö Universitet. Uppsatsen är gjord på vårt eget initiativ och är inte kopplad till någon 
uppdragsgivare. För att få svar på våra frågeställningar utgår vi från tre av totalt åtta olika scenarier 
som Trafikverket tagit fram inom ramen för ett regeringsuppdrag och som alla når klimatmålet för 
vägtrafiken. Dessa tre scenarier kan sägas representera ytterligheter av de tre sätten att minska 
utsläppen med olika kombinationer av ekonomiska styrmedel. I uppsatsen beskrivs scenarierna 
utförligt och hållbarheten i dessa analyseras med stöd av vetenskaplig litteratur, facklitteratur och 
svenska rapporter från myndigheter inom området. Scenariernas genomförbarhet, tekniskt, politiskt 
samt tids- och resursmässigt har undersökts med stöd av enkät och intervjuer med några kommuner 
och regioner i Sverige. Resultatet pekar på att ett scenario (B) som i huvudsak bygger på att 
klimatmålet för transportsektorn nås genom elektrifiering och biodrivmedel sannolikt bidrar negativt 
till såväl social som ekologisk hållbarhet. Detta scenario har också utgjort grund för Trafikverkets 
basprognos. Genom att komplettera ett sådant scenario med skatter på drivmedel och körd sträcka, så 
att trafikarbetet för personbil och lastbil minskar - kan scenariot bidra till ekologisk hållbarhet. Ett 
sådant scenario (C3) bidrar dock inte till social hållbarhet. I ett tredje scenario (D3) riktas styrmedlen 
mot städer samtidigt som åtgärder genomförs för att effektivisera och förbättra alternativen till 
personbilsresor och lastbilstransporter. Det handlar bl.a om att bygga tätt, funktionsblandat och 
kollektivtrafiknära, utforma städer och infrastruktur för gående, cyklister och kollektivtrafik, förbättra 
kollektivtrafiken, resfria alternativ, effektivisera logistik och öka möjligheterna till transporter på 
järnväg och med sjöfart. Detta scenario bidrar både till social och ekologisk hållbarhet. Uppsatsen har 
också försökt att ge svar på frågan om scenariernas genomförbarhet. Det har varit svårare att svara på. 
B-scenariot kan ses som en naturlig och genomförbar förlängning på dagens transportpolitik, medan 
C3-scenariot förefaller vara näst intill omöjligt att genomföra. D3-scenariot ligger mittemellan, men 
sett ur ett längre perspektiv så bör D3-scenariot, som både är ekologiskt och socialt hållbart vara den 
väg som får störst acceptans och därmed blir långsiktigt minst svår att genomföra. Samtidigt kan 
konstateras att åtminstone delar av samhället inte slagit in på denna väg. Här behövs sannolikt både 
bättre kunskap och tydligare styrning för att hamna på rätt väg. En hållbar väg till klimatmålet. 
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Större genomslag för fyrstegsprincipen i transportplaneringen 
Presentatör: Emma Lund, Trivector Traffic AB 

Författare: Emma Lund Trivector Traffic AB, Hanna Wennberg Trivector Traffic AB, Lena Smidfelt 
Rosqvist Trivector Traffic AB  

Fyrstegsprincipen har funnits i över 20 år som angreppssätt för god resurshushållning och för att 
åtgärder i transportsystemet ska bidra till hållbar samhällsutveckling. Trots det har fyrstegsprincipen 
ännu inte fått fullt genomslag i transportplaneringen. I ett forskningsprojekt finansierat av Trafikverket 
har Trivector belyst hur fyrstegsprincipen kan få större genomslag, såväl generellt i 
transportplaneringen som i åtgärdsvalsstudierna. Resonemang förs också om konsekvenserna för 
transportpolitisk måluppfyllelse av större användning av steg 1- och 2-åtgärder. I projektet har 
systematisk genomgång gjorts av tidigare studier och utredningar som grund för identifiering av 
brister och utmaningar i dagens planeringsprocess när det gäller fyrstegsprincipens genomslag. Detta 
har varit grunden för projektgruppens analys som utmynnat i projektets slutsatser och 
rekommendationer. Avstämningar har gjorts med tjänstepersoner från Trafikverket. Avstamp tas i 
grundtanken med fyrstegsprincipen som angreppsätt för en transportplanering som säkerställer både en 
god resurshushållning och en hållbar samhällsutveckling. Åtgärdsvalsstudierna är en viktig plattform 
för att i samverkan mellan aktörer styra samhällsutvecklingen i hållbar riktning. När åtgärdsvalsstudier 
infördes som moment i transportplaneringens tidiga skeden var syftet att åstadkomma en 
förutsättningslös studie av möjliga åtgärder enligt fyrstegsprincipen. Flera studier visar dock att 
fyrstegsprincipen inte alls fått det genomslag som var tänkt. Steg 1- och 2-åtgärder har svårt att göra 
sig gällande och betraktas som komplement till steg 3- och 4-åtgärder. Det saknas också fungerande 
strukturer att ta steg 1- och 2-åtgärderna vidare efter avslutad åtgärdsvalsstudie. För att 
fyrstegsprincipen ska få genomslag måste åtgärdsvalsstudierna existera i en transportplanering som 
anammat fyrstegsprincipen i sin helhet. Centralt för ett större genomslag av fyrstegsprincipen i 
transportplaneringen, i syfte att finna åtgärder som ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, är 
behovet att utgå från ett tydligare systemperspektiv i transportplaneringen, och inte huvudsakligen 
fokusera på lokala brister. Projektet belyser betydelsen av systemanalyser och systemuppföljningar 
och hur dessa tillämpas idag. Det blir tydligt att det behövs utvecklas systemanalyser som även fångar 
systembrister i transportsystemet i relation till måluppfyllelse vad gäller miljö och social hållbarhet, 
som inte nödvändigtvis har en geografisk koppling men som ändå måste få en koppling till de 
konkreta åtgärder som planeras i transportsystemet. Åtgärdsvalsstudierna har hittills varit den främsta 
plattformen för fyrstegsprin-cipens tillämpning och en diskussion har förts i projektet om vilken roll 
och syfte som åtgärdsvalsstudierna bör ha för att fyrstegsprincipen ska få större genomslag. Slutsatsen 
är att två olika typer av åtgärdsvalsstudier behövs: konceptval för tidiga skeden respektive mer konkret 
åtgärdsval. ÅVS-metodiken bör ses över för att svara mot detta behov med följaktligen olika fokus vad 
gäller syftet med åtgärdsvalsstudien. Fyrstegsprincipens genomslag rör också rådigheten för olika 
åtgärder. Frågan är också vilken aktör som leder och samordnar aktörer i en komplex planeringssamtid 
i riktning mot de övergripande målen. Trafikverket bör få ett uppdrag att leda och samordna arbetet 
mot mer hållbar transport. Förutsatt att det finns en sådan samordnande aktör, bör Trafikverkets 
finansieringsmöjligheter för steg 1- och 2-åtgärder belysas liksom hur inslagen av 
funktionsorienterade processer i transportplaneringen kan ökas för att flytta fokus till nyttorna som 
åtgärder bidrar med snarare än vilken aktör som ansvarar för en anläggning. 
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Jämställdhetsintegrering i ÅVS-processen på Trafikverket 
Presentatör: Ellen Lycke, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, Sverige 

Författare: Ellen Lycke Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, Sverige, Julia Nyberg Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Alnarp, Sverige  

Transportplanering har traditionellt sett grundats i maskulina normer som premierat mäns behov och 
förbisett kvinnors. Trafikverket ansvarar för trafikplanering i Sverige och har därmed möjlighet att 
påverka hur transportsystemet tillgodoser olika människors behov. Eftersom ett bristande 
jämställdhetsperspektiv identifierats i transportsektorn har Regeringen uppdragit Trafikverket att 
utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Den här studien syftar till att bidra med förståelse 
och kunskap som kan leda till att jämställdhetsperspektivet får ett större genomslag i 
transportplaneringen. Studien utgår från Carol Bacchis idéer om diskursens makt att påverka 
samhällsutvecklingen. Genom att undersöka åtgärdsvalsstudien som metod för problemformulering 
och åtgärdsgenerering har vi diskursivt analyserat hur jämställdhet behandlas i ett tidigt skede av 
planeringsprocessen på Trafikverket. Eftersom diskurserna begränsar vad som kan tänkas eller sägas 
kring ett visst fenomen påverkar de också vilka beslut som är möjliga att fatta. Det blir därmed viktigt 
att utgå från tjänstepersoners förståelse för transportsystemet och jämställdhet för att synliggöra varför 
vissa beslut fattas. Med hjälp av ett teoretiskt ramverk baserat på Carol Bacchis idéer om 
problemrepresentation och Christian Dyméns tabell om feminina och maskulina attribut har intervjuer 
med utredare på Trafikverket genomförts och analyserats. Studien visar att jämställdhet inte är 
integrerat i ÅVS-processen idag och att utredare på Trafikverket har svårt att hantera jämställdhet 
utifrån dagens metoder och kunskapsgrund. Det leder till att de beslut och åtgärder som genereras i 
ÅVSen inte inkluderar ett jämställdhetsperspektiv. Studiens slutsatser grundas i att fler feminina 
attribut behöver inkluderas i ÅVS-processen för att jämställdhetsfrågan inte ska förminskas eller 
förenklas. Kunskap och förståelse för jämställdhetens roll i transportsystemet tillsammans med tydlig 
styrning och konkreta riktlinjer från Trafikverkets ledning behövs därtill för att jämställdhet ska kunna 
integreras i ÅVSen. 
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Varför Trafikverket inte riktigt fixar sociala frågeställningar 
Presentatör: Karin Winter, KTH, Avd Urbana och regionala studier 

Författare: Karin Winter KTH, Avd Urbana och regionala studier  

Presentation av övergripande resultat och slutsatser från avhandlingen Tankemotståndet mot sociala 
skillnader som transportplaneringsfråga. Avhandlingen lades fram vid KTH i juni 2021 av Karin 
Winter som de senaste åren forskat parallellt med arbetet som sakkunnig vid Trafikverket. Se även, 
http://diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-
2761&pid=diva2%3A1556004&c=3&searchType=SIMPLE&language=sv&query=Karin+Winter&af
=%5B%22hasFulltext%3Atrue%22%2C%22personName%3A%5C%22Winter%2C+Karin%5C%22
%22%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sort
Order=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all Forskningen har syftat 
till att bistå med ny kunskap som kan hjälpa Trafikverket att bli bättre på sociala planeringsperspektiv. 
Utifrån denna ambition har Winter undersökt dominerande planeringstänkande på Trafikverket. 
Analysen visar att de tongivande planeringsdiskurserna gör det svårt för Trafikverket att nyanserat 
förhålla sig till sociala frågeställningar. Dagens planeringstänkande kan sägas medverka till att social 
skillnader görs till en planeringsfråga på marginalen. I studien klargörs hur detta mer i detalj går till 
och vad det är för förgivettaganden som möjliggör och normaliserar en transportplanering som inte 
sätter sociala skillnader i centrum. Studiens resultat är av brett intresse och av särskilt hög relevans för 
alla som önskar att samhällsplanering ska leda till ökad social hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet. 
De sätter också Trafikverkets kritiserade tondövhet inför behov av klimatomställning och mer 
långtgående hållbarhetsarbete i ett nytt ljus genom att visa på en mycket djupgående problematik. 
Forskningen bygger på en diskursteoretisk ansats utgående från de politiska teoretikerna Ernesto 
Laclau & Chantal Mouffe. Empirisk ingång har framförallt varit Trafikverket nationella transportplan 
2018-2029. 
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4:10 Värdeskapande stadsmiljöer 

Stockholms nya framkomlighetsstrategi - många möjligheter till rörelse 
och vistelse 
Presentatör: Sara Bergendorff, Trafikkontoret Stockholms stad 

Författare: Sara Bergendorff Trafikkontoret Stockholms stad  

När framkomlighetsstrategin för Stockholm stad kom för snart tio år sedan var den både modig och 
unik. Visst fanns det andra trafikstrategier som fokuserade på hållbara transporter. Det fanns samtidigt 
få som lika tydligt konkretiserade kopplingen mellan konkurrensen om utrymme i den täta staden och 
hållbarhet. Med dagens nomenklatur handlar det om en fjärde dimension av hållbarhet, rumslig 
hållbarhet, som behöver gå hand i hand med de andra tre. Nu har Stockholm tagit fram ett förslag till 
reviderad framkomlighetsstrategi. Den tar sin utgångspunkt i tre utmaningar som staden delar med 
många av världens städer och där planering av gator och vägar spelar en avgörande roll: brist på fysisk 
aktivitet och social interaktion, klimatutmaningen och konkurrensen om utrymme som har blivit ännu 
hårdare med stadens ökade tillväxt. Som alltid när det gäller samhällsplanering handlar det om 
avvägningar. Den reviderade strategin tydliggör ännu fler behov staden och transportsystemet behöver 
tillgodose för stockholmare, besökare och företag. Med hjälp av tydliggörande figurer, exemplifierade 
åtgärdsområden och förhållningssätt förtydligas det arbetssätt som staden behöver ha för att bidra till 
att lösa utpekade utmaningar och nå flera mål samtidigt. Lösningen som pekas ut sammanfattas i att 
prioritera kapacitetsstarka färdmedel och ge mer utrymme för attraktiva vistelseytor tillsammans med 
den nya teknikens möjligheter. På så sätt främjas en effektiv och hållbar användning av stadens 
gemensamma och begränsade resurs – gatuutrymmet. Samtidigt ger det en förenklad bild. En stor del 
av arbetet sker naturligtvis i samverkan med andra aktörer, både offentliga och privata, för att nå den 
uppsatta lösningen. Vissa saker är mer omstridda, som hur staden kan förhålla sig till 
mikromobilitetslösningar, möjligheten att använda offentlig upphandling som verktyg för förändring, 
den stora satsningen på laddmöjligheter och vilket ansvar staden har för att uppmuntra till ökad aktiv 
transport och att fler människor möts. Under föredraget kommer Stockholm beskriva sitt 
förhållningssätt och de avvägningar det kommer innebära. 



122  Transportforum 2022 

Trafikstrategier i mindre städer – erfarenheter från Europa 
Presentatör: Lasse Brand, WSP 

Författare: Lasse Brand WSP  

Bakgrund För att nå klimatmålen och ett mer hållbart trafiksystem behövs ett paradigmskifte: 
Målstyrd planering istället för prognosstyrning. Det klassiska sättet att prognostisera trafiken och 
sedan öka vägkapaciteten har visat sig ha svårt att skapa attraktiva, sunda städer. Orsaken är inducerad 
trafik med en negativ spiral av mer bilinfrastruktur, biltrafikflöden, buller och klimatutsläpp. Allt fler 
städer i hela Europa utvecklar därför trafikstrategier med hållbara målsättningar (Sustainable Urban 
Mobility Plans, SUMP). Men mindre städer och kommuner har ofta svårt att utveckla trafikstrategier. 
De brukar ha mindre resurser och kunskap om strategisk trafikplanering, en högre andel biltrafik och 
sämre förutsättningar för kollektivtrafik, så att det kan kännas överväldigande att förändra 
trafiksystemet. Det behövs helt enkelt egna metoder och åtgärder som passar deras förutsättningar. 
Därför utvecklades en planeringshandbok för trafikstrategier i städer med färre än 100 000 invånare 
inom projektet CIVITAS SUMPs-Up (Sustainable Urban Mobility Planning in Smaller Cities and 
Towns). Den föreslagna presentationen handlar om frågan hur mindre städer kan bäst styra mot hållbar 
mobilitet. Handbokens viktigaste resultat sammanfattas, med fokus på praktiska exempel. Mervärdet 
för den svenska publiken är också att de kommer få en bra överblick vilka metoder och åtgärder som 
används i framgångsrika europiska småstäder. Inte allting går att kopiera direkt, men några nya idéer 
kommer säkert tas hem efter presentationen. Metod Planeringshandboken utvecklades i tätt samarbete 
med experter för trafikstrategier från Tyskland, Frankrike, Sverige, Litauen och Ungern, samt 
representanter för europeiska kommissionen. Innehållet är baserat både på deras samlade erfarenhet, 
och på en rad workshops med en grupp av 10 till 20 mindre städer från Europas alla hörn. Resultat 
Baserat på en analys av vanliga utmaningar och förutsättningar i mindre städer presenterar handboken 
planeringsmetoder och åtgärder som har visat sig fungera väl i deras kontext, inklusive över 30 
praktiska exempel i 10 åtgärdskategorier. Handboken börjar med en sammanfattning av relevanta 
fördelar. Hur kan trafiksystemet hjälpa att motverka demografiska och ekonomiska problem, såsom en 
minskande och åldrande befolkning? Texten är också tänkt som argumentationsunderlag för 
förvaltningar som vill övertyga sina lokala politiker. Andra delen presenterar en förenklad version av 
den (i Europa) kända SUMP planeringscykel, där 12-stegsprocessen anpassades till mindre städer 
behov. För varje planeringssteg beskrivs målen och praktiska uppgifter, sammanfattad i en enkel steg-
för-steg checklista. Till sist presenteras 10 rekommenderade åtgärdskategorier som har visat sig vara 
användbar i mindre städer, komplett med konkreta rekommendationer hur de kan genomföras och 
exempel från olika städer. Slutsatser Några av lärdomarna som handboken rekommenderar är: Det kan 
vara smart att börja med populära åtgärder som leder till snabba resultat och skapa stöd för fler 
förändringar (tex ful tågstation, oattraktivt centrum, trafikolyckor vid skolor). Geografisk kan det vara 
gynnsam att börja med centrumet och jobba därifrån utåt. Placemaking och temporära lösningar kan 
hjälpa att skapa momentum. Att genomföra åtgärder som har fungerat bra i liknande städer är oftast 
mer effektiv än att försöka sig på teknisk svåra åtgärder som automatisering, ITS eller stadslogistik. 
En drivande ledare kan göra ännu större skillnad än i större städer. Länk till planeringshandboken: 
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_topic_guide_smaller_cities_and_towns_final.pdf 
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Omfördelning av stadens ytor för att möta klimatförändringar och 
pandemier 
Presentatör: Sara Tärk, Sweco Architects 

Författare: Sara Tärk Sweco Architects, Elise Grosse Sweco Architects  

Bakgrund: Idag bor hälften av världens befolkning i städer, och 2050 väntas två tredjedelar göra det. 
Den snabba urbaniseringen ställer oss inför nya utmaningar – vilket har blivit tydligt under det senaste 
året med Corona. Även om det inte är klarlagt att det finns något samband mellan mer tätbefolkade 
städer och spridningen av Covid-19 visar pandemin att det är angeläget för tätorter att simultant 
hantera både virus-pandemier och hot från extremväder, värmeböljor, torka och skyfall. En ny studie 
från Sweco visar att hållbar och smart utveckling som understöds av riktade klimatinsatser kan lösa 
den synbart olösliga ekvationen att fördubbla antalet invånare och arbetsplatser samtidigt som andelen 
grönytor fördubblas. Detta på ett sätt som dessutom både är klimatsmart och ökar boendekvaliteten 
samtidigt som den gynnar diversifierade och berikande upplevelser för människorna. Metod: 
Projekterfarenheter och kunskapssammanställning från intervjuer med Swecos experter och 
specialister inom olika discipliner ligger till grund för rapporten där olika åtgärder och processverktyg 
tillämpas i ett fiktivt förtätningsprojekt med syfte att visa den komplexa utmaningen – att skapa goda, 
hållbara livsvillkor i den täta staden – och den palett av åtgärder som finns till hands. Sweco har 
genom initiativet Fågel Fenix samlat sina experter inom hållbar stadsutveckling och bjudit in 
kommuner och andra aktörer i branschen till rundabordssamtal för att hitta innovativa lösningar för att 
möta klimathot och minska branschens negativa påverkan på klimatet. Fågel Fenix är ett exempel på 
den typ av process som beskrivs i Urban insight-rapporten, där en tvärdisciplinär projektgrupp skapas i 
ett tidigt idéskede. Åtgärder såsom klimatanpassningar och omfördelning av utrymme i det offentliga 
rummet exemplifieras med genomförda projekt, som exempelvis ett förtätningsprojekt i 
Lindholmspiren vid Göta älv där Swecos arkitekter har skapat ett vackert bostadskvarter med fokus på 
hållbarhet och människors välmående. I projektet kombineras en hög exploatering med rymliga 
gårdsmiljöer, grönskande vilorum och gemensamma utrymmen för sociala aktiviteter. Husen och 
gårdens höjdsättning har anpassats till högre vattennivåer i älven och omhändertagande av dagvatten 
är ett givet inslag i gestaltningen. Resultat: Syftet med denna presentation är att dela med oss av 
lärdomarna från rundabordssamtalen där ord går till handling och kan inspirera branschen till att öka 
takten i klimatomställningen. Vi vill också dela med oss av vår kunskap och visa en bredd palett av 
åtgärder inom multifunktionell och effektiv markanvändning; fördröjning och magasinering av 
dagvatten, effektiv planering av skugga och vattenytor samt takträdgårdar och vertikal grönska. 
Projektet betonar vikten av god gestaltning av de tekniska åtgärderna och visar att förtätning kan ske 
samtidigt som tillgången till grönska och rekreation förbättras. Detta tack vare avsevärt bättre tillgång 
till delade utrymmen, smartare lösningar i hemmet, bättre teknologi, distansarbete samt delad 
mobilitet. Genom att omfördela utrymmet i staden kan andelen park och offentlig plats öka, ytor med 
kvaliteter som människor i staden har kommit att uppskatta än mer under Corona-pandemin. För att 
det ska fungera krävs en effektiv och flexibel markanvändning där ytornas kvalitet höjs och ges fler 
funktioner. För ett hållbart projekt krävs också en socialt hållbar process. 
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4:11 Styrning och hållbar stadsutveckling 

Hur jobbar kommunerna med flexibla p-tal och hållbar mobilitet? 
Presentatör: Frances Sprei, Chalmers 

Författare: Frances Sprei Chalmers, Fredrik Holm Fredrik Holm, Maria Ivansson Klimatkommunerna  

Bakgrund Idag saknas både en övergripande bild av hur kommuner jobbar med parkering och ett 
kunskapsutbyte mellan kommunerna. Inom ramen för projektet KomPark har vi tagit fram en enkät 
om hur kommuner jobbar med parkeringsfrågor. Arbetet kring enkäten har skett i samarbete med 
kommunerna då vi inledningsvis hade en workshop med Klimatkommunerna (en förening för 
kommuner och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete) för att förstå kunskapsbehovet och 
diskuterat resultaten med respondenterna under en uppföljningsworkshop.Metod En webbaserad enkät 
skickades till tjänstemän inom 80 kommuner under våren 2021. 55 av dess besvarade enkäten. Analys 
av svaren har gjorts utifrån om kommunerna är medlemmar i Klimatkommunerna eller inte, samt 
vilken av Sveriges Kommuner och Regioner (SKRs) kommungrupper de tillhör. Enkäten består av 
frågor kring målsättningar rörande parkering, bil- och cykelparkering för flerbostadshus och 
kontorsfastigheter, uppföljning av parkeringsavtal och regleringar samt hinder för implementering av 
flexibla p-tal.Resultat Den vanligaste faktorn som påverkar bedömningen av parkeringstalet för ett 
nytt flerbostadshus eller kontorsfastighet är tillgången till kollektivtrafik. Följt av tillgång till 
cykelinfrastruktur och offentlig och kommersiell service. De vanligaste fastighetsrelaterade faktorerna 
är lägenhetsfördelning och storlek samt möjligheterna till att samnyttja parkeringsplatser. I de flesta 
kommunerna så ger mobilitetsåtgärder möjlighet till reduktion av parkeringstalet. Bilpool är vanligast, 
följt av åtgärder för att främja kollektivtrafik och delningstjänster för cykel. När det gäller att faktiskt 
utnyttja de flexibla parkeringstalen ser siffrorna lite dystrare ut. Bara 23% av kommunerna svarar ”så 
gott som alltid” och 18% att det sker vid en fjärde eller hälften av fallen. Uppföljning och utvärdering 
sker också sällan. Bara 20% av kommunerna svarar att det följer upp det faktiska utbudet och jämför 
med bygglov eller att de gör inventeringar med hjälp av stickprov. De tre största upplevda hindren för 
ett fortsatt arbete för sänkta p-tal och mer hållbar mobilitet är att effekten av de olika åtgärderna är 
oklara, allmänhetens opinionsläge samt den parlamentariska sammansättningen i kommunerna. Här 
ser vi en stor skillnad mellan storstäderna och de mindre kommunerna. Bland de större städerna 
upplevs den oklara effekten som ett större hinder medan för de mindre kommunerna upplevs 
opinionen och politikerna som ett större hinder.Slutsatser Kollektivtrafiken spelar en viktig roll för att 
kunna minska parkeringsteln. Det blir alltså viktigt att bygga upp förtroendet och tryggheten till 
kollektivtrafiken efter Covid. Bilpool och andra delningstjänster är också viktiga element – men där 
behövs det mer kunskap kring effekterna då det osäkra kunskapsläget upplevs som ett hinder speciellt 
i de större kommunerna. Även om möjlighet till flexibla p-tal finns i de flesta kommunerna så 
utnyttjas de inte i en majoritet av fallen. Mer arbete behövs för att se till att reducerade p-tal och olika 
åtgärder faktiskt implementeras och utvärderas. En del av kunskapsuppbyggnaden är kopplat till ett 
utöka kapaciteten att följa upp parkeringstalen men också effekterna av de implementerade. Dels för 
att kunna skapa bättre lösningar för att tillgodose nyttjarnas mobilitet, dels för att skapa ett större 
förtroende bland tjänstemän, politiker och allmänheten över att åtgärderna leder till en positiv 
förändring. 
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PBL - hinder och möjligheter 
Presentatör: Karl Evald, Boverket 

Författare: Karl Evald Boverket  

Referat saknas. 
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MISSUM - Behov av politiskt hållbara finansieringsmodeller 
Presentatör: Kristine Haraldsen, Asplan Viak, avd. Urbanet Analyse 

Författare: Kristine Haraldsen Asplan Viak, avd. Urbanet Analyse, Bård Norheim Asplan Viak, avd. 
Urbanet Analyse  

Både i Norge och Sverige har stadsmiljöavtal införts i syfte att skapa mer hållbara stadstransporter och 
mindre biltrafik. Avtalen innebär att staten tillhandahåller finansiering i utbyte mot att städer gör 
investeringar i miljövänliga transporter och begränsningar av biltrafiken. Utmaningen är att de lokala 
myndigheterna måste genomföra upopulära åtgärder och staten vet först efteråt om åtgärderna 
fungerar. En viktig del av de norska avtalen är vägtullsfinansiering, både för att finansiera 
investeringar och för att minska biltrafiken. För att genomföra miljömässigt hållbara åtgärder på 
transportområdet är det viktigt att dessa också är socialt hållbara. Det är därför viktigt att belysa hur 
olika grupper påverkasav de politiska instrumentpaket som införts under de senasteåren. MISSUM er 
uppdelad i sex arbetspaket. Detta abstrakt innehåller resultat från WP4: Analyser av social hållbarhet 
och fördelningseffekter av vägtullar. Vi kommer att presentera resultat från analyser av vägtullars 
fördelningseffekter i Bergen och Grenland. Frågan är vem som kommer att förlora eller vinna genom 
att flytta medel från vägtullar till skattefinansiering. Skillnaden mellan dessa städsområder, både när 
det gäller nivån på vägtullar och alternativ till bilar, gör det intressant att diskutera överförbarheten i 
andra områden. Metoden bygger på två olika datakällor och analyser: Vi kör en 
transportmodellberäkning för att beräkna effekten på transportlastfördelningen med och utan vägtullar. 
Dessa analyser visar både hur mycket biltrafiken ökar utan vägtullar och vilka områden som upplever 
den största förändringen i kostnader beroende på var de bor och hur mycket de kör bil. Vi analyserar 
resevanasdata för att belysa vem som får ökade eller minskade kostnader beroende på var de bor och 
hur de reser. I detta projekt ville vi se om småbarnsföräldrar och låginkomstgrupper gynnades av att gå 
från vägtullsfinansiering till skattebetalarnas finansiering.Resultat En övergång från vägtullar till 
skattefinansiering av dessa stadspaket skulle främst påverka dem med de lägsta inkomsterna, som kör 
minst med bil. Personer i hushåll med inkomster under 600 000 NOK får cirka 330 NOK i ökade 
kostnader, medan de med inkomster över 1,6 miljoner NOK betalar cirka 820 NOK mindre per år. 
Baserat på fördelningshänsyn och hushållens totala utgifter är dessa effekter små, men de med högst 
inkomst tjänar mest på att ersätta vägtullar med skattefinansiering. Finansiering över skatteräkningen 
jämfört med vägtullsfinansiering ökar bördan för människor utan bil, medan personer med bil och 
särskilt de som kör mycket kommer att ha en lägre belastning. Till exempel betalar en person som bor 
i en familj med två vuxna med barn och flera bilar cirka 1400 NOK mindre per år. En person som bor i 
ett hushåll med flera vuxna utan bil måste betala mer än 2 400 NOK mer per år. I både Bergen och 
Grenland är det de med låga inkomster som kör minst bilar, och som kommer att förlora mest på en 
förändring av finansieringen från vägtullar till skattefinansiering. En stor skillnad mellan 
stadsområden är vägtullars inverkan på kostnaderna för trängsel. I Bergen kommer en övergång från 
vägtullar till skattefinansiering att öka bilisternas tid i trängsel, så att en stor del av 
avgiftsbesparingarna äts upp av ökade trängselkostnader. 
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Urbana stationssamhällen - förtätning av stationsnära områden för god 
tillgänglighet 
Presentatör: Meta Berghauser Pont, Chalmers tekniska högskola 

Författare: Meta Berghauser Pont Chalmers tekniska högskola, Sanna Isemo Urban Futures, Ida 
Lindbergh Göteborgsregionen, Javier Falla Arce Göteborgsregionen, Ioanna Stavroulaki Chalmers 
tekniska högskola  

Samtidigt som stationer ökar tillgängligheten på regional och nationell nivå och skapar urban 
utvecklingspotential i direkt anslutning till stationer, påverkas stationssamhällen också av 
barriäreffekter och buller med potentiellt negativa konsekvenser för social och ekonomisk hållbarhet. 
Utmaningen som projektet ’Urbana stationssamhällen - förtätning av stationsnära områden för god 
tillgänglighet’ tar sig an är hur stationsnära områden kan förtätas samtidigt som en god tillgänglighet 
skapas. Syftet med projektet är att utveckla en analysmetod för inventering och utvärdering av 
stationsnära områden baserat på en inventering av förtätningspotential samt en utvärdering av lokal 
tillgänglighet till samhälleliga funktioner som är viktiga för social hållbarhet. Med detta kan projektet 
bidra till de globala hållbarhetsmålen, särskilt mål 11: Hållbara städer och samhällen. Inventeringen av 
förtätningspotential baseras på ’plats-nod modellen’ som utvecklades av Bertolini. Platskvalitén 
beskriver stationen som destination där människor, funktioner och bebyggelse samlas. Detta kan mätas 
genom täthet som dock behöver förtydligas eftersom det inte enbart handlar om hur många människor 
som samlas på en yta, men även hur många människor som är tillgängliga inom ett visst avstånd eller 
tidsram. Detta kan kopplas till stationens nodkvalité som fokuserar på des roll som hållplats i 
transportsystemet som helhet. Dessa två aspekter är beskriven i nod-platsmodellen som i korthet 
innebär att tillgänglighet inte enbart handlar om knutpunktens egenskaper utifrån ett 
transportperspektiv utan även utifrån ett planeringsperspektiv. En tredje aspekt som tillades senare 
handlar om stationsområdens tillgänglighet utifrån olika transportmedel som påverkar räckvidden och 
därmed definitionen av stationsnära områden. En balans mellan plats- och nodkvalitéer är önskvärd för 
effektiv användning av befintliga investeringar men också för att undvika överbelastning av befintliga 
investeringar. Två typer av nod/plats dikotomier kan identifieras där ett stationsområde kan beskrivas 
som ”overconnected” när nodkvalitéer överskrider platskvalitéer och tvärtom som ”overdeveloped” 
när platskvalitéer överskrider nodkvalitéer. Dessa två tillstånd betyder olika möjligheter och 
utmaningar. Till exempel har stationsområden som är ”overconnected” förtätningspotential för att 
bättre utnyttja den befintliga transit service medan noder som är ”overdeveloped” kräver investeringar 
i infrastruktur. Nod/plats dikotomi kan alltså användas för att utveckla framtidsscenarier. Dessa 
framtidsscenarier med fokus på förtätnings evalueras i nästa steg med stöd av en metodik som 
utvecklas i ett parallellt forskningsprojekt där en metod utvecklas för integrerad effektanalys av 
infrastruktur förändringar i stadsmiljöer. I urbana stationssamhällen är fokus särskilt på de 
socioekonomiska effekterna av både ändringar i nod- och platskvalitéerna. Metoden appliceras på 
urbana stationssamhällen i Göteborgsregionen. 
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4:12 Verktyg för hållbar samhällsplanering 

Integrerad effektanalys av infrastruktur förändringar i stadsmiljöer 
Presentatör: Meta Berghauser Pont, Chalmers tekniska högskola 

Författare: Meta Berghauser Pont Chalmers tekniska högskola, Ioanna Stavroulaki Chalmers tekniska 
högskola, Oskar Kindvall Calluna, Emy Lanemo KMV forum, Monika Levan Trafikverket  

A method for integrated impact assessment of infrastructure transformations in urban environments is 
developed with the aim to contribute to an improved understanding of the impact of infrastructure 
projects carried out by the Swedish Transport Authority, especially when these affect urban 
environments. While the focus is on national transport infrastructure investments, the method 
addresses local effects. This stems from the acknowledgement that each infrastructure investment 
results in a redistribution of accessibility where increasing accessibility on a regional and interurban 
scale might create encroachments on a local scale including the reduction of the usability of areas near 
to the infrastructure due to emissions and noise, risk of accidents, negative impacts on wildlife as well 
as barrier effects. It is these encroachments this method aims to highlight with the aim to reduce 
negative trade-offs of new or transformed transport infrastructure and recognize both local 
opportunities and sensitivities. The method allows for an integral assessment of infrastructure projects 
including socioeconomic, cultural-historical, and environmental effects. It builds on the existing 
method for integrated landscape analysis ILKA (Integrerad landskapskaraktärsanalys) that is currently 
used by the Swedish Transport Authority but needs improvements to be able to assess the complexity 
of urban environments. The overall assessment methodology is based on a before-and-after analysis 
workflow, systematically comparing the existing situation (how it is, how it functions, how it affects 
people) to the future scenarios proposed by the Swedish Transport Agency. It is in first instance 
developed to support the decision-making process when planning road and rail infrastructure that can 
be either new infrastructure or retrofits. Besides this primary application, the method could also be 
used to assess the effects of changes in land use on either side of the infrastructure that might affect the 
need to cross the road or railway and demographic changes that might affect the ability of the 
population to cross. Effects are measured as direct effects that arise directly when new infrastructure is 
built, followed by an assessment of the cumulative impact of multiple direct effects, and a description 
of potential broader effects in relation to Agenda 2030 goals. With this approach, the method 
contributes to achieving the third national transport policy goal (Government Bill 2008/09:93 and 
adopted by Riksdag in 2009) that states: “Infrastructure should be developed so that it contributes to 
safety as well as environmental and public health goals.” Better integrated solutions for infrastructure 
projects will further contribute to the sustainable development goals SGD09 (Build resilient 
infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation), SGD11 
(Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable) and SGD15 (Protect, 
restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat 
desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss). 
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Komplex avstängningsplanering ger en levande stad i byggtid 
Presentatör: Jenny Ekman, Malmö stad, Sverige 

Författare: Jenny Ekman Malmö stad, Sverige  

Malmö stad utvecklas ständigt. Från en bilberoende arbetarstad på 1900-talet till en modern 
universitetsstad 2021. Hög utveckling innebär löpande ombyggnationer i stadsmiljön, och ett stort 
antal avstängningar av gator. Detta har ställt krav på en ny form av avstängningsplanering på 
strategisk nivå. Malmö stad är en modern stad med hög byggnadstäthet, livfull stadsmiljö och växande 
andel hållbara resor. Gatumiljön har sedan 20 år förändrats från att främst vara till för bilar, till att vara 
stadsmässig och högfunktionell med stor andel gående, cyklister, uteserveringar och busstrafik. Under 
de kommande 10 åren kommer staden ytterligare att utvecklas med en hög utbyggnadstakt och ökad 
komplexitet. Detta sker främst utifrån investeringsprogrammet Storstadspaketet, som innebär att 
många av huvudgatorna helt byggs om för att tjäna högattraktiva MEX-busslinjer och breda 
tillgängliga cykelbanor. Utöver detta sker förtätning och stadsförnyelse i centrum, utveckling och ny 
bebyggelse i äldre industriområden samt ett modernt nyttjande av stadens gatumiljöer i form av ökat 
antal tillfälliga evenemang och ett gaturum som alltmer används som uterum i olika former. Med alla 
de avstängningar som kommer, av byggnationer och tillfälliga funktioner av allmän plats, kräver stor 
samordning inom hela kommunens verksamhet. Detta är en spännande utmaning. 
Avstängningsplanering etablerades 2018 på Malmö stad, och under de senaste 3 åren har kommunen 
arbetat över avdelningsgränser för att bättre identifiera trafikala och övrigt funktionella effekter och 
konsekvenser av byggnationer och belamring/nyttjande av gatumiljön. Syftet är att i tidigt skede 
samordna byggnadsplaneringen för små och stora projekt, och på så sätt minimera störningar i trafiken 
och för boende och verksamheter. Arbetet har skett strategiskt inom hela processledningssystemet i 
kommunen, och krävt förändringsarbete i form av exempelvis kravställande i upphandling av 
entreprenad, planering av byggskedet redan i förstudieskedet och utveckling av arbetet med 
trafikanordnings- och grävningstillstånd. Förändringsarbetet har krävt hög nivå på samverkan och 
dialog över gränserna och påverkat arbetskulturen på ett positivt sätt. Planeringsarbete sker på nivå 
från operativt arbete med tillståndshantering och ledning av avstängningar i gatan till strategisk nivå 
inom samhällsplanering. Ledningen på kommunen tar ett stort ansvar för att avstängningsplaneringen 
ska skapa smidigare och mer holistiska arbetsgångar och resultera i bättre trafikmiljö i byggtid. 
Samverkar med externa intressenter, såsom ledningsägare och Skånetrafiken, har också utvecklats till 
att bli mer strategiskt, men också mer pragmatisk och nära. Begrepp har utvecklats såsom 
avstängningsrisk, omledningsvägnät för buss, utformningskriterier för avstängningsminimering och 
förbiledningskrav. Trafikföringsprinciper formuleras i tidiga skeden av kommunens 
avstängningssamordnare, i samverkan mellan olika intressenter, och dokumenteras i 
tillståndshanteringssystemet Greta, där grävnings- och trafikanordningstillstånd hanteras. Detta tjänar 
sedan till grund för upphandlingskrav och tillståndsprövning av trafikanordningar. Utvecklingen av 
avstängningsplaneringen har även forcerat byggnadsplaneringen in i tidigare skeden, och ökat 
kunskapen internt om vikten av att tidigt och brett i organisationen identifiera hur objekten faktiskt 
byggs när verkligheten anländer. Under 2023 och 2024 kommer stora delar av Malmö stads 
huvudvägnät att vara avstängt på grund av modernisering. Planeringsarbetet kommer då att se till att 
inte enbart trafiken flyter smidigt för samtliga transportslag, utan även att acceptans finns för 
situationen hos såväl allmänheten som kommunens tjänstemän och politiker. 
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Kollaborativ planering för en störningsfri stad 
Presentatör: Linnea Eriksson, Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI, Sverige 

Författare: Linnea Eriksson Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI, Sverige, Anna 
Fredriksson Linköpings Universitet, Linköping, Sverige, Nina Lemon RISE, Sverige, Jonas Löwgren 
Linköpings Universitet, Linköping, Sverige  

Bakgrund Byggprojekt är något som ständigt pågår i staden, vi kan därför inte se det som en temporär 
händelse. Ett projekt leder till flertalet olika typer av störningar och flera projekt tillsammans ger 
ytterligare störningar för stadens invånare och näringsliv. Kommunen är den aktör som måste hantera 
summan av störningar från flera samtidiga projekt. Dock har man idag begränsade möjligheter att 
minska dessa störningar eftersom man saknar kunskap om vilka de är och för vem de utgör en 
störning, samt hur de kan åtgärdas. Mer kunskap om detta och lösningar på problemen är vad det 
tvärvetenskapliga projektet Störningsfri Stad har ägnat sig åt att utforska.Metod Vi har utforskat 
planeringens praktik i gränslandet mellan planeringen för slutresultatet och planeringen för tiden när 
projekten pågår. Detta har vi gjort genom djupintervjuer med trafikplanerare och trafikingenjörer på 
fyra av Sveriges större kommuner. De intervjuade arbetar å ena sidan med slutresultatet; 
översiktsplanering och detaljplanering, eller å andra sidan med projekttiden; TA-planering. Vi har 
också använt oss av flertalet workshops med representanter för olika aktörer såsom byggherrar, 
logistikkonsulter och representanter för kommun och Trafikverk för att presentera och diskutera 
preliminära resultat och utveckla våra slutsatser.Resultat För att hantera de störningar vi har sett krävs 
en kontinuerlig planering av staden under byggtid så att kommunen på bästa sätt kan hantera de 
situationer av potentiella störningar som uppkommer. En sådan kontinuerlig planering har dock visat 
sig svår att uppnå på grund av framför allt två anledningar: Vi har identifierat ett gap i kommunens 
planeringsprocess som medverkar till att det är svårt för den att hantera flertalet byggprojekt samtidigt: 
det är ett mångårigt glapp mellan detaljplanens beslutande, bygglovets beslutande och TA-planeringen 
som hanterar de rumsliga störningarna. Detta gör exempelvis att projekt som varit planerade under 
lång tid kan komma till TA-planerarnas kännedom mindre än en månad innan byggstart. Vidare 
hanterar TA-planen bara det närmaste området kring ett projekt och har inte med de effekter som 
uppstår av projektets trafik när det är på väg genom staden till och från projektet eller sammantagna 
effekter av flera samtidiga projekt. . Det är också brister i samordningen mellan kommunen och övriga 
aktörer som är kopplade till byggprojekten i staden, samt mellan olika projekt och dess aktörer. Detta 
beror bland annat på att kommunen missar eller har svårt att ställa relevanta krav för hur störningar 
från byggprojekten ska hanteras. Det beror också på att det saknas vedertagna processer och verktyg 
som syftar till att underlätta och förbättra samordningen.Slutsatser Vår slutsats är att för att minska 
störningarna under byggtid behöver vi en kollaborativplaneringsmodell som bygger på konstruktiv 
samverkan mellan alla aktörer (kommun interna och externa) som deltar i planeringen av urbana 
byggprojekt. Därför har vi skapat en prototyp, ett förslag till planeringsstöd som kan sammanställa 
planer för flera byggprojekt och prediktera de sammanvägda störningarna. Vi har också tagit fram 
förslag på processmodeller för kollaborativ planering där planeringsstödet kan användas för att 
utveckla samverkan mellan olika aktörer inom ramen för befintliga planeringsprocesser. 
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Hållbarhetsverktyget – ett digitalt verktyg för hållbara och 
transporteffektiva stationssamhällen 
Presentatör: Emmy Nicander, Göteborgsregionen 

Författare: Emmy Nicander Göteborgsregionen  

Bakgrund Hållbarhetsverktyget är ett GIS-baserat verktyg som syftar till att synliggöra klimateffekter 
av planerad bebyggelse, i det här fallet avser klimateffekter utsläpp och energianvändning från resor 
som boende och besökare till verksamheter gör. Verktyget har utvecklats i samverkan mellan 
Göteborgsregionen och IVL Svenska miljöinstitutet med finansiering från Energimyndigheten. Det 
vänder sig till planerare i tidiga skeden av t.ex. FÖP eller vid lokalisering av nya utvecklingsområden i 
en ÖP i syfte att skapa bättre förutsättningar för kommuner att planera i linje med regionala 
överenskommelser och politiska mål. I verktyget är det möjligt att jämföra olika 
exploateringsscenarier med varandra. Dels kan det röra sig om att jämföra olika lokaliseringsalternativ 
för ett område med samma bebyggelsestruktur. Dels kan samma lokalisering med olika 
bebyggelsestruktur jämföras med varandra. Genom att bidra med kompletterande analyser kan 
argumenten för viss lokalisering stärkas och förståelsen för konsekvenserna av exploatering öka. 
Metod För att vara tillgängligt för planerare utan specifika GIS-kunskaper har användarvänligheten 
varit central i verktygsutvecklingen. Med hjälp av samskapande metoder har planerare från 8 
kommuner i projektområdet (bestående av 23 kommuner) deltagit. För att även säkerställa att 
verktyget är ändamålsenligt har planerarna träffats regelbundet för att ge inspel på både funktionalitet 
och utformning Forskare från FoU i Väst har följt de samskapande aktiviteterna, en forskningsrapport 
släpps under hösten 2021. Beräkningsmodellen i verktyget har utvecklats av IVL och utgörs av 
resealstringsalgoritmer som beräknar hur många resor av respektive färdmedel (bil, kollektivtrafik, 
cykel och gång) som varje boende inom det utritade området generellt genomför per dygn. Resultat 
Hållbarhetsverktyget finns nu som ett GIS-baserat verktyg, inbyggt i Göteborgsregionens befintliga 
karttjänst (https://karta.goteborgsregionen.se). Beräkningen sker i tre steg: Användaren ritar ut ett 
exploateringsområde i kartan. Användaren matar in information om bebyggelsen i området, exv. 
planerad bostadstyp, antal bostäder och tillgång till kollektivtrafik. Beräkningen genomförs. 
Resultaten bygger på en beräkningsmodell som använder sig av en stor mängd data. Både inmatad 
information från användaren, geografiska lager, dolda dataset och algoritmer. Resultaten visar: 
Personresor för det utritade området Förväntad färdmedelsfördelning Antal resor och reslängd per år 
Koldioxidutsläpp och energianvändning över tid (år 2020-2050) Slutsatser För att utveckla ett verktyg 
som är ändamålsenligt och skapar nytta har ett nära samarbete med planerarna varit avgörande. Alla 
användarkrav har dock inte kunnat tillgodoses pga. de tekniska begränsningarna i verktyget. En fördel 
med att utveckla verktyget som en del i en befintlig karttjänst är att användarna får tillgång till 
geografisk information som kan vara av vikt att ta hänsyn till i planeringen, t.ex. riksintressen. 
Verktyget är utvecklat med öppen källkod vilket ger förutsättningar för att vidareutveckla och bredda 
verktygets geografiska område. Med hjälp av verktyget kan vi enkelt få fram kvalificerade 
planeringsunderlag om en exploaterings klimatpåverkan. Tillsammans med planerarens expertis kan 
verktyget ge ett kompletterande underlag för diskussion och beslut om framtida markanvändning. På 
så vis kan Hållbarhetsverktyget bidra till att skapa bättre förutsättningar för kommuner att planera i 
linje med regionala överenskommelser och politiska klimatmål.  
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5. Trafiksäkerhet 
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5:1 Trafiksäkerhet och regelefterlevnad 

Svenska trafikanters inställning och beteende avseende trafiksäkerhet. 
Resultat från en internationell enkätundersökning 
Presentatör: Anna Vadeby, VTI 

Författare: Anna Vadeby VTI, Sonja Forward VTI, Gunilla Sörensen VTI  

Föreliggande studie analyserar en internationell trafiksäkerhetsenkät, ESRA, E-survey of Road Users 
Attitudes. Enkäten mäter självrapporterat beteende, attityder och normer inom trafiksäkerhetsområdet i 
32 länder. I denna studie är fokus främst på resultat från den svenska enkäten med syfte att få bättre 
kunskap om inställningen till trafiksäkerhet i Sverige men jämförelser görs även med nio andra länder 
med liknande trafiksäkerhetsnivå. Resultaten visar att överträdelser av hastighetsbegränsningar är 
relativt vanliga, speciellt på motorväg och utanför tätort, däremot är det ovanligare i tätort. I ett 
internationellt perspektiv ligger Sverige högst vad gäller andel hastighetsöverträdelser på motorväg, 
men i tätort rapporterar Sverige en lägre andel. Jämfört med att överstiga hastighetsgränsen är det 
betydligt ovanligare att köra påverkad av alkohol. Andelen som svarar att de kört bil efter att ha 
druckit alkohol någon gång under de senaste 30 dagarna är åtta procent. Vid en internationell 
jämförelse visar resultaten att andelen är lägst i Sverige. Då det handlar om samtal med en handhållen 
mobiltelefon uppger 31 procent av bilförarna att gjort det under de senaste 30 dagarna medan de körde 
bil. Det är en något högre andel bland männen än bland kvinnorna som har pratat i handhållen mobil 
medan de kört bil och för båda könen sjunker andelen med stigande ålder. Vad gäller inställning till 
hel- och halvautomatiserade personbilar visar resultaten att männen har en positivare inställning 
jämfört med kvinnorna och att man framför allt tror att de ger lägre utsläpp och bättre bränsleekonomi 
men också färre och lindrigare olyckor. Analyser av de psykosociala variablerna som ingick i enkäten 
visar att upplevd känsla av kontroll är en faktor som förklarar en stor del av beteendet. Detta innebär 
att de som bryter mot reglerna tror att deras bilkörning inte kommer att försämras även om de bryter 
mot reglerna. Detta gäller framför allt att dricka alkohol och sedan köra bil men även att prata i en 
handhållen telefon och läsa en text, alternativt kontrollera sociala medier. Vad gäller 
hastighetsöverträdelser visar resultaten att de som tidigare brutit mot denna regel i högre grad än andra 
har en positiv attityd till beteendet. Upplevd känsla av kontroll är även här en viktig faktor. Att bryta 
mot dessa regler resulterar inte heller i någon konflikt med den egna normen eftersom beteendet anses 
vara acceptabelt. Detta gäller speciellt om hastighetsöverträdelsen är utanför tätort.En viktig slutsats 
från studien är att beteendena påverkas av psykosociala faktorer vilket innebär att det inte främst 
handlar om kunskapsbrister om t.ex. lagar och regler, eftersom dessa förare oftast är väl medvetna om 
de regler som gäller. I stället handlar det om att de utgår ifrån att de har mer att vinna på att utföra 
handlingen än vad de har att förlora. Detta kan i sin tur kopplas till att de har en övertro på sin förmåga 
att bemästra bilen trots att de exempelvis talar i en handhållen mobiltelefon eller överskrider 
hastighetsbegränsningarna. För att öka regelefterlevnaden även i denna grupp krävs satsning på 
insiktshöjande utbildning, men även tekniska system, övervakning och böter spelar en viktig roll. 
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Trafiksäkerhetskameror – uppdaterade effektsamband avseende 
trafiksäkerhet och hastighet 
Presentatör: Anna Vadeby, VTI 

Författare: Anna Vadeby VTI, Christian Howard VTI  

Sedan 2006 har Trafikverket tillsammans med Polisen installerat ett hastighetskamerasystem (ATK) 
med fasta digitala kameror för att övervaka hastigheten på de statliga vägarna i Sverige och i slutet av 
2020 fanns totalt cirka 2200 trafiksäkerhetskameror i Sverige, främst på det statliga vägnätet. Tidigare 
utvärderingar under perioden 2007 – 2011 visar att ATK har positiva effekter på såväl hastigheter som 
allvarliga olyckor och skador. Dessa utvärderingar är dock drygt 10 år gamla behöver uppdateras. 
Föreliggande studie är slutrapportering av ett större utvärderingsprojekt av trafiksäkerhetskamerorna i 
Sverige. Syftet med projektet är att se över befintliga effektsamband avseende trafiksäkerhet och 
hastighet och eventuellt uppdatera dessa. Projektet är pågående och resultaten som planeras att 
presenteras på Transportforum är inte klara, men kommer att vara det i god tid inför konferensen. 
Studien består av två delar, dels görs en omfattande analys av hur antalet skadade och dödade 
förändrats, dels görs nya hastighetsmätningar på vägsträckor som fått trafiksäkerhetskameror under 
2019 – 2021. I olycksanalysen används statistik från Strada om olyckor, skadade och dödade. 
Tidsperioden som följs upp är 2003 – 2018. För att identifiera vilka sträckor som har fått ATK och vid 
vilken tidpunkt används dels information från Trafikverket, dels information om vägnätet från NVDB 
(Nationella vägdatabasen). Genom ett omfattande arbete i GIS har därefter information från Strada 
matchats med de identifierade ATK-sträckorna. Dessutom har ett stort kontrollmaterial avseende 
statliga vägar med hastighetsgräns 50, 70 och 90 tagits fram för att kunna jämföra med 
trafiksäkerhetsutvecklingen på vägar som inte har fått ATK under den aktuella tidsperioden. Eftersom 
hög olycksrisk finns med i kriterierna för att en sträcka ska få ATK behöver regressionseffekter 
beaktas i analysen. Med regressionseffekt avses fenomenet att ett slumpmässigt stort antal olyckor 
under en föreperiod normalt efterföljs av ett minskat antal olyckor under en motsvarande efterperiod – 
även om inga åtgärder vidtagits. Analyserna genomförs som en före-efter studie med kontroll och 
dessutom beaktas regressionseffekter i en analys som redovisas separat.Nya hastighetsmätningar har 
genomförts på åtta sträckor med hastighetsgräns främst 80 och 90 km/tim. Studien är en före-
efterstudie där hastigheten har mätts vid 6 platser på var och en av sträckorna, dels innan ATK 
installerades, dels en tid efter installationen. Även mätpunkter utanför de aktuella sträckorna finns med 
som kontroll. Med hänsyn tagen till riktning finns data från cirka 100 mätplatser. De analyser som 
kommer att genomföras är: förändring av medelhastighet, hastighetsefterlevnad och P85. Dessa mått 
redovisas för olika hastighetsgränser och för olika avstånd till kamerorna. Vi kommer även att studera 
förändring av hastighetsfördelningen. 
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Gps-data för bättre effektsamband vid omskyltning av hastigheter 
Presentatör: Oliver Miilus-Larsen, Ramboll 

Författare: Oliver Miilus-Larsen Ramboll  

Trafikens hastighet i vägnätet har stor inverkan på samhällsekonomiska nyttoposter som 
trafiksäkerhet, buller och emissioner. Därför är det viktigt att med stor säkerhet kunna uppskatta 
förändringar i körbeteende och hastighet som kan ligga till grund för att skapa goda 
samhällsekonomiska bedömningar av trafiktekniska åtgärders effekter. Trafikverket genomför sedan 
2014 en systematisk och landsomfattande översyn och anpassning av hastighetsgränserna i Sveriges 
statliga vägnät, innefattande ca 120 mil väg med höjning och ca 425 mil med sänkning. För denna 
översyn är det viktigt att med god säkerhet kunna estimera effektsambandet mellan åtgärd och faktisk 
hastighet. Åtgärderna i detta fall är hastighetsanpassning i form av omskyltning (höjningar och 
sänkningar av hastigheter). De befintliga effektsambanden för hastighetsförändring vid omskyltning är 
inte tillräckligt överensstämmande med de faktiska förändringarna i beteende och hastigheter. Syftet 
med detta projekt är att ta fram underlag för bättre effektsamband för hastighetsförändring vid 
omskyltning, som sedan kan ge möjlighet till bättre samhällsekonomiska kalkyler och utvärderingar av 
framtida åtgärder och anpassningar. då de är baserade på traditionella och ofta manuella mätmetoder, 
vilket begränsar den geografiska omfattningen av effektutvärderingar (antal platser som kan 
undersökas begränsas vid manuella mätmetoder). Målet är att utreda hur omskyltning förändrar 
faktiska hastigheter. Data finns tillgängligt för hela det statliga vägnätet i Sverige och kan hämtas för 
flera år bakåt i tiden, vilket gör underlaget mer flexibelt och heltäckande än manuella 
datainsamlingsmetoder (via exempelvis mätningar på plats med slang- eller radartekniker). GPS-data 
samlas in passivt (automatiskt) och kontinuerligt över tid och rum - tidsintervall och geografisk 
omfattning kan definieras i efterhand vilket innebär att sträckor där förändringar har skett kan studeras 
retroaktivt. Om hastigheten för fordon kan uppskattas med högre tillförlitlighet kommer detta även att 
öka kvalitén på övriga effektsamband som påverkas av hastigheten. GPS-data ger möjlighet att 
undersöka effektsambandet mellan hastighetsreducerande-/förändrande åtgärder som omskyltning och 
verkliga effekter i trafiksystemet. Med hjälp av GPS-data kan man med större säkerhet och geografiskt 
omfång än tidigare bestämma de verkliga effekterna av hastighetsreducering. Projektets metodik 
består av en litteraturstudie av befintliga effektsamband och studier, en test av olika datakällor och 
avgränsningar, och slutligen en statistisk analys avdata följt av framtagning av ett effektsamband 
baserat på GPS-data. Datakällor för detta projekt är GPS-dataset hämtade från Tomtom och Inrix. De 
två källorna baserar datan på GPS-utrustning i bilar och kan på så sätt ge värden för hastigheten i en 
given punkt eller sträcka. Båda källorna ger hastighetsvärden i tid och rum, dock skiljer de sig från 
varandra i hur datasetten är uppbyggda, vilka beståndsdelar och attribut de har. GPS-data hämtas för 
vägsegmenten definierade i Anpassade hastighetsgränser i Sverige 2019. Indata till modellen är; 
skyltad hastighet före och efter anpassning, hastighetsdata från tre separata tidsperioder före och tre 
tidsperioder efter anpassning, samt underlag för hastighetskameror före och efter. Med en statistisk 
metod analyseras sedan signifikanta skillnader mellan före och eftermätningarna. Förväntat resultat är 
samband med högre statistisk signifikans mellan hastighetsanpassningar av det statliga vägnätet. En av 
slutsatserna förväntas vara att GPS-datans stora urval av antal mätpunkter kan förändra hur vi gör 
studier av effektsamband i framtiden. 
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Lagföringar och straffpåföljder vid rattfylleribrott 
Presentatör: Åsa Forsman, VTI 

Författare: Åsa Forsman VTI  

Bakgrund: Antal lagföringar av olika typer av rattfylleribrott påverkas av såväl den faktiska 
brottsligheten som polisens övervakning och möjligheten att bevisa olika typer av brott. Genom att 
studera lagföringsregistret kan man därför få värdefull kunskap om flera olika aspekter som påverkar 
kedjan från brott till lagföring. I lagföringsregistret finns också uppgifter om bland annat vilka andra 
brott som förekommer i samma lagföring, den lagfördes kön och ålder, samt straffpåföljd. I 
presentationen kommer bland annat följande frågeställningar att tas upp: Hur vanligt är det med olika 
typer av rattfylleribrott (här avses brott av normalgraden jämfört med grovt rattfylleri och om 
rattfylleribrottet avser alkohol eller narkotika)? Har typ av påföljder och längd på eventuella 
fängelsestraff förändrats över tid? I vilken utsträckning sker rattfylleribrott i kombination med andra 
brott? Metod: Den studie som ligger till grund för presentationen baseras på ett utdrag ur 
lagföringsregistret. Utdraget består av alla lagföringar under perioden 2007–2018 där rattfylleri eller 
grovt rattfylleri ingår som ett av brotten. Resultat och slutsatser: Resultaten visar att det i huvudsak är 
tre typer av rattfylleribrott som lagförs: rattfylleri av normalgraden med avseende på alkohol, 
rattfylleri av normalgraden med avseende på narkotika och grovt rattfylleri med avseende på alkohol. 
Dessa brott står för ca 98 procent av lagföringarna. Det är mycket sällsynt att dömas för grovt 
rattfylleri med avseende på narkotika. En trolig orsak till det är svårigheten visa att kriterierna för 
grovt brott, att föraren har varit avsevärt påverkad eller att framförandet av fordonet har inneburit en 
påtaglig fara för trafiksäkerheten, är uppfyllda. Resultaten visar vidare att andelen som döms till 
skyddstillsyn på grund av grovt rattfylleri har minskat och andelen som döms till villkorlig dom har 
ökat. Andelen som döms till fängelse var ungefär lika stor i början och slutet av perioden. 
Rattfylleribrott sker relativt ofta i kombination med andra brott. I de lagföringar där 
narkotikarattfylleri förekommer som ett av brotten är det till exempel så mycket som 54 procent av 
lagföringarna som också innehåller olovlig körning. En slutsats från studien är att det finns flera 
problem när det gäller rattfylleribrott med avseende på narkotika. Till exempel bör svårigheten att 
döma till grovt rattfylleribrott med avseende på narkotika utredas vidare. Ett annat problem är att 
förhindra återfall. Eftersom så stor andel av de som lagförs inte hade giltigt körkort när brottet begicks 
har återkallande av körkort begränsad effekt på den här gruppen förare. 
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Cykling under alkoholpåverkan. Hur påverkas stabiliteten, kognitiva 
funktioner och självskattningar av berusning? 
Presentatör: Jan Andersson, Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI 

Författare: Jan Andersson Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI, Christopher Patten 
Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI, Henriette Warner Statens väg och 
transportforskningsinstitut, VTI, Caroline Andersérs Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI, 
Ruggero Ceci Trafikverket, Liza Jakobsson Trafikverket  

Bakgrund Antalet dödsfall på cykel var 19 450 mellan 2010 och 2018 i Europa (Transport Safety 
Council, 2020). Antalet cyklister som dödats när de var berusade av alkohol är svårare att fastställa 
med tanke på bristen på tillförlitliga uppgifter. I Sverige är det socialt acceptabelt och lagligt att cykla 
om du har druckit alkohol så länge du inte uppträder vårdslöst. Syfte Syftet med experimentet var att 
undersöka hur olika nivåer av berusning påverkade cykelprestationen (stabilitet), kognitiva funktioner 
och självskattad cykelförmåga. I experimentet studerade vi även hur dessa tre mått var relaterade till 
attityder och intentionen att cykla när de var berusade. Metod Experimentet genomfördes på ett brett 
rullband med möjlighet att kontrollera flera påverkande faktorer såsom hastighet och fysisk 
ansträngning. Berusade och nyktra deltagare cyklade på rullbandet fem gånger á 10 minuter och 
BrAC-nivåerna mättes 5 gånger. Deltagarna försågs med alkohol till dess att de nådde en alkoholnivå 
på 0,8 ‰. Resultat Resultaten visade att stabiliteten minskade för de berusade och speciellt påverkades 
cyklisternas lutning (men även svängningar på styret). Små avvikelser i lutning och svängningar på 
styret påverkades inte av berusning. Detta gäller för alla BrAC-nivåer. Kognitiva prestationer 
påverkades också negativt av ökade alkoholnivåer, och de berusades skattade cykelförmåga minskade. 
Deltagarna var medvetna om sin minskade förmåga att cykla på ett säkert sätt, på gruppnivå, men inte 
på individnivå. Förmågan till säker cykling och stabilitetsåtgärder (lutning och svängning på styret) 
var inte relaterad till deltagarnas avsikt att i framtiden cykla berusad i trafiken. Slutsats Berusning 
minskade deltagarnas stabilitet och kognitiva funktion, och deltagarna verkar vara medvetna om sin 
nedsatta cykelförmåga på gruppnivå, men inte på individnivå. Det betyder att endast vissa personer 
inser sin begräsning men att inte alla gör det. Denna insikt påverkar dock inte deras avsikt att i 
framtiden cykla berusad i trafiken. 
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5:2 Från oskyddade till skyddade trafikanter 

A rising priority – cyclist to cyclist crashes 
Presentatör: Jolyon Carroll, Autoliv, Vårgårda, Sweden 

Författare: Hanna Jeppsson Autoliv, Vårgårda, Sweden, Jolyon Carroll Autoliv, Vårgårda, Sweden, 
Nils Lubbe Autoliv, Vårgårda, Sweden  

There have been many studies investigating car to ‘X’ crash types. These have led to regulatory and 
consumer information tests simulating car to car crashes, car to pedestrian crashes and even car to 
bicycle crashes. The car to cycle crash testing is currently limited to the car front while contemporary 
studies are identifying pedal cyclist to car collisions where the front of the bicycle contacts the side of 
a car as being a crash type with a high risk of injury for the cyclist. Protective equipment is being 
developed for these car-to-X crashes and further to protect single vehicle crashes involving a car, a 
bicycle, or a falling pedestrian. However, there have been very few studies looking into collisions 
between pedal cyclists. This study reports a descriptive analysis of collision cases of cyclist-to-cyclist 
crashes. From almost 40,000 cases in GIDAS (the German In-Depth Accident Study), there are only 
853 cases where a pedal cyclist collides with another pedal cyclist. These were taken as the sample for 
the study and used to determine the most frequently occurring conflict situations. The analysis 
revealed that 30 manoeuvres had more than 4 cases assigned to it, with collisions ‘between vehicles 
moving along in the carriageway’ or being ‘caused by turning into a road or crossing it’ representing 
the majority of these. A head-on collision was the top priority based on number of cases. This analysis 
also provides a crash overview of speeds, age of riders and helmet use. Injuries (of which there were 
more than 7,000) were from minor (AIS1) to severe (AIS4) and largely affected the upper and lower 
extremities.It is concluded that cyclist to X crashes should not remain an overlooked issue but become 
a priority. A modest number of scenarios describe the majority of pedal cycle to pedal cycle cases and 
should be investigated with a view to protecting the riders. It is suggested that with increasing use of 
bicycles these conflicts are likely to increase in importance. We also have an opportunity to learn from 
such crashes and transfer the knowledge to other similar mobility types. This abstract is recommended 
for the proposed SAFER session “Från oskyddade till skyddade trafikanter”. 
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Urbanist: Signaler för ökad synbarhet och säkerhet för cyklister 
Presentatör: Paul Hemeren, Högskolan i Skövde, Skövde, Sverige 

Författare: Paul Hemeren Högskolan i Skövde, Skövde, Sverige, Mikael Johannesson Högskolan i 
Skövde, Skövde, Sverige, Mikael Lebram Högskolan i Skövde, Skövde, Sverige, Fredrik Eriksson 
Högskolan i Skövde, Skövde, Sverige  

SAFERs sessionsförslag ”Från oskyddade till skyddade trafikanter” Bakgrund: Enligt Trafikverket 
(2014:030) är cyklisternas beteende och deras samspel med andra trafikanter viktiga faktorer för att 
öka cyklisternas säkerhet. Förbättrad cyklistsäkerhet bland bilförare handlar om cyklisternas synbarhet 
och vilka signaler och rörelser kan användas för att uppfatta cyklisternas avsikter i trafiken. Syftet med 
detta projekt är att kartlägga synbarheten hos cyklister som bär på olika sorters reflexbärande kläder: 
Laglig (inga reflexbärande kläder), Väst (vanlig reflexväst) och Biomotion (reflexplacering som 
framhäver cyklistens rörelser). Projektets frågeställningar: Vilka skillnader i synbarhet för bilister 
finns mellan tre olika reflexmönster (laglig, väst och biomotion) för cyklister vid mörker och vid olika 
platser längs en väg? Leder reflexmönster baserade på biomotion till att bilister upptäcker och 
uppfattar cyklister vid längre avstånd jämfört med laglig utstyrsel samt jämfört med reflexvästbärande 
cyklister? Vilken påverkan har olika platser på cyklisternas synbarhet? Är reflexväst lika effektiv när 
det finns många andra ljuskällor i omgivningen jämfört med när det saknas andra konkurrerande 
ljuskällor?Metod Vi undersökte dessa frågeställningar genom att mäta hur många cyklister, och på 
vilket avstånd, som upptäcktes av bilförarna i en körsimulatormiljö där förarna körde en bil längs en 
videoinspelad vägslinga genom Skövdes stadsmiljö. Det fanns två uppgifter för deltagarna: 1) Håll en 
konstant hastighet på 50 km/h genom hela vägslingan och 2) tuta så snart en cyklist syns. Varje 
deltagare körde vägslingan två gånger, dock med olika klädseluppsättningar på de olika platserna och 
med olika tomma platser för att motverka förväntningseffekter. Resultat och slutsatser Resultaten 
visade en klar synbarhetsfördel för cyklister som bar på ett reflexmönster som framhävde människans 
rörelsemönster kring benen (knäna och fotlederna) (Biomotion). Skillnaden var påtaglig. Med 
klädseluppsättningen Biomotion kunde det handla om dubbelt så långt avstånd (60 meter) jämfört med 
de två andra klädseluppsättningarna (Laglig (32 meter) och Väst (33 meter)). Skillnaden i synbarheten 
mellan Väst och Laglig var däremot relativt liten trots det faktum att den lagliga uppsättningen inte 
använde sig alls av något reflekterande material. Detta resultat var något förvånande eftersom 
reflexväst brukar används när cyklister och fotgängare vill vara synbara när det är mörkt ute. En 
central lärdom av denna forskning handlar om att förstå hur överlägset ett reflexmönster som 
framhäver biologiska rörelser är jämfört med de andra testade klädseluppsättningarna. Tillsammans 
med andra liknande resultat blir det viktigt att utveckla en medvetenhet kring hur mycket mer synbar 
en cyklist kan bli med rätt reflexplacering. Detta innebär inte minst att cyklisterna bör utveckla en 
bättre uppfattning av sin egen synbarhet i trafiken med hjälp av resultaten i denna undersökning. 
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Varför inträffar en cykelolycka? 
Presentatör: Per Henriksson, VTI, Linköping, Sverige 

Författare: Per Henriksson VTI, Linköping, Sverige, Christina Stave VTI, Linköping, Sverige, Jan 
Andersson VTI, Linköping, Sverige  

I samarbete med tillverkaren av Hövding, genomförs en studie för att öka kunskapen om varför 
cykelolyckor inträffar. Studien är finansierad av Länsförsäkringar och pågår t.o.m. augusti 2022. När 
hjälmen löser ut går ett automatiskt meddelande till Hövding, med uppgifter om bl.a. GPS-koordinater 
och tidpunkt för händelsen. I samband med detta, får användaren en inbjudan från VTI om att besvara 
en webbenkät. Enkäten innehåller frågor om cykeln, vilka förhållanden som rådde vid olyckstillfället, 
cyklistens tillstånd, orsaker till att olyckan inträffade m m. Omkring 140 enkätsvar har inkommit 
under januari-augusti 2021. Enkätresultat visar att en majoritet färdades på en elcykel vid händelsen, 
att det oftast var dagsljus och att man pendlade till arbetet på en sträcka som man var väl bekant med. 
Det var lika vanligt att vägytan var torr som att den var hal på grund av snö eller is, men även löst grus 
förekom. Omkring 15 procent hade bråttom, och lika många angav att man cyklade ganska eller 
mycket osäkert. I närmare hälften av fallen inträffade händelsen på GC-bana och drygt var fjärde på en 
gat- eller vägsträcka. I vart femte fall var någon mer trafikant än respondenten inblandad, lika ofta 
rörde det sig om en bilist som en annan cyklist. I drygt hälften av fallen blev följden personskador, 
men endast 15 % av dessa krävde sjukhusvård och ingen blev inlagd på sjukhus. Hövdingen skyddade 
personen ganska mycket eller väldigt mycket vid händelsen menade 65 % samtidigt som 15 % ansåg 
att den skyddade ganska eller väldigt lite. Hälften av respondenterna menade att situationen i ganska 
eller mycket stor utsträckning hade kunnat förhindras. Eventuell påverkan på det framtida beteendet 
som cyklist, handlade oftast om att man kommer att vara mer observant och försöka undvika halt 
underlag. Utifrån ovanstående preliminära resultat, framkommer att halt väglag, felaktiga beteenden 
och bristande infrastruktur var faktorer som i hög grad bidrog till händelsen enligt respondenterna. Av 
de som fyllde i enkäten medverkade 29 cyklister i en intervju som tog ca 20 min och som avsåg att ge 
en mer detaljerad beskrivning av händelseförloppet. De intervjuade var mellan 26 och 74 år, varav 8 
män. Hälften använde elcykel och de flesta cyklade i låg hastighet på känd vägsträcka. 72% av de 29 
händelserna var singelolyckor där man i de flesta fall påverkades av underlaget och föll. De övriga 
stötte samman med andra cyklister, blev träffad av bildörr, väjde för bilar, blev påkörd av bil 
respektive av elsparkcykel. Inga av olyckorna ledde till en allvarlig skada, och flertalet är mycket 
nöjda med att hövdingen löste ut och hindrade en huvudskada. Olyckan kommer utan förvarning och 
går fort, man minns knappt fallet förrän Hövdingen är uppblåst. Fler intervjuer kommer att utföras och 
analyseras under hösten. Datainsamlingen pågår fram till mars 2022 men analyser kommer att 
genomföras för de insamlade data som existerar i november. Avsikten med analyserna är att förstå 
kopplingen mellan olika typer av olyckor och olika typer av situationer. Vi kommer även att få en 
inblick i den del av isberget som är under vattenytan. Även Stave presentatör 
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Oskyddade trafikanters inblandning i olyckor och deras skadeutfall - en 
jämförande studie 
Presentatör: Jenny Eriksson, VTI 

Författare: Jenny Eriksson VTI, Jones Karlström VTI, Anna Niska VTI, Per Henriksson VTI, Åsa 
Forsman VTI  

I arbetet med Trafikverkets inriktningsdokument för säker trafik med cykel och moped (Trafikverket, 
2018) och säker gångtrafik (Trafikverket, 2017) har faktaunderlag tagits fram för olyckor och skador. 
Underlaget har baserats på händelseförloppen och andra uppgifter om olyckorna. Detta har medfört en 
ökad förståelse för hur olyckorna inträffat och identifiering av möjliga åtgärder för att minska antalet 
skadade gångtrafikanter och cyklister. Det dataunderlag som har använts är från olycksdatabasen 
Strada och främst sjukvårdsklienten, år 2007–2011 för cykel (Niska och Eriksson, 2013) och 2009–
2013 för fotgängare (Berntman, 2015). Det har hänt mycket sedan dess, bland annat har nya 
fordonsvarianter såsom elcyklar och elsparkcyklar har också tillkommit i trafiken. Den 
klassificeringsmetod som användes i de tidigare studierna för att kategorisera olycksorsak har också 
utvecklats. Det nya underlaget kan användas för olika typer av analyser, framförallt har en mer 
heltäckande bild framkommit för de oskyddade trafikanterna. Med oskyddade trafikanter menas 
gående, inkl. fallolyckor, cyklister, inkl. elsparkcyklister och elcyklister, mopedister, både klass I och 
II samt motorcyklister. Syftet med projektet är dels att utveckla klassificeringsmetoden dels att öka 
och uppdatera kunskapen om oskyddade trafikanters inblandning i olyckor och deras skador, bland 
annat genom att jämföra problematiken mellan de olika trafikantkategorierna. Rapporten ska vara 
färdig i december 2021 och baseras på data från både sjukvårds- och polisklienten. Den period som 
studeras är 2014–2019. Händelseförloppen från olycksbeskrivningarna har lästs igenom och 
klassificerats för totalt 4000 skadade per trafikantkategori. Några exempel på resultat som kan komma 
att presenteras: Den trafikantgrupp som står för överlägset flest antal allvarligt skadade är fotgängare 
(ca 19 000), följt av cyklister (ca 11 200), motorcyklister (ca 1 400) och mopedister (ca 1 300). 
Singelolyckorna dominerar och är mellan 65 och 94 procent beroende på trafikantkategori. 
Motorcyklister har den högsta andelen kollisionsolyckor med motorfordon (29 %), följt av moped (25 
%). Åldersfördelningen skiljer sig markant mellan de olika trafikantkategorierna. Fotgängare har flest 
antal allvarligt skadade från ca 50 år och äldre. För cyklister är åldersgrupp ca 10–14 år som sticker ut 
samt mellan ca 50–60 år. Mopedister har en tydlig peak för 15–16-åringarna. Motorcyklisterna ingen 
riktig tydlig åldersgrupp som sticker ut, men efter ca 75 års ålder avtar antal allvarligt skadade nästan 
helt. För allvarligt skadade fotgängare, var de två vanligaste platstyperna vägsträcka och trottoar. För 
cyklister var det gång- och cykelväg och vägsträcka. För mopedister och motorcyklister var den 
vanligaste vägsträcka följt av korsningspunkt. Allt är inte färdiganalyserat ännu, men presentationen 
kommer att lyfta likheter och skillnader i orsaker till att olyckor med allvarlig skada som följd inträffar 
för de olika trafikantkategorierna. Referenser: Berntman, M. (2015). Fotgängares olyckor och skador i 
trafikmiljö med fokus på fallolyckor. Bulletin 295–2015. Lund: LTH, Lunds universitet. Niska, A. och 
Eriksson, J. (2013). Statistik över cyklister olyckor. Faktaunderlag till gemensam strategi för säker 
cykling. VTI rapport 801. Linköping: Statens väg- och transportforskningsinstitut. Trafikverket 
(2017). Gemensam inriktning för säker gångtrafik 1.0. Publikation 2017:102. 
Trafikverket.Trafikverket (2018). Gemensam inriktning för säker trafik med cykel och moped 2018. 
Publikation 2018:159. Trafikverket. 



142  Transportforum 2022 

Spårväg, BRT och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter 
Presentatör: Frida Odbacke, Trivector Traffic AB 

Författare: Frida Odbacke Trivector Traffic AB, Hanna Wennberg Trivector Traffic AB, Aliaksei 
Laureshyn Lunds universitet (LTH), Institutionen för Teknik och samhälle, Carl Johnsson Lunds 
universitet (LTH), Institutionen för Teknik och samhälle  

Många städer och regioner planerar för högkvalitativ kollektivtrafik med god kapacitet som en del i ett 
hållbart transportsystem. Men hur påverkar införandet av spårväg och BRT-liknande 
kollektivtrafiksystem oskyddade trafikanter? Hur bör dessa kollektivtrafiksystem utformas för att 
säkerställa både kollektivtrafikens framkomlighet och trafiksäkerhet och trygghet? Dessa 
frågeställningar belyses i föredraget med utgångspunkt i resultaten från två forskningsprojekt. Få 
studier har haft möjlighet att göra före- och efterstudier i samband med införande av en ny anläggning. 
I Lund gavs den möjligheten genom byggandet av ny spårväg som öppnade för trafik december 2020. 
I ett forskningsprojekt finansierat av Skyltfonden har Trivector tillsammans med LTH studerat hur 
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, både objektivt och subjektivt, påverkas av införandet av 
spårväg. Vägkantsintervjuer har gjorts med gående och cyklister före och efter spårvägstrafiken 
startade och under september 2021 genomförs interaktionsstudier/ beteendeobservationer på flera 
spårvägsövergångar samt en expertworkshop. Följande frågeställningar kan vi belysa i slutet av 2021 
då projektet avslutas: Vilka potentiella trafiksäkerhetsrisker finns för gående och cyklister i en 
spårvägsanläggning? Hur upplever gående och cyklister spårvägen? Hur påverkar spårvägen deras 
trygghet? Vilka riskkompensatoriska beteenden praktiseras? Hur ser riskerna ut för gående och 
cyklister, och interaktionerna med spårväg/spårvagn, ut för spårvägsanläggningen i Lund? Vilka 
slutsatser och rekommendationer kan ges för god trafiksäkerhet och trygghet för gående och cyklister i 
spårvägsanläggningar? Några av frågeställningarna har redan belysts i ett examensarbete under våren 
2021 av LTH-studenterna Julia Bengtsson och Josephine Gertsson. Studenterna gjorde 
observationsstudier vid två spårvagnshållplatser i Lund: vid Universitetssjukhuset som är en 
sidoförlagd hållplats och vid Telefonplan som är en mittförlagd hållplats. Vid båda hållplatserna finns 
två övergångar för gående och cyklister: en signalreglerad och en utan signalreglering. Studenterna 
konstaterar att identifierade riskfyllda beteende inte varierar mellan de signalreglerade och icke-
signalerade övergångarna, men däremot är andelen riskfyllda beteenden större vid 
Universitetssjukhuset än Telefonplan vilket kan bero på att spåren är förlagda på olika sätt. Det 
konstateras också att sannolikheten för riskfyllda beteenden ökar om en trafikant går eller cyklar i 
grupp. Även otydligheten med släckta signaler (att det inte lyser grönt – endast rött) diskuteras samt 
att de oskyddade trafikanterna riskerar att följa fel signal i de raka passagerna där både körbana och 
spårväg ska korsas direkt efter varandra. Spårväg har stora likheter med BRT-liknande 
kollektivtrafiksystem när det gäller utformning och prioritering i stadens trafiksystem och i 
förhållandet med gående och cyklister. Till exempel är frågan om mittförlagda kontra sidoförlagda 
hållplatser gemensam. Ofta diskuteras också BRT-system och spårväg som två olika möjliga 
lösningsalternativ för stadens kollektivtrafiksystem. Augusti 2021 startade Trivector ett 
forskningsprojekt med finansiering av Skyltfonden där vi belyser hur BRT-liknande 
kollektivtrafiksystem i Sverige, i jämförelse med spårväg och annan kollektivtrafik, påverkar 
trafiksäkerheten och vilka utformningsprinciper som bör användas för BRT-systemen för att 
säkerställa såväl trafiksäkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter som kollektivtrafikens 
framkomlighet. Projektet antar ett hela-resan-perspektiv på trafiksäkerheten med utgångspunkt i 
människors användning av transportsystemet som gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer och i 
ett uppmuntrande av mer hållbart resande. Vi avser att i fördraget lyfta fram resultat från den pågående 
kunskapssammanställningen och olycksanalysen i kollektivtrafikstäder. 
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5:3 Trafiksäkerhet i det hållbara samhället 

Verksamheters trafiksäkerhetspåverkan som en del i hållbarhetsarbetet 
Presentatör: Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB 

Författare: Hanna Wennberg Trivector Traffic AB, Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic 
AB, Nina Hvitlock Trivector Traffic AB  

En stor del av transporterna av människor och gods utförs av privata och offentliga verksamheter. 
Dessa transportörer kan vara taxiföretag, bussföretag, åkerier, budfirmor, och så vidare. Även många 
andra verksamheter än transportörerna, till exempel inom hantverks- och serviceyrken, använder 
dagligen transportsystemet och påverkar trafiksäkerheten i transportsystemet. Man kan säga att de allra 
flesta verksamheter genererar transport och de transporter som utförs i verksamheternas värdekedjor 
påverkar trafiksäkerheten. Uppskattningsvis 30 procent av alla dödsolyckor i Sverige har skett inom 
ramen för organiserade resor. Det blir därför viktigt att engagera både privata och offentliga 
verksamheter i trafiksäkerhetsutvecklingen. Trafiksäkerhetspotentialen genom verksamheters 
transporter har hittills adresserats främst genom transportköparnas upphandling och inköp, inte minst 
hos offentliga myndigheter. Allt fler pratar samtidigt om möjligheterna att integrera trafiksäkerhet i 
verksamheternas hållbarhetsarbete och därigenom bidra till trafiksäkerhetsutvecklingen, men samtidigt 
finns det begränsat med kunskap om hur detta ska gå till rent konkret. Trafiksäkerhet är del av 
hållbarheten enligt Agenda 2030 och Stockholmsdeklarationen som menar att de synergier som finns 
mellan trafiksäkerhet, miljö och socialt ansvarstagande ska fångas, och suboptimering undvikas, och 
här pekas företagens roll och möjligheter ut. Detta föredrag belyser den outnyttjade potential som 
finns genom att arbeta systematiskt med verksamheters trafiksäkerhetspåverkan och hur detta arbete 
kan integreras i verksamheternas hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de resultat som hittills 
framkommit i två pågående forskningsprojekt med finansiering av Trafikverket. Det ena projektet 
undersöker nuläge, behov, drivkrafter och potential vad gäller att arbeta med verksamheters 
trafiksäkerhetspåverkan inom ramen för deras hållbarhetsarbete. Under hösten 2021 påbörjas en 
kartläggning i olika typer av transporterande och transportgenerande verksamheter genom intervjuer 
och enkäter. Sammanställning av tidigare studier liksom analys av trafiksäkerhetskopplingen i 
hållbarhetsredovisningar för olika verksamheter görs också under hösten 2021. Det andra projektet har 
fokus specifikt på hastighetsefterlevnaden för verksamheternas transporter. Syftet med projektet är att 
visa hur verksamheter kan arbeta med sin trafiksäkerhetspåverkan, inom ramen för hållbarhetsarbetet 
och den årliga hållbarhetsredovisningen, genom systematisk uppföljning av hastighetsefterlevnaden 
hos de transporter som utförs inom verksamheten. Under hösten 2021 görs en genomgång av 
hållbarhetsredovisningar för olika typer av verksamheter för att kartlägga vilka indikatorer som 
används och analysera hur dessa kopplar till trafiksäkerhet med fokus på hastighetsefterlevnad. Under 
hösten etableras också samarbete med en verksamhet och arbetet inleds med att samla data från 
fordonens elektroniska körjournaler för uppföljning av hastighetsefterlevnad på aggregerad nivå. 
Målet att bidra med kunskapsunderlag och konkreta exempel på indikatorer som kan användas för att 
inkludera trafiksäkerhetspåverkan, i form av hastighetsefterlevnad, i hållbarhetsarbetet och 
hållbarhetsredovisningen. Genom att uppföljningen av hastighetsefterlevnad även kan redovisas i 
leverantörsrapporter blir resultaten från projektet relevanta för såväl beställare som leverantörer av 
transport, för såväl upphandling som kvalitetssäkring. 
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Systematiskt trafiksäkerhetsarbetet i kommuner i linje med Agenda 2030 
– trafiksäkerhet som en del i hållbarheten 
Presentatör: Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB 

Författare: Hanna Wennberg Trivector Traffic AB, Suzanne Andersson Trafikkontoret Göteborgs 
Stad, Frida Odbacke Trivector Traffic AB, Olivia Dahlholm Trivector Traffic AB   

Nollvisionen har inneburit ett paradigmskifte för synen på trafiksäkerheten och hur vi bedriver 
trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Trafiksäkerhetsutvecklingen har också varit gynnsam utifrån de 
insatser som gjorts inom ramen för Nollvisionen. Det senaste året har flera kommuner, bland annat 
Göteborg, Jönköping, Sundbyberg och Stockholm, tagit nya tag med trafiksäkerheten. Genom 
uppdaterade trafiksäkerhetsprogram ges ramarna för kommunernas systematiska trafiksäkerhetsarbete. 
Ofta är Nollvisionen och Trafikverkets trafiksäkerhetsarbete och målstyrningsmodell på nationell nivå 
utgångspunkt liksom Agenda 2030 och Stockholmsdeklarationen. Gemensamt för dessa kommuner är 
en ambition att sätta trafiksäkerheten som en del av hållbarheten. Trafiksäkerhet är en förutsättning för 
mer hållbart och aktivt resande och kommunerna har oskyddade trafikanter som huvudfokus. Man kan 
säga att vi står inför ett nytt paradigmskifte för trafiksäkerheten, nämligen att också se trafiksäkerhet 
som en del i hållbarhetsarbetet i linje med avsikterna i Agenda 2030 och Stockholmsdeklarationen. I 
Agenda 2030 är trafiksäkerhet en del av hälsomålet och Stockholmsdeklarationen som antagits i en 
FN-resolution trycker på vikten att utgå från de synergier som finns mellan trafiksäkerhet och andra 
hållbarhetsmål, och undvika suboptimering. Det är dock inte lika tydligt hur detta helhetstänk ska 
hanteras rent konkret i det systematiska trafiksäkerhetsarbetet på lokal nivå. Flera kommuner börjar 
anamma sådant helhetstänk på en policynivå och söker vägledning för hur ett mer helhetsbaserat 
synsätt på trafiksäkerheten i synergi med övriga hållbarhetsmål kan appliceras i praktiken. Med 
finansiering från Trafikverket har Trivector tillsammans med trafikkontoret i Göteborg startat ett 
forskningsprojekt som handlar om att belysa och visa hur ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete i linje 
med Agenda 2030 kan se ut rent konkret i kommuner. Projektet ska ta fram vägledning för hur 
trafiksäkerhetsarbetet på lokal nivå kan utvecklas för att bättre nyttja de synergier som finns mellan 
trafiksäkerhet och andra hållbarhetsmål. Avstamp tas i den trafiksäkerhetsrevision (utifrån SKR:s 
metod och ISO 39001) som nyligen gjorts och som grundligt kartlagt trafiksäkerhetsarbetet på 
trafikkontoret. Med Göteborgs stad som case kommer projektet under hösten 2021 genomföra 
systematisk kartläggning i några kommunala processer för att få en bild av hur trafiksäkerhet hanteras 
i dessa processer och var det finns synergier och motsättningar mellan trafiksäkerhet och andra 
hållbarhetsmål och med andra intressen. Genom intervjuer med tjänstepersoner kommer vi att gräva i 
processer som rör stadsutveckling (exploateringsprocessen), infrastrukturåtgärder 
(investeringsprocessen) och drift och underhåll samt eventuella ytterligare processer av relevans för 
stadens trafiksäkerhetspåverkan. En sammanställning av andra studier och utredningar kommer också 
att göras under hösten. Föredraget kommer innebära en presentation av de resultat som hittills 
framkommit i forskningsprojektet från de kartläggningar som görs under hösten, gärna med möjlighet 
för konferensdeltagarna att komma med reflektioner och inspel. Föredraget belyser och lyfter också 
frågan om trafiksäkerhet som en del i hållbarheten generellt med exempel på hur ett systematiskt 
trafiksäkerhetsarbete i linje med Agenda 2030 hittills yttrat sig med hjälp av exempel från några 
kommuner. 
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Utveckling av hållbarhetsredovisning - FIA Road Safety Index 
Presentatör: Claes Tingvall, AFRY; Chalmers Tekniska Högskola 

Författare: Claes Tingvall AFRY; Chalmers Tekniska Högskola, Anders Lie AFRY; Chalmers 
Tekniska Högskola, Björn Östlund AFRY, Sanna Eveby AFRY  

I den så kallade Stockholmsdeklarationen som antogs i februari 2020 i samband med den tredje 
globala ministerkonferensen för trafiksäkerhet, uttrycks; "Call upon businesses and industries of all 
sizes and sectors to contribute to the attainment of the road safety related SDGs by applying safe 
system principles to their entire value chain including internal practices throughout their procurement, 
production and distribution process, and to include reporting of safety performance in their 
sustainability reports"; I samband med konferensen fattade FIA (Federation Internationale de 
l'Automobile) beslut om att ta fram det första ramverket för stora företags hållbarhetsredovisning av 
trafiksäkerhet och sitt "safety footprint". Utvecklingen har skett relativt öppet och är nu inne i en fas 
då den första versionen av ramverket testas på tre multinationella företag, samt en myndighet. 
Ramverket är dels ett antal basala frågeställningar till företagen, dels en värdering av hur moget 
företaget är vad avser trafiksäkerhet i sin värdekedja. Värderingen sker i ett nyutvecklat ratingsystem. 
I denna presentation visas ramverket i sin nuvarande, preliminära, form. Viktiga erfarenheter lyfts 
fram, exempelvis den mycket komplexa frågan om hur man mäter ett företags "safety footprint", för 
anställda, kontrakterade och tredjeparter. 
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Styrdokument som verktyg för att öka trafiksäkerheten 
Presentatör: Maria Klingegård, Folksam 

Författare: Maria Klingegård Folksam, Anders Kullgren Folksam, Hanna Jarlegård KTH, Bastien 
Lacombe KTH  

Att implementera trafiksäkerhet i värdekedjan hos offentliga och privata organisationer kan vara en del 
av arbetet för att nå ökad trafiksäkerhet och uppfylla målen för FN:s hållbarhetsagenda och 
Nollvisionen. 63 % av alla nyregistrerade personbilar i Sverige år 2020 ägs av juridiska personer och 
dessa personbilar finns i genomsnitt kvar i den svenska fordonsflottan i 18 år. Det är därför sannolikt 
viktigt att företag, i större utsträckning, bör inkludera trafiksäkerhet i interna styrdokument som bland 
annat styr bilinköp. Styrdokument kan vara ett medel, men det saknas dock aktuella studier som 
undersöker hur vanligt det är att inkludera fordonssäkerhet vid utformning av styrdokument samt 
studier som undersöker vilken potential som finns i att använda styrdokument som verktyg för att 
främja trafiksäkerheten. Denna studie syftar till att undersöka nuläget och potentialen för 
fordonsrelaterade styrdokument som verktyg för att främja trafiksäkerhet. Resultaten från den 
kvantitativa innehållsanalysen, där både privat och offentlig verksamhet ingick, visar på att krav på 
trafiksäkerhet är mindre prioriterat (totalt 74% (65% för privat/78% offentlig)) jämfört med 
miljömässiga krav (84%) och att det ofta saknas en strukturerad arbetsprocess för att inkludera krav på 
fordonssäkerhet. De med högst kravställning ställer krav på autobroms, alkolås och 5 stjärnor i Euro 
NCAP. Kraven finns spridda i olika typer av styrande dokument, men vanligast riktlinjer för fordon 
eller resepolicy. Vidare visar resultaten att om organisationer i större utsträckning ställer krav på att 
personbilar ska ha högsta säkerhetsklassning i Euro NCAP leder detta till att säkerhetsnivån höjs i 
nytillskottet av personbilar. Om alla juridiska personer som äger 25 eller fler personbilar skulle ställa 
krav på 5 stjärnor i Euro NCAP kan enligt beräkningar 45 934 fler personbilar ha 5 stjärnor i betyg om 
5 år jämfört med om nytillskotten av personbilar ser ut på samma sätt som år 2020. Detta omfattar 2,9 
% av det förväntade antalet nyregistrerade personbilar under perioden 2022–2026. Risken för 
dödsolycka stiger avsevärt ju färre stjärnor ett fordon har. Omfattas även företag med färre än 25 bilar 
skulle en avsevärt högre siffra uppnås. Studien visar därmed att krav på fordonssäkerhet i 
styrdokument bidrar till en reducerad risk för olyckor och bör därför inkluderas i organisationers 
styrdokument och säkerhetsarbetet bör lyftas fram som en del av organisationens hållbarhetsarbete för 
att få effekt. Dock visar intervjuer på att processer för inkludering saknas och här kan underlag för att 
underlätta för privata och offentliga organisationer påskynda inkludering av trafiksäkerhetskrav. På 
samma sätt som klimatavtryck idag är en indikator för organisationers miljömässiga ansvar kan en 
reducerad olycksrisk lyftas fram som ett säkerhetsavtryck och på det sättet synliggöra det ansvar 
organisationer tar för trafiksäkerheten. 
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Bilpolicy - hur man kan kombinera trafiksäkerhet och klimatpåverkan 
samtidigt 
Presentatör: Claes Tingvall, AFRY 

Författare: Claes Tingvall AFRY, Sara Lindstrand AFRY  

Företagens policy för inköp och användning av företags och tjänstebilar får stor betydelse för 
trafiksäkerhet och klimatpåverkan. Två tredjedelar av alla nya personbilar som registreras i Sverige 
går till juridisk person, och det är därför avgörande hur dessa väljer biltyp, säkerhetsegenskaper och 
drivlina. Den snabba utveckligen av laddbara personbilar, samtidig med utveckling av 
säkerhetsegenskaper, ställer stora krav på de organisationer som vill använda bilar som ligger i 
teknikfronten av både säkerhet och utsläpp av koldioxid. Det finns en uppenbar risk att kravställande 
på enbart en av dessa egenskaper skapar en suboptimering. Samtidigt kan en alltför försiktig ökning av 
gemensamma krav på både säkerhet och utsläpp minska möjligheterna att utnyttja den snabba 
utvecklingen av ny teknik. I denna presentation visas hur teknikfronten för säkerhet och miljö flyttar 
sig, och hur urvalet av bilar som både är relativt sett säkrare och samtidigt bättre i utsläppshänseende, 
ökar snabbt. I presentationen används AFRY:s fordonsflotta som exempel på hur snabbt omställningen 
till säkrare och miljömässigt bättre bilar skett, mot en bakgrund av ett allt större urval av sådana 
bilmodeller. Den genomsnittliga CO2 nivån har på drygt tre år minskar från 110 g/km (NEDC) till 
under 40 g/km (WLTP) samtidigt som säkerheten gått från 2014 års EuroNCAP protokoll till 2016 års 
protokoll som miniminivå. Samtidigt har urvalet av bilar i alla klasser ökat. En prognos för utfallet 
2025 kommer att lämnas i presentationen. 
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5:4 Trafiksäker mobilitet för alla 

Rätt till trafiksäker mobilitet 
Presentatör: Susanne Wallhagen, NTF 

Författare: Susanne Wallhagen NTF, Katarina Bokström NTF  

Bakgrund: På Transportforum 2019 presenterade Carlsson och Lundälv (2019) forskning som visade 
på en trefaldig ökning av olyckor där en elrullstol eller elskoter är inblandad under en tioårsperiod. Det 
föranledde NTF att samla brukarorganisationer och organisationer som företräder förskrivare, för att se 
vad man tillsammans kan göra för att bidra till att vända olyckstrenden. Metod: Resultatet blev ett 
projekt, där NTF i samarbete med Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Personskadeförbundet RTP, SKPF 
Pensionärerna, Sveriges Arbetsterapeuter samt Sveriges kommuner och regioners hjälpmedelsnätverk 
med stöd från Allmänna Arvsfonden undersökt problembilden från förskrivares, användares och 
privata återförsäljares perspektiv, tagit fram material, filmer och utbildning för användare och fört 
samtal med ansvariga för vägutformning och underhåll i ett femtiotal kommuner. Undersökning med 
förskrivare och användare har skett via frågeformulär. Undersökning med återförsäljare har skett via 
telefonintervjuer, där man även har tagit upp frågan om återförsäljarna kan informera mer. Resultat: 
Undersökningen bland förskrivare och användare visar att förskrivarna i högre utsträckning anger att 
de ger olika slag av trafiksäkerhetsinformation och körträning till brukarna än vad dessa upplever att 
de får. De flesta arbetsterapeuter som svarat förskriver 1–3 elrullstolar/elskotrar per år, vilket skapar 
en osäkerhet inför arbetsmomentet. Det är 85 % som uppger att de har stöd i ett systematiskt 
arbetssätt, exempelvis genom checklistor, även om de inte alltid upplevs som fullständiga och 
tillräckligt tydliga. I undersökningen med användare framkommer att det finns mycket i trafikmiljön 
och olika trafiksituationer som upplevs som otrygga eller osäkra för användare av elrullstolar/ 
elskotrar. I trafikmiljön handlar det exempelvis om landsväg utan vägren och trottoarkanter, men 
också om snövallar, is och/ eller snö, och rullgrus på gång- och cykelbanor eller gator, samt ojämnt 
underlag. När det gäller trafiksituationer upplevs elsparkcyklar på gång- och cykelbana, många 
cyklister på cykelbana och vägarbeten på gång- och cykelbanor eller gator som mest osäkra. Här finns 
mycket som Trafikverket och kommuner kan åtgärda i sin roll som väghållare. Åtgärder som även 
kommer andra oskyddade trafikanter till del. De flesta privata återförsäljare ger någon form av 
trafiksäkerhetsinformation, men innehåll och omfattning skiljer sig mycket mellan olika återförsäljare. 
Ett par återförsäljare lämnar varken skriftlig eller muntlig information. Flertalet återförsäljare erbjuder 
ingen körträning. Mot denna bakgrund finns det anledning att ställa frågan vilka konsekvenser en ökad 
privat försäljning av elrullstol och elskoter kan ha på trafiksäkerheten. Regionernas regler för vem som 
kan få en förskriven elrullstol/elskoter kan därmed också ha påverkan på trafiksäkerheten, där en 
skärpt bedömning skulle kunna resultera i fler privatinköp och därigenom en lägre kunskapsnivå hos 
förarna. Slutsats: Arbetet i projektet visar hur man genom samarbete mellan organisationer med skilda 
perspektiv kan belysa en fråga och nå ut brett. Projektet har mynnat ut i några rekommendationer för 
framtiden, där vi identifierar utbildning, tydligare regelverk och säkra vägar som tre viktiga åtgärder. 
Resultaten beskrivs i en NTF-rapport som utkommer i september 2021, samt i NTF rapport 2020:2 och 
NTF rapport 2021:4. 
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Relationen mellan självskattningar och faktisk körprestation för individer 
med synfältsbortfall i jämförelse med normalseende 
Presentatör: Jan Andersson, Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI 

Författare: Jan Andersson Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI, Tomas Bro 
Höglandssjukhuset Eksjö,, Timo Lajunen Göteborgs Universitet  

Bakgrund: Individer i Sverige med ett konstaterat synfältsbortfall (VFL) kan få sitt körkort indraget. 
Litteraturen är entydig på flera sätt. Personer med synfältsbortfall är osäkra förare på gruppnivå. Men, 
och viktigast av allt, det är också entydigt att många förare med VFL fortfarande kan vara säkra på 
individnivå, dvs det finns de som är säkra och att det finns de som är mindre säkra som förare. Det 
diskuteras också i litteraturen att självskattningar, övertygelser och insikter om sin egna förmåga är 
relaterade till körprestation. Syfte: Denna studie hade tre syften: Det första syftet var att studera 
självskattning av körförmågan hos personer med synfältsbortfall. För det andra, att jämföra 
självskattningar mellan olika grupper av diagnoser (Stroke, glaukom och diabetes). För det tredje, att 
relatera självskattningen till verkliga körprestationer i en avancerad körsimulator. Metod: 723 
individer med indraget körkort, på grund av VFL, och 110 normalseende besvarade en 
bakgrundsenkät, bedömde svårigheter med olika trafiksituationer, beskrev sina styrkor och svagheter 
som bilförare och slutligen bedömde olika aspekter som är viktiga med avseende på trafikolyckor. 
Ungefär hälften av deltagarna i VFL-gruppen (350) genomförde också ett simulatorbaserat körprov 
som de visste kunde ge dem dispens och ett förnyat körkort. Resultat: Individer med VFL bedömde sin 
körförmåga som mycket hög, till och med högre än den normalseende kontrollgruppen på alla 
instrument och skalor som används. Den enda diagnosgruppen som i viss utsträckning gjorde lägre 
bedömningar, i unika aspekter av bilkörning, men inte personliga förmågor, var individer med 
diabetes. Det bästa sättet att diskriminera mellan VFL-deltagare, angående självuppskattad körförmåga 
och körprestation var när värden för säkerhetsorientering (safety oriented) och intern 
kontrollorientering (internal locus of control orientation) användes för att förstå resultaten. Slutligen 
jämfördes individer som klarade simulatortestet med de deltagare som misslyckades. När det gäller 
uppskattade förmågor påvisades exakt samma resultat på alla skalor och instrument som används i 
studien oavsett om de presterade bra eller dåligt på simulatortestet. Slutsats: Självskattningar av 
personer med VFL var mycket hög, till och med högre än för normalseende. Bedömningar av 
självskattad förmåga predicerar inte körprestation. Alla grupper av diagnoser skattade mycket lika. 
Självskattning eller övertygelse om sin körförmåga, kan inte användas som en bedömning av 
körprestation. Faktiska körprov är nödvändiga för att kunna skilja mellan säkra och osäkra förare med 
VFL. Körprovet kan genomföras på verklig väg eller i en simulerad värld eftersom överlappen mellan 
resultaten från de olika metoderna ligger på ca 80%. 
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Olycks- och skadestatistik gällande oskyddade trafikanter som blivit 
påbackade av motorfordon (bil, lastbil, buss, …) 
Presentatör: Anna Carlsson, Chalmers Industriteknik 

Författare: Anna Carlsson Chalmers Industriteknik, Khabat Amin Transportstyrelsen  

Bakgrund Påbackning är orsak till en överraskande stor andel av kollisionsolyckorna mellan 
motorfordon (bil/lastbil/buss) och användare av rörelsehjälpmedel, speciellt rollator (54%) och 
(manuell) rullstol (36%), men även elrullstol/mobilitetsskoter (9%). Parkeringsplatser är därför en 
vanlig olycksplats vid kollisioner mellan motorfordon och användare av rollator och (manuell) rullstol 
(31% resp 21%). En tänkbar anledning är att användare av rollator och (manuell) rullstol har 
svårigheter att tillräckligt snabbt kunna förflytta sig om ett fordon kommer backande mot dem. 
Personer med vissa typer av rörelsehjälpmedel kan ev även vara svåra att detektera. Automatbroms 
som standard vid backning har potential att minska risken för denna typ av olyckor. Problemet med 
påbackningar har uppmärksammats i studier från exempelvis Frankrike (Brenac & Fournier 2018), 
Australien (Fildes et al. 2014), Kanada (Transport Canada 2004) och USA (NHTSA 2008). I dessa 
publikationer framkommer bl a följande: Påbackning orsak till 6,5% av fotgängarolyckorna i 
Frankrike under åren 2008–2015. Lätta lastbilar och vans är överrepresenterade när det gäller 
påbackningsolyckor på garageuppfarter. Begränsad sikt bakåt är ofta en bidragande orsak. Äldre 
fotgängare är överrepresenterade vid påbackningsolyckor. Bidragande orsaker kan exempelvis vara 
försämrad motorik, nedsatt syn/hörsel, kognitiv nedsättning (tex demens) och svårigheter att flytta sig 
undan en backande bil. Barn är också överrepresenterade vid påbackningsolyckor. En bidragande 
orsak är att de hamnar utanför synfältet pga sin ringa storlek. Syftet med detta forskningsprojekt är att 
beskriva och undersöka olyckor där oskyddade trafikanter blivit påbackade av ett motorfordon. 
Avsikten är att studera olycks- och skadestatistik samt att undersöka riskfaktorer och riskmiljöer i 
samband med uppkomna skadehändelser. Metod Baserat på STRADA-data kommer alla olyckor 
extraheras och analyseras som involverar oskyddade trafikanter som blivit påbackade av ett 
motorfordon. Resultat Preliminära resultat från studien kommer att presenteras. Slutsatser Vi vet att 
den förändrade befolkningsstrukturen innebär att allt fler äldre personer och personer med 
funktionsnedsättningar kommer att vistas i trafikmiljöerna som oskyddade trafikanter. Genom att 
förbättra kunskapen om deras inblandning i skadehändelser ökar möjligheterna att förebygga 
olyckorna. Samtidigt är det vår för-hoppning att medvetenheten och kunskapen om denna 
trafikantgrupp ökar hos flera olika aktörer i samhället, inte minst hos fordonsindustrin, för att hitta 
säkerhetslösningar för påbackning. Detta är en mycket angelägen uppgift då det handlar om en stor 
bortglömd grupp i trafiksäkerhetssammanhang. Barn, äldre och personer med olika 
funktionsvariationer har rätt till en ökad trygghet, säkerhet och skadeförebyggande åtgärder mot 
trafikrelaterade skador i framtiden. 
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Mopedbilar och A-traktorer - dess användare och trafiksäkerhet 
Presentatör: Martin Vingren, Koucky & Partners 

Författare: Martin Vingren Koucky & Partners, Jacob Thåqvist Koucky & Partners  

Med medel från Skyltfonden har vi genomfört en studie med syfte att öka kunskapen om användarna 
och användningen av mopedbilar och A-traktorer med särskilt fokus på frågor kring trafiksäkerhet. 
Studien genomfördes genom samtal med intervjuer och nyckelaktörer (tjänstemän på kommun, Polis, 
körkortsutbildare, återförsäljare, m.fl) samt insamlandet av information och data kring antal 
registrerade fordon över tid, olycksstatistik, tidigare forskning och initiativ m.m. Studien visar att 
antalet mopedbilar och A-traktorer har ökat kraftigt de senaste åren där en särskild ökning av 
mopedbilar kan skönjas sedan 2014. Antalet A-traktorer har också ökat de senaste åren och en särskild 
ökning av intresset kan skönjas efter Transportstyrelsens omtolkning av regler för registrering av A-
traktorer. Färska siffror från mopedbilsbranschen visar även på en viss minskning i antalet 
registreringar i jämförelse med den senaste 5-6 åren. Med ökningen av dessa fordon har även antalet 
olyckor (och försäkringsfall) ökat. Flera av dessa olyckor har även blivit uppmärksammade i media 
med följande diskussion kring trafiksäkerhet och kanske framförallt många röster som höjts för 
förändrade regler och skarpare krav på körkortsutbildning. Idag tas ett AM-körkort på EU-moped som 
ger tillstånd att köra moped, mopedbil och A-traktor, dock utan praktiska moment under utbildningen 
på mopedbil eller A-traktor. Genom samtal med användare och nyckelaktörer har vi fått fram tydliga 
bilder av vem som kör dessa fordon, hur de används och varför dessa fordon är intressanta. Vi kan 
även se en rad skillnader inom fordonstyperna såväl som mellan dem. Förare av mopedbilar och A-
traktorer är (främst) ungdomar som står i valet mellan en moped, mopedbil eller en A-traktor som vill 
bli mer självständiga där framförallt mopedbilar och A-traktorer skapar den möjligheten året runt. I 
samtalen har vi även kunnat få fram intressanta tankar och perspektiv på dagens körkortsutbildning 
och vad som skulle kunna utveckla den till att bli mer anpassad efter fordonens förutsättningar, hur 
trafiken upplevs bland förarna m.m. Även detta genom samtal med användare men även genom enkät 
till både körkortsutbildare av AM-körkort och återförsäljare av mopedbilar. 
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5:5 Säkerhet i fordon 

Kartläggning av självrapporterad användning och upplevelse av 
förarstödssystem 
Presentatör: Maria Klingegård, Folksam 

Författare: Maria Klingegård Folksam, Annika Larsson Veoneer  

Forskning vid Folksam visar att bilarna har blivit säkrare och krocksäkerheten har stadigt ökat sedan 
1980 talet. Flera studier visar att förarstödssystem ökar säkerheten i fordonet och minskar risken för 
personskador. I samband med att systemen blir allt mer avancerade krävs det mer interaktion med 
föraren, vilket har uppmärksammats i utvärderingar av Euro NCAP, och Consumer reports. Många av 
förarstödssystem är inte standard på utan det krävs ett aktivt val av föraren att både beställa systemet 
samt använda systemet under färd. Syftet med denna studie därför att undersöka självrapporterad 
användning och självrapporterad upplevelse av avancerade förarstödssystem bland förare i Sverige. En 
digital enkät riktad till förare över 18 år med en bilmodell yngre än 2009, skickades ut (mars 2021) för 
att kartlägga användning och upplevelse av 6 förarstödssystem: adaptiv farthållare (ACC), system som 
styr bilen (ALK), filhållningsstöd (LDW), dödavinkelvarnare (BLIS), kollisionsvarnare med 
automatisk nödbroms (AEB car), kollisionsvarnare för fotgängare/cyklist med nödbroms (AEB VRU). 
Bland de svarande så bidrog ACC (86%) mest till en positiv körupplevelse följt av dödavinkelvarnare 
(86%), kollisionsvarning (bil 79%, fotgängare 76%), system som styr (68%), och filhållningsstöd 
(65%). Avseende om föraren kan lita på att systemet utför sin funktion skiljer det sig lite mellan 
systemen där 88% upplever att adaptiv farthållare (ACC) går att lita på medan det endast är 50% som 
kan lita på filhållningsstöd (LDW). Det finns även en betydande variation (25-90%) mellan olika 
bilmärken när det gäller uppfattningen om huruvida systemet bidrar till en positiv körupplevelse och 
huruvida man kan lita på att systemet utför sin funktion där Tesla uppskattas mest. Anmärkningsvärt 
är att nästan alla förare har behövt stänga av systemet någon gång eller oftare för att det bidrar negativt 
till körupplevelsen. Ca 40 % har behövt stänga av ACC och 45% har stängt av filhållningsstöd (LDW) 
och 26% har stängt av system som styr (LKA). Flertalet anger även att de har behövt stänga av 
systemen på grund av exempelvis dåligt väder (ACC: 31%; LKA 48%), komplex trafiksituation (ACC 
43%; LKA 45%) eller positioneringen av bilen (LKA 27%). Så många som 27% anger att de inte 
sätter på system som styr (LKA) trots att de har tillgång till systemet. Liknande situation återfinns för 
filhållningsstöd (LDW 24%). Trots detta vill majoriteten ha systemen på sin nästa bil om de får välja. 
Dock utmärker sig LKA där en relativt stor del (14%) vill ha funktionen endast om det förbättras. För 
att förarstödssystem ska ha en positiv effekt på säkerhet krävs det att de aktiveras och används. Denna 
studie visar en stor variation av körupplevelse mellan olika förarstödssystem och bilmärken. Studien 
tydliggör brister i förarstödssystem som kan göra att de inte uppfyller sin fulla potential eftersom det 
inte kan används i så stor utsträckning som önskvärt, detta trots att systemen betraktas vara lätta att 
använda och att deltagarna anser att användande av förarsystem ger bättre förare. Studien har 
genomförts av forskare vid Folksam och Veoneer inom ramen av projektet ”Mätning av interaktion 
mellan förarstödssystem och förare” med Dnr TRV2019/132490 som har finansierats via Trafikverket, 
Skyltfond. 
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Bilbältespåminnare och effektivitet i dagens bilflotta 
Presentatör: Anders Kullgren, Folksam; Chalmers 

Författare: Anders Kullgren Folksam; Chalmers, Maria Klingegård Folksam; KTH  

Bilbältespåminnare introducerades under 2000-talet för att öka bilbältesanvändning och därmed 
minska döda och allvarligt skadade i trafiken. Bältet är en av det viktigaste säkerhetssystemet i bil. 
Bältesanvändning har årligen mäts i Sverige via NTF och Trafikverket. Bältespåminnare har visat sig 
en effektiv åtgärd för att öka bältesanvändning, dock finns det en variation som skulle kunna härröra 
från fordonsålder. Denna studie undersöker hur bilbältesanvändningen ser ut idag bland förare i 
Sverige i verklig trafik bland fordon av olika årgångar. Resultatet baseras på en observationsstudie av 
bilar med och utan bilbältespåminnare som gjordes under hösten 2020 i Stockholm. Observationerna 
gjordes av en observatör på flera geografiskt spridda platser. Bilar klassificerades utifrån deras 
huruvida de var utrustade med bältespåminnare, och om de som var utrustade med bältespåminnare 
var de ytterligare klassificerade inom tre åldersklasser (2002-07, 2008-13, 2014-19). Totalt 
observerades 3190 bilar och klassificerades. Av de ingående bilarna hade 90,8 % en bältespåminnare 
och 9,2% var utan påminnare. Resultatet visar på en högre bältesanvändning i bilar med 
bältespåminnare jämfört med dom utan. Bältesanvändningen var 99,4% (+/- 0,3%) i bilar med 
bältespåminnare (2002-2014), och 92,7% (+/- 2,9%) i bilar utan bältespåminnare. Ingen signifikant 
skillnad hittades mellan de tre ålderskategorierna. Bältesanvändningen varierade mellan 98,8% och 
99,7%. Endast fyra förare identifierades med bältet bakom ryggen (i syfte att lura bältespåminnare). 
En jämförelse av obältade förare som omkommit i trafikolyckor i Sverige sedan 2000 kan man 
beräkna hur många förares liv som räddats sedan bältespåminnarna introducerades för snart 20 år 
sedan. Beräkningen visar att de räddat nära 300 förares liv på svenska vägarna, och de senaste fem 
åren har i genomsnitt 25 förares liv räddats varje år. Senast Folksam gjorde en studie över 
bältesanvändning i Sverige (Krafft m fl., 2006), var det 17 procent som inte använde bilbälte i bilar 
som inte påminde om det. Nu har den siffran gått ner till 7 procent, vilket tydligt visar att 
bältesanvändningen fortsätter att gå i rätt riktning.Denna studie bekräftar tidigare studier om 
bältespåminnarens effektivitet och att denna effekt inte förändras med fordonsålder. Bältespåminnare 
ökade bältesanvändningen i daglig trafik till 99,4%. Ungefär 90% (91,8% +/- 4,8%) av de som var 
obältade I en bil utan bältespåminnare skulle använt bilbälte om en bältespåminnare hade funnits, 
oberoende på fordonsålder. 
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Gravida kvinnors bältesanvändning - En enkätstudie 
Presentatör: Anna Carlsson, Chalmers Industriteknik 

Författare: Anna Carlsson Chalmers Industriteknik, Helena Stigson Folksam  

Bakgrund Säkerhetsbältet är fortfarande det enskilt viktigaste bilsäkerhetssystemet, och halverar risken 
att omkomma vid en kollision i personbil. Bältet är designat för att fånga upp och fördela lasten över 
kroppen vid en krock. Dock har internationella studier visat att många kvinnor använder bältet på ett 
felaktigt sätt under sin graviditet. Om det inte används rätt finns en ökad risk för att kvinnan och det 
ofödda barnet skadas vid en eventuell krock. Syftet med denna studie var därför att undersöka 
användning av säkerhetsbälte bland kvinnor som var eller hade varit gravida, främst inom Sverige. 
Vidare var syftet att studera om, och i vilken utsträckning, kvinnor fått information om korrekt 
användning av bilbältet under graviditeten. Metod En enkät, riktad till kvinnor, spreds via sociala 
medier för att kartlägga (själv-rapporterad) bältesanvändning under graviditet. Enkäten bestod av 22 
frågor om bilåkande och graviditet, med fokus på 1) person 2) bil 3) bilbälte och 4) erhållen 
information om korrekt användning av bilbälte. Enkäten gick att besvara på svenska, engelska eller 
arabiska. Alla svarade på enkäten anonymt. Resultat Resultaten från studien visade att 99% använder 
bilbälte, men att 39% inte använder det enligt rekommendationerna. Vidare hade endast 34% av 
kvinnorna fått, eller aktivt sökt information om hur bilbältet ska användas under graviditeten. Endast 
6% hade fått information via mödravårdscentralen (MVC) eller annan vårdkontakt. Felanvändningen 
var signifikant lägre bland de som fått information, men även bland dessa kvinnor använde var tredje 
bältet fel. Detta visar tydligt på ett behov av korrekt information till gravida, och att den information 
som idag ges till gravida är bristfällig. Det är också viktigt att fler aktörer sprider samstämmig 
information om hur gravida ska använda bilbältet på ett korrekt sätt. Majoriteten av de som svarade på 
enkäten (93%) förväntade sig att MVC ska förmedla information om korrekt bältes-användning. Även 
föräldrakurser (39%), försäkringsbolag (39%) och myndighet (28%) förväntades göra detta. Flera 
gravida upplevde brister i komfort och uppgav att de använder bältet på annat sätt i jämförelse med när 
de inte är gravida. Totalt använde 18% handen för att hålla bort bältet från kroppen och 16% använde 
en extra produkt som saluförs som ett komplement till bilens bältessystem för gravida. Slutsatser 
Denna kartläggning av självrapporterad bältesanvändning under graviditet visar på att 
felanvändningen är hög och att få kvinnor får korrekt information kring hur bältet ska användas under 
graviditeten. Detta är i linje med flera internationella liknande studier. Merparten av de gravida 
använder bil dagligen eller flera gånger i veckan och därför utsätts de frekvent för en potentiell risk att 
skadas. Vidare visar studien tydligt att flera aktörer bör kommunicerar rätt budskap till gravida 
angående bältesanvändning för att minimera risken att kvinnor och foster skadas vid en eventuell 
kollision. De kompletterande produkterna för gravida styr ofta bort bältet från magen, men det finns 
inte några krav på krocktester som visar hur de påverkar bilbältets funktion eller som styrker att dessa 
ökar säkerheten vid en eventuell kollision. Dessa produkter bör därför ses som en komfortdetalj 
snarare än en säkerhetsprodukt. 
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Säkra barn på bussar 
Presentatör: Erik Malmström, AFRY 

Författare: Erik Malmström AFRY, Hannah Wadman AFRY  

Bakgrund Säkra barn på bussar är resultatet av en forskningsstudie som finansierades av Skyltfonden 
och slutfördes i juni 2020. Sverige har historiskt varit ett föregångsland sett till trafik- och 
barnsäkerhet och har bland de lägsta siffrorna för trafikolyckor i världen. Trots att teknisk utrustning 
finns tillgänglig saknas regler och lagar för små barns (0 – 3 år) säkerhet på bussar. Det finns inte 
heller någon tydlig ansvarsfördelning för införandet av trafiksäkerhetshöjande utrustning i Sverige. Att 
åka buss är ett av de säkraste transportsätten men i de olyckor som sker kan konsekvenserna bli 
katastrofala, särskilt om passagerarna är obältade. Barns kroppar är inte fullt utvecklade och därmed 
mer ömtåliga än vuxnas, vilket gör att följderna blir ännu allvarligare. Studien Säkra barn på bussar 
har som syfte att identifiera möjligheter och hinder för förbättringar av trafiksäkerheten för små barn 
som färdas med buss. Metod Rapporten inleds med en nulägesanalys för att identifiera olika parter 
som har engagemang i eller ansvar för små barns trafiksäkerhet på bussar. Utifrån nulägesanalysen 
väljs intressenter ut för att delta i en intervjustudie. Intressenterna representerar olika nivåer inom 
branschen, från kollektivtrafikmyndigheter och kommuner till fordonstillverkare och operatörer, för att 
få en helhetsbild av nuläget i Sverige. Intervjupersonernas resonemang och insikter sammanställs 
utifrån sju huvudområden. Intervjuerna mynnar även ut i en fallstudie, där två regioner studeras 
närmare utifrån sitt arbete med att införa trafiksäkerhetshöjande utrustning i sin kollektivtrafik. 
Resultat och slutsatser I intervjustudien har ett antal möjligheter och hinder för barns säkerhet på 
bussar identifierats inom sju huvudområden. Dessa är Tillgänglighet och attraktivitet Kunskapsläget 
Politiska mål Lagstiftning Upphandling Finansiering Utbud och efterfrågan En av de enklare och 
snabbare möjligheterna att säkerställa små barns säkerhet är genom att beställaren ställer krav på det i 
upphandlingen. Att detta ännu inte görs i större utsträckning tror flera av intervjupersonerna beror till 
stor del på okunskap från den upphandlande organisationen. Att ha en teknisk lösning som säkerställer 
barns säkerhet som en del av standardutrustningen på bussar i svensk kollektivtrafik skulle kunna lösa 
frågan om små barns säkert på buss. En potentiell åtgärd som lyftes under intervjustudien var att införa 
en lag som kräver att bussar i trafik måste ha ett visst antal barnstolar för att kunna vara i trafik. Detta 
begränsas dock av reglemente i EU som innebär att all säkerhetsutrustning i unionen måste vara 
enhetlig, och en nationell reglering för specifika säkerhetsanordningar är i dagsläget inte möjlig. 
Resultatet visar att det finns flera olika svar på hur frågan om säkra barn på bussar ska lösas. Till stor 
del handlar det om att olika kostnader ställs mot varandra, där frågan om säkerheten i kollektivtrafiken 
konkurrerar med frågor om turtäthet, busslinjer på landsbygden och andra investeringar. 
Kollektivtrafiken ska vara ett färdmedel för alla grupper i vårt samhälle, där varje enskild person har 
rätt att färdas trafiksäkert med buss oavsett ålder. Att små barn är säkra på bussar är därför en 
nödvändighet i omställningen till ett jämställt och hållbart transportsystem. 
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Skadeprevention för stående passagerare i kollektivtrafiken ur ett 
biomekaniskt och fordonsdynamiskt perspektiv 
Presentatör: Jia Cheng Xu, VTI, Stockholm, Sverige 

Författare: Jia Cheng Xu VTI, Stockholm, Sverige  

Bakgrund: I EU-projektet VIRTUAL lyfter vi flera biomekaniska aspekter som bör tillkännages inom 
trafiksäkerhetsområdet. Kvinnor ska prioriteras minst lika mycket som män, minskad skaderisk för 
fotgängare och cyklister i trafiksammanhang, och även att förstå mer om hur vi minskar risken för 
passagerarolyckor i kollektivtrafiken då mer litteratur behövs. De flesta passagerarolyckorna inuti en 
buss eller ett tåg sker bl.a. vid på- och avstigning, vilket illustrerar situationer där risk för fallolyckor 
ökar p.g.a. fordonsdynamiken (t.ex. acceleration, ryck, inbromsning) under färden. För att förstå mer 
om vad som får oss att tappa balansen som stående passagerare så utvärderades olika acceleration- och 
inbromsningspulser under normala färdförhållanden i en serie slädprover med försökspersoner för att 
förstå hur dessa höll balansen. Olika utföranden i att hålla balansen, så kallade balansstrategier, 
identifierades och karakteriserades. Resultaten har nyligen publicerats och tanken med denna 
presentation är att dela med sig av nyttig kunskap från ett biomekaniskt perspektiv, men med avseende 
på fordonsdynamik, till en tvärvetenskaplig mångfald som finns inom trafiksäkerhetsforskning. Denna 
insikt ska bidra till prioritering av passiv säkerhet i kollektivtrafiken vid utvärdering av komfort- och 
toleransnivåer för stående passagerare ombord, men även vid optimering av fordonsdynamik för t.ex. 
framtida självkörande fordon. Metod: Studien analyserade videoinspelningar från slädproven (ståendes 
på ett plant underlag i translationsrörelse) som utfördes med 11 kvinnor och 13 män under pulser med 
olika magnituder av acceleration (1,5 och 3,0 m/s2), ryck (5,6 och 11,3 m/s3), och inbromsning (1,5 
och 2,5 m/s2) uppmätta från en buss under normala trafikförhållanden. Försökspersonerna fick stå rakt 
fram med ansiktet tittandes i färdriktningen, eller omvänt, fritt stående utan stöd (t.ex. stång eller 
räcken). En säkerhetslina förseddes för att förhindra eventuella fall under experimenten. 
Balansstrategier identifierades och analyserades med avseende på om försökspersonerna lyckades 
hålla balansen eller inte. Resultat: Främst två olika balansstrategier kunde identifieras, där en av de var 
tydligt mer effektivt (kallad ”fighting stance”) än den andra (”step strategy”) då dessa försökspersoner 
visade mer stabilitet och höll balansen under majoriteten av pulserna. Ståendes omvänt längs 
färdriktningen var mindre fördelaktigt för att hålla balansen. Accelerationsnivåer orsakade mest 
balansinstabilitet, jämfört med studiens ryck- och inbromsningsnivåer. Slutsats: Kollektivtrafik utgör 
ett färdmedel för alla åldrar, kön, och etnicitet, och bidrar till miljön. Självkörande fordon har potential 
att minimera risker som mänskliga förare kan begå, med potential att bidra till minskad risk för 
kollisioner med fotgängare, men passiv säkerhet för passagerare ombord genom optimerad 
fordonsdynamik är nödvändig för hållbar kollektivtrafik. Studien bidrar med ytterligare kunskap för 
att kunna ha riktlinjer gällande fordonsdynamik med avseende på människans tolerans för olika nivåer 
av acceleration, ryck, och inbromsning, men även att det kan finnas effektiva balansstrategier som 
ökar balansen för en stående resenär som kan minska risken för fallscenarion. 
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5:6 MC i det säkra systemet 

Riding in a safe system – an effort to take the next step in traffic safety 
for powered two wheelers across the globe 
Presentatör: Jonas Jansson, VTI 

Författare: Jonas Jansson VTI, Åsa Forsman VTI, Jesper Christensen SMC  

Riding in a safe system – an effort to take the next step in traffic safety for powered two wheelers 
across the globeBackground An international workshop on safety for powered-two-wheelers (PTWs), 
Riding in a safe system, was held as a series of virtual meetings 9–23 June 2021. The workshop was 
co-organized by the International Transport Forum (ITF), the Swedish Transport Administration, the 
International Motorcycling Federation (FIM), the motorcycle manufacturers associations (IMMA and 
ACEM), and the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI). The workshop was a 
follow up of the Third Global Ministerial Conference on Road Safety, held in Stockholm in February 
2020, but it also built on the 2008 Lillehammer workshop (ITF/OECD/JTRC/TS6, 2008) and the 2015 
ITF research report “Improving Safety for Motorcycle, Scooter and Moped Riders” (OECD/ITF, 
2015).Method The aim of the present workshop was to gather experts on PTW safety from all 
important stakeholders to discuss the nine recommendations of the Academic Expert Group and their 
application to motorcyclists’ safety. The main goal was to develop a set of priority actions to improve 
motorcycling safety for the decade 2021–2030, taking regional aspects into account. The workshop 
started with two public events: an opening session and a session giving an overview of the situation 
for PTWs in the world. Then followed six expert sessions with invited participants and the workshop 
ended with a closing session where final priority actions were consolidated. The six expert sessions 
covered seven different areas: Sustainable practices, work related issues and procurement. Modal shift 
and urban needs. Training, education, and licensing. Vehicle safety, protective safety, and Intelligent 
Transport Systems. Road infrastructure and road environment. Speed management, adapting speeds 
and behavior to different environments. Youth and child safety. This issue did not have a dedicated 
session but was addressed in all sessions.Results After each expert session, the rapporteur drafted a 
report with the most important observations from the session and with a list of recommendations. The 
rapporteurs covering the area of child and youth health wrote a joint report from all sessions. In all, 
there were seven reports from the six expert sessions. The reports were circulated after the meeting 
and all participants had the opportunity to make comments. A first consolidation meeting was held on 
23 June were the rapporteurs presented the preliminary recommendations. After that, the reports were 
adjusted if needed and again circulated among the session participants. The final result and the 
consolidated recommendations was collected in a VTI report (which is currently being finalized) and 
to serve as the basis for a ITF/OECD report. These recommendation forms the basic priority actions to 
enhance PTW safety in LMICs as well as HICs across the globe.Conclusions A series of workshops 
with expert from all regions of the world has been conducted. The workshop provides a list priority 
action on improving traffic safety. This presentation will give an overview of the current situation and 
present the consolidated list of priority actions. 
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Dödade motorcyklister - En jämförelse mellan nordiska länderna: 
Sverige, Norge, Danmark och Finland. 
Presentatör: Ary P. Silvano, Statens väg- och transportforskningsintitut 

Författare: Ary P. Silvano Statens väg- och transportforskningsintitut  

Att köra motorcyklar i Norden anses vara en sommar och hobby aktivitet. Däremot att köra 
motorcyklar anses vara förknippat till högre risk att dödas eller skadas för att det inte finns något 
restraint mekanism (bälte, airbag) och att det är själva kroppen som tar emot krockvåldet om en olycka 
inträffar. Det huvudsakliga syftet med analysen är att jämföra olycksstatistikinformation av mc 
dödsolyckor för att hitta olikheter mellan nordiska länderna för att lära oss från varandra. Mer specifikt 
är syftet att: Kartlägga på vilka typer av vägar som motorcyklister dödas mellan länderna, t.ex., 
hastighetsgräns, områdestyp, olyckstyp, vägutformning. Undersöka skillnader på motorcyklisters 
bakgrundsfaktorer mellan länderna, t.ex., kön, ålder, trafikantroll, typ av motorcykel, 
alkoholintagning. Studien baseras på dödsolycksstatistik från 2013–2018. I svenskfallet är det främst 
vanlig data från STRADA plus tillägg uttag för specifika variabler samt aggregerade datamaterial från 
djupstudier och extra material från Sveriges Motorcyklister (SMC). Datamaterial från de andra 
länderna som ingår i studien kommer från djupstudier. Statistik fördelningsskillnader mellan länderna 
har tagits fram med hjälp av χ2 – test på 95% nivå. Från resultaten mellan länderna konstaterar man att 
mc dödsolyckorna har gemensamma faktorer som spelar stor roll för trafiksäkerheten, vilka är 
välkända i litteraturen, t.ex., mc fordon av typ sport/supersport, fortkörning, intagning av droger och 
läkemedel, singelolyckor, yngre ålder samt olaglig körning. När det gäller dödsorsak är det föraren 
som har största bidragande faktor till olyckan. Faktorer som ligger bakom är bland annat fortkörning, 
fordonhanteringsfel, inbromsningsfel, beslutsfel, observationsfel. Kroppsdelar som skadas mest är 
thorax och huvud. Resultaten i denna rapport kan utlysa beslutsfattare och forskare för att förbättra 
trafiksäkerheten för motorcyklister. 
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Allvarliga trafikbrott vanligaste orsaken till dödsolyckor på MC 
Presentatör: Maria Nordqvist, Sveriges MotorCyklister, Borlänge, Sverige 

Författare: Maria Nordqvist Sveriges MotorCyklister, Borlänge, Sverige, Jesper Christensen Sveriges 
MotorCyklister, Borlänge, Sverige  

Många allvarliga trafikbrott är ett problem främst inom gruppen som saknar ett giltigt körkort. Tyvärr 
ökar både antalet och andelen som dödas i trafiken där man kör eller åker med en förare som inte har 
rätt att framföra fordonet. SMC har tagit del av och analyserat djupstudier av dödsolyckor på tvåhjulig 
MC utifrån körkortsinnehav under en tioårsperiod, 2011-2020. Hela 108 av 353 förare saknade giltigt 
körkort vilket motsvarar 31 %. Genomsnittsåldern bland de körkortslösa är knappt 31 år vilket är 
betydligt lägre än genomsnittet bland körkortsinnehavarna som omkom, 45,3. 97% av förare och 
passagerare i den körkortslösa gruppen var män. Andelen körkortslösa har stigit markant jämfört med 
2005-2010 då den var 25%. Många av de körkortslösa förarna hade aldrig tagit körkort och saknade 
därför utbildning för att kunna färdas säkert i trafiken. Andelen påverkade i den körkortslösa gruppen 
var hela 72 % att jämföras med 15% av körkortsinnehavarna. 78% av de körkortslösa körde en olaglig 
MC jämfört med 4% av körkortsinnehavarna. SMC har också studerat de som skadats svårt under 
perioden 2013-2020. Av 1548 förare saknade 26% giltigt körkort och bland ytterligare 13% är 
körkortsinnehav okänt. Även här är andelen förare som kör en MC med körförbud och/eller en 
oförsäkrad MC betydligt högre bland de som saknar körkort. Om etappmålen ska nås måste den 
växande gruppen körkortslösa uppmärksammas. Det krävs andra åtgärder än de som finns idag för att 
nå gruppen körkortslösa och minska deras höga olycksrisk. 

  



160  Transportforum 2022 

5:7 Säker vägutformning 

Trafiksäkerhetsklassning 
Presentatör: Eva Lundberg, Trafikverket 

Författare: Lars Ekman Trafikverket, Eva Lundberg Trafikverket  

Trafiksäkerhetsklassning Bakgrund Trafiksäkerhetsklassning är ett verktyg för att på en övergripande 
nivå beskriva vägnätets trafiksäkerhetsstandard. Verktyget är utvecklat av Trafikverket och används på 
det statliga vägnätet men kan även användas på kommunalt vägnät. Klassningens syfte är dels att ge 
en överblick, dels att ge stöd för konkret åtgärdsplanering. Vi har sedan 2014 haft kriterier för 
korsningar och sträckor för biltrafik. Vi har också sedan tidigare en klassning av gång- och 
cykelpassager. 2020 omarbetades klassningarna för att få dem mer lika och lättare att ajourhålla. Alla 
väghållare ska genomföra klassning på minst det vägnät som anges i vägsäkerhetsförfattningarna 
(vilka är en implementeringering av ett EU-direktiv).Metod Kriterierna togs fram av en grupp med 
analytiker och vägutformningsexperter, med utgångspunkten att olika vägar är olika farliga och att 
säkerhetsklassningen ska leda till säkrare vägar. Olycksdata har legat till grund för vilka parametrar 
som skall ingå. Som exempel kan nämnas att mötesfria vägar har radikalt lägre olycksutfall än andra 
vägar. På samma sätt är trafikplatser och cirkulationsplatser mycket säkrare än vanliga korsningar i 
plan. För fotgängare och cyklister spelar separering men också fordonstrafikens flöde och hastighet en 
avgörande roll för olycksutfallet. Klassningen av biltrafiken längs vägen är känslig för hastighetsgräns, 
mötesseparering samt kvalitén på sidoområdet. Klassningen av korsning är känslig för korsningstyp, 
gällande hastighetsgräns och hastighetsefterlevnaden. Klassningen för gång- och cykeltrafik är känslig 
för separering eller vägbredd, hastighetsgräns, och trafikmängd. En viktig utgångspunkt för 
revideringen har varit att underlätta ajourhållning genom att använda data som redan ligger i 
NVDB.Resultat Resultatet är en klassning som är lätt att illustrera på karta och som stämmer överens 
med de viktigaste trafiksäkerhetsåtgärderna. Klassningen används idag som en del vid prioritering av 
trafiksäkerhetsåtgärder samt i åtgärdsvalsstudier och annan trafikplanering. Förhoppningen är att 
klassningen skall kunna användas även när trafiksäkerhet inte är huvudmotivet för åtgärden. 
Klassningen är tillgänglig i NVDB både internt för Trafikverket och externt till allmänheten.Slutsatser 
Klassningen är Robust Driver de viktigaste trafiksäkerhetsfrågorna i åtgärdsplanering (mötesfrihet, 
sidoområden, trafikplatser cirkulationsplatser, hastighetssäkring). Tillgänglig i NVDB Enkel att 
ajourhålla 



Transportforum 2022  161 

Intervjustudie för kvalitetsförbättringar gällande 
trafiksäkerhetsgranskningar 
Presentatör: Kristina Mattsson, Sweco 

Författare: Kristina Mattsson Sweco  

Bakgrund: Vägsäkerhetslagen (2010:1362) ställer krav på väghållaren att vidta åtgärder för att 
åstadkomma säkrare vägar. Det innebär exempelvis att samtliga ny- och ombyggnation av vägar som 
ingår i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) ska föregås av trafiksäkerhetsgranskningar. För 
Sveriges del motsvarar TEN-T-vägnätet samtliga Europavägar. Trafiksäkerhetsgranskningar har sedan 
författningarna trädde i kraft i Sverige i december 2010 utförts vid ett antal vägprojekt i landet. 
Hypotes: Inställningen till behovet och nyttan av trafiksäkerhetsgranskningar varierar mellan olika 
projektledare på Trafikverket. Detta, i kombination med att de som utför granskningarna kommer från 
olika organisationer och konsultföretag med liten kontakt sinsemellan, gör att 
trafiksäkerhetsgranskningarna sker på olika sätt i olika projekt. Syftet med projekt som har fått bidrag 
från Skyltfonden är att kartlägga hur arbetet med trafiksäkerhetsgranskningar fungerar och i vilken 
mån de bidrar till att säkerställa att om- och nybyggnationer i vägnätet görs på ett trafiksäkert sätt. 
Metod: Sammanlagt har 26 personer intervjuats vid 25 intervjutillfällen. De intervjuade personerna 
hade vid intervjutillfället en roll trafiksäkerhetsgranskare alternativt en roll som projektledare eller 
specialiststöd på Trafikverket eller en central roll på Trafikverket eller Transportstyrelsen kring 
trafiksäkerhetsgranskning. Resultat och slutsats: Slutsatserna i studien är: Det finns rutiner för hur 
trafiksäkerhetsgranskningsprocessen ser ut, men det är inte tillräckligt. En gemensam mall för 
granskningsrapporten efterfrågas. Nivån på trafiksäkerhetsgranskningar upplevs vara ojämn och det 
kan kopplas till avsaknaden av mallar för hur granskningen ska genomföras. Det finns även brister i 
hur granskarna använder olika benämningar och begrepp för att beskriva en synpunkt. Fel och brister 
som lyfts utgår ofta från att det är en avvikelse från Vägar och gators utformning (VGU) men en 
granskning bör vara bredare än så. Trafiksäkerhetsgranskningarna bidrar till att det blir fokus på 
trafiksäkerhet i projekten. Brister i utformningen som identifieras i ett tidigt skede är mindre 
kostsamma att åtgärda. Granskningen är personbunden och det finns risk för dubbelarbete i och med 
att projekten redan har mycket fokus på trafiksäkerheten. Tydligare styrning när leverans av 
granskning ska ske efterfrågas och syftet med granskningar behöver tydliggörs redan i upphandling. 
Det behövs kontinuerliga träffar inom branschen samt att sprida ut granskningar på flera olika företag 
och konsulter för att upprätthålla kunskapen. Utifrån intervjusvaren och efterföljande diskussioner har 
några konkreta förslag identifierats för att förbättra arbetssätt och kvalitet. Dessa har konkretiserats i 
en rekommenderad handlingsplan. Trafikverket har sedan studien gjordes arbetat för att få till en 
gemensam mall och tydligare riktlinjer. Dessa är ännu inte beslutade men har under våren diskuterats i 
ett par digitala workshopar. 
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Samverkan för ökad säkerhet och framkomlighet vid vägarbetsplatser 
Presentatör: Sonja Forward, VTI 

Författare: Sonja Forward VTI, Gunilla Sörensen VTI  

Vid tidigare studier avseende olyckor och tillbud vid vägarbeten har en avsaknad av samordnad 
olycks- och incidentrapportering framkommit. Ett projekt har därför genomförts i sam-arbete mellan 
forskare, utförare, beställare och andra aktörer. Det övergripande målet är säkrare och tryggare 
väg-arbetsplatser för både vägarbetare och trafikanter. Projektet fokuserar främst på två projektmål. 
Ett delmål är ökat samarbete mellan de olika aktörerna i byggprocessen. Ett annat delmål är 
gemensamma rekommendationer för en långsiktig och hållbar förändring av tillbuds- och 
olyckshantering. Projektet omfattar litteraturöversikt, informationsspridning, register- och enkätstudie 
samt intervju-studie inom arbete på väg. Litteraturstudien visar hög andel upphinnande- och 
mötesolyckor bland bilister och hög andel olyckor bland oskyddade trafikanter som beror på dåligt 
vägunderlag. I registerstudien identifierades 3 603 händelser för perioden 2015–2019 (170 olyckor, 1 
194 tillbud och 2 239 riskobservationer) från entreprenörsföretagens interna rapportering. De två 
vanligast förekommande händelserna avsåg bristande efterlevnad bland trafikanter (37 %) och brister i 
före-tagens eller vägarbetarens planering och hantering av arbetet (25 %). Enkätstudien visade att den 
typiska motorcykelolyckan vid vägarbete inträffade utanför tätort, på torrt väglag, i kurva, på smal 
eller normal tvåfältsväg med hastighetsbegränsning 70 km/tim, oftast i samband med mindre, 
pågående eller avslutade vägarbeten. Vanligaste anledningen var löst grus. Intervjuer med 12 aktörer 
visade att företagen använder olika system för att rapportera in händelser och samma händelse 
rapporteras in i flera system. Några kan se nyttan med rapporteringen eftersom den synliggör 
arbetsmiljöproblem. Anledningar till att händelser ändå inte alltid rapporteras kan vara att: i) 
händelserna inträffar så ofta, ii) nyttan med rapporteringen inte är uppenbar, iii) tidigare rapporterade 
problem inte har åtgärdats, iv) rapporteringen orsakar merarbete och är tidsödande samt v) det finns 
rädsla för konsekvenserna. Studien avslutas med en rad rekommendationer: en gemensam databas för 
vägarbetsolyckor och vägarbetstillbud, arbete för ökad rapporteringsvilja, ökad övervakning samt 
förbättrad möjlighet till snabb tillståndsgivning. 
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Utvärdering av trafiksäkerhetsåtgärder vid Brinkskolan och dess 
påverkan på bilåkandet 
Presentatör: Karin Aronsson, Täby kommun 

Författare: Karin Aronsson Täby kommun  

Syfte Syftet med studien var att få svar på frågor om de åtgärder kommunen byggt vid Brinkskolan har 
förbättrat trafiksäkerheten och om de lett till att färdsätten till skolan har förändrats. Metod Synpunkter 
på brister i trafik-miljön fångades upp i förstudien år 2018. Trafiksäkerheten förbättrades under 2019 
genom att trafikmiljön byggdes om. Åtgärderna bestod av målade linjer och symboler för gång och 
cykel på skolvägarna till skolan, ett nytt övergångsställe och gång- och cykelfält vid Egnahems-vägen, 
gång- och cykelbana vid Ravinvägen, nya övergångsställen på Ravinvägen och Stråkvägen, breddad 
gångbanan utmed Stråkvägen och en förbättrad cykelkorsning i Visinge. Det har gjordes även åtgärder 
med förstärkt belysning och nya blinklampor vid två övergångsställen på Turebergsvägen. Enkäten i 
utvärderingen bestod av elva frågor för att kartlägga om elever upplever miljön runt skolan som bättre 
än innan kommunen byggde om. Det fanns även ett par frågor som berörde hur eleverna tar sig till 
skolan. Utvärderingen har riktats till de elever som gick i årskurs 3, 4 och 5. En analys av hur 
elevernas färdsätt till skolan har förändrats över tid gjordes. Det innebar att svaren från elever i årskurs 
3, 4 och 5 i efterstudien har jämförts med hur samma elever svarade när de gick i årskurs 1, 2 och 3. 
Sammanlagt var det 149 av 161 elever som svarade på enkäten i efterstudien vilket ger en 
svarsfrekvens på 93 procent. Det gick totalt 348 elever på skolan som är en låg- och mellanstadieskola. 
Resultat I frågorna som handlar om hur de upplever de nya trafikmiljöerna så är det generellt sett 
positiv respons från eleverna där majoriteten upplever att åtgärderna bidragit till en förbättrad och 
säkrare skolväg. Vid jämförelse av svaren från eleverna i förstudien med hur samma elever har svarat i 
efterstudien, syns en ökning av andelen elever som alltid går eller cyklar när det inte är vinter. Den 
ökar från 66 till 73 procent vilket kan förklaras av att trafiksäkerhetsåtgärder har byggts. Andelen som 
alltid åkte bil till skolan minskade från 18 till 8 procent. På vintern minskade andelen som alltid åker 
bil 36 procent i förstudien, till 26 procent i efterstudien. Andelen elever som vintertid alternerar mellan 
att åka bil och går/cyklar var 22 procent. Det ökade i efterstudien till 30 procent och det kan förklaras 
av att antalet långväga elever ökade.Slutsatser Majoriteten av eleverna upplevde att 
trafiksäkerhetsåtgärderna har bidragit till en förbättrad och säkrare skolväg till Brinkskolan. Inverkan 
på bilåkande till Brinkskolan var positivt: På vintern minskade andelen som alltid åker bil från 36 
procent i förstudien, till 26 procent i efterstudien. Det syns en minskning av andelen som alltid åker bil 
till skolan när det inte var vinter; från 18 procent i förstudien till 8 procent i efterstudien. Andelen 
elever som alltid går/cyklar till skolan ökade från 66 procent till 73 procent. 

  



164  Transportforum 2022 

Workshop: Trafiksäkerhetsavtryck – ett verktyg för att nå ett hållbart transportsystem 

Workshop: Trafiksäkerhetsavtryck – ett verktyg för att nå ett hållbart 
transportsystem 
Presentatör: Magnus Granström, SAFER 

Författare: Malin Levin SAFER, Tania Dukic Willstrand SAFER, Magnus Granström SAFER  

WORKSHOP: Trafiksäkerhetsavtryck – ett verktyg för att nå ett hållbart transportsystem 
Trafiksäkerhet ingår som ett av de globala hållbarhetsmålen och i augusti 2020 antogs en ny FN-
resolution om trafiksäkerhet för första gången i världshistorien. Målen är ambitiösa och för att nå dem 
behöver vi tänka utanför den traditionella ramen för vad trafiksäkerhet är och hur problem i 
transportsystemet kan lösas effektivt och hållbart. I samband med den tredje stora globala 
ministerkonferensen i Stockholm 2020 presenterades nio rekommendationer om hur vi gemensamt 
skulle kunna nå målen i skriften ”Saving Lives Beyond 2020, the next steps”, Den första 
rekommendationen berör hur man skulle kunna arbeta med mätning och uppföljning av trafiksäkerhet 
på ett mer systematiskt och redovisande vis. Klimatavtryck och arbetsmiljö är områden som många 
organisationer idag följer upp och redovisar, som en del i sin hållbarhetsredovisning. Vad skulle hända 
om organisationer och företag även systematiskt följde upp verksamhetens och sina produkters 
påverkan från ett trafiksäkerhetsperspektiv? Skulle en drivkraft då kunna frigöras som skulle kunna 
bidra till ett säkrare och mer hållbart transportsystem? Är det ens möjligt att mäta trafiksäkerhet i en 
värdekedja? Hur gör man? Kan det ge positiv effekt? Vi vill i denna workshop inspirera och skapa 
dialog om möjligheter för att mäta sitt trafiksäkerhetsavtryck; hur skulle man kunna göra det på ett 
systematiskt vis, vilka parametrar skulle vara värdefulla att följa upp, vilka svårigheter finns att ta sig 
an denna till synes utmanande uppgift vad kan man lära från andra områden som redan idag gör 
metodiska uppföljningar av sin verksamhet och produkters påverkan på olika samhällsaspekter? 
Stockholmsdeklarationen, som ligger till grund för den nya FN-resolutionen Improving global road 
safety, anger: Uppmana företag och industrier av alla storlekar och i alla sektorer att bidra till att 
uppnå de trafiksäkerhetsrelaterade målen för hållbar utveckling genom att implementera principer för 
säkra system för hela värdekedjan, inbegripet interna rutiner under hela upphandlings-, produktions- 
och distributionsprocessen, och att inkludera rapportering av säkerhetsprestanda i sina 
hållbarhetsrapporter. Uppmana offentliga organisationer på alla nivåer att införskaffa säkra och 
hållbara transporttjänster och fordon och uppmuntra den privata sektorn att följa detta exempel, bland 
annat genom att köpa in säkra och hållbara fordonsflottor. Synposis Workshopen varar 90 minuter: 
Presentation av rekommendationen att följa upp sin verksamhet och produkters värdekedjas 
trafiksäkerhetsavtryck, Claes Tingvall, Ordförande i den akademinska expertgruppen vid FN-
konferensen 2020, 10 min Olika aktörer presenterar sitt arbete inom detta område och delar sina 
erfarenheter, både utmaningar och möjligheter (10x3 min) Därefter kommer deltagarna att kunna gå 
runt i lokalen till stationer och tillsammans med experter från olika branscher diskutera olika tänkbara 
mätetal, till exempel hur man kan jobba med hastighetsuppföljning, upphandling samt perspektiv som 
kan vara särskilt relevanta till exempel för en kommun. 35 min Avslutningsvis summerar vi kortfattat 
dialogerna i de olika grupperna i helgrupp, 15 min. 
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6. Miljöanpassade transporter, fordon och drivmedel 
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6:1 Systemperspektiv på klimatomställning och elektrifiering 

Ny miljödata för eldrivna lastbilstransporter 
Presentatör: Sebastian Bäckström, IVL Svenska Miljöinstitutet 

Författare: Sebastian Bäckström IVL Svenska Miljöinstitutet, Magnus Swahn The Network for 
Transport Measures NTM  

Ny miljödata för eldriven lastbilstrafik I projektet MEG – Miljödata för Eldriven Godstrafik på väg 
besvaras de frågor som kan uppstå när miljö- och klimatnyttan med elektiska lastbilar skall beskrivas 
och jämföras med konventionella drivlinor (dieselmotor med diesel, HVO eller metangas). The 
Network for Transport Measures, NTM, har sedan 1993 sammanställt och presenterat en 
branschgemensam uppsättning metoder och underlagsdata för miljöbeskrivning av gods- och 
persontransporter. Utgångspunkten har varit att omfatta miljödata från alla delar av det 
produktionssystem som aktiveras i anslutning till en transport, s.k. livscykelanalys. I praktiken tvingas 
man av resursskäl att bortse från delsystem med litet bidrag till de totala emissionerna eller där 
tillförlitliga data ej finns tillgänglig. Tillverkning, underhåll och avveckling av delsystem som fordon, 
vägar, tankstationer, terminaler och lasthanteringsutrustning är exempel på delsystem som vanligtvis 
lämnas utanför de s.k. systemgränserna för beräkningen. I de flesta miljövärden för transporter som 
cirkulerar idag ingår, utöver direkta emissioner från fordonen, tillverkningen av det bränsle som 
används. Vikten av att inkludera bränsleproduktionen blev tydlig i takt med att alternativa drivmedel 
såsom HVO, FAME och metangas började användas i större skala. På samma sätt har introduktionen 
av del- eller helelektriska drivlinor rest frågor om hur värden för tillverkning av fordon skiljer sig åt, 
detta främst pga. introduktionen av materialintensiva batterier. Vilka värden skall användas för olika 
batterityper, hur ska utsläpp från batteriproduktion delas mellan användningen i fordon och ev. 
efterföljande applikationer och hur stora delar av materialutvinningens miljöbelastning skall belasta 
användningen av material återvunna ur kasserade batterier? Samtidigt tillkommer frågan om hur 
användningen av laddel från det gemensamma elnätet skall hanteras i miljöberäkningarna. Olika 
produktionsmetoder nyttjas av elleverantörerna och rekommendationer för hur olika s.k. ’elmixar’ 
skall analyseras är ofta komplexa. I hanteringen av dessa frågor för en eldriven godstransport på väg 
introduceras således en rad nya frågeställningar och utmaningar vilket riskerar att leda till oklarheter 
orsakade av olika val av metoder och datakällor. Med syfte att skapa en branschgemensam metodik 
och datasammanställning initierade NTM tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet ett 
utredningsprojekt inom ramen för TripleF plattformen. Målsättningen är att komplettera dagens NTM-
data med uppgifter om energianvändning och emissioner till luft för eldriven godstrafik. De 
presenterade uppgifterna skall fungera tillsammans med befintliga NTM-data (tillgängliga på 
www.transportmeasures.org) vilka används för rapportering av miljöbelastningen av genomförda 
godstransporter. Inom projektet har de idag tillgängliga och använda metoderna och datakällorna 
analyserats och ett förslag till en gemensam metod utarbetats. Vidare har tillgängliga livscykelanalyser 
sammanställts för produktion av batterier och elfordon och ett första förslag presenterats till 
gemensamma defaultvärden för analys av eldriven godstrafik på väg. Då den tekniska utvecklingen 
inom området är snabb och i en tidig fas tar arbetet sikte på en kontinuerlig uppdateringsprocess under 
de kommande åren. NTMs process för inarbetning och publicering av nya data utgör avslutningsfasen 
av projektet varför presenterad information inte kan klassas som officiell NTM-data vid datum för 
presentationen. I projektet deltar The Network for Transport Measures - NTM, IVL Svenska 
Miljöinstitutet, Volvo Trucks AB, Scania CV, Northvolt, ICA Sverige AB och Dagab. Projektet är 
finansierat av Trafikverket via TripleF. 
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Konsekvenser av motstridiga LCA-regelverk för producenter och 
användare av drivmedel 
Presentatör: Tomas Rydberg, IVL Swedish Environmental Research Institute 

Författare: Sofia Poulikidou IVL Swedish Environmental Research Institute, Tomas Rydberg IVL 
Swedish Environmental Research Institute, Anna Wikström Chalmers University of 
Technology/Swedish Life Cycle Center, Tomas Ekvall Tomas Ekvall Research, Review & 
Assessment (TERRA), Pavinee Nojpanya IVL Swedish Environmental Research Institute, Carolina 
Jogner Chalmers University of Technology, Anna Ekman Nilsson RISE Research Institutes of Sweden 
AB, Jennifer Davis RISE Research Institutes of Sweden AB, Johan Nilsson IVL Swedish 
Environmental Research Institute, Miguel Brandão KTH - Royal Institute of Technology, Kristin 
Johansson IVL Swedish Environmental Research Institute, Henric Lassesson IVL Swedish 
Environmental Research Institute 

Drivmedelsproducenter påverkas allt mer av motstridiga regler för livscykelanalyser (LCA). EUs 
förnybarhetsdirektiv (RED), kommissionens nya metod för Product Environmental Footprints (PEF) 
och systemen för miljövarudeklarationen (EPD) ställer olika krav på beräkningar och 
livscykelmodeller. Samtidigt ökar kraven på drivmedelsproducenter att redovisa var och hur 
drivmedlen påverkar miljön. Eftersom LCA är kontextberoende kan en ny LCA behöva utföras i varje 
specifik kontext, något som kan bli kostsamt särskilt för små och medelstora producenter. De olika 
ramverk kan skiljas sig åt i omfattning, systemgränser, databehov med mera. Detta innebär högre krav 
på resurser och kompetens. Valet av metod för en LCA påverkar resultaten och ibland vilka slutsatser 
som kan dras. När olika LCA-regelverk strider mot varandra kan också deras respektive 
rekommendationer för hur livscykeln för ett drivmedel ska förbättras hamna i konflikt. I detta projekt 
har de tre ramverken RED, PEF och EPD analyserats genom att applicera dem i olika fallstudier. 
Fallstudierna består av utvalda typer av bränsle med olika tillverkningsprocesser: etanol från majs, 
estrar-baserat bränsle FAME (Fatty Acid Methyl Ester), biogas från matavfall, Hydrerad Vegetabilisk 
Olja (HVO) från använda matoljor (UCO), avancerad etanol från matavfall och rester av sågspån samt 
till sist pyrolysolja från uttjänta däck. Resultaten från fallstudierna gav insikter och lärdomar om LCA-
metoderna generellt men också om vad olika val av LCA-metoder kan innebära för vilken 
miljöprestanda som bränslet tillskrivs. Enligt PEF, till exempel, tillskrivs både biogas och HVO 
betydligt större klimatpåverkan än i RED och EPD, på grund av skillnader i systemgränser. En annan 
lärdom från projektet gäller den praktiska aspekten: olika ramverk kräver olika omfattande 
arbetsinsatser och det finns också skillnader i krav på data. I projektet diskuterades hur arbetsmängden 
kan minskas och hur den metodologiska aspekten av de tre ramverken leder till olika resultat och 
motstridiga rekommendationer. Oförenliga rekommendationer kan påverka beslutprocesser och visar 
på behovet av harmonisering av LCA-metoder. Slutsatser från detta projekt ser vi som relevanta att 
spridas till olika aktörer inom transportsektor (drivmedelsproducenter, myndigheter med mera) för att 
öka insikten om de olika ramverkens krav och hur dessa styr producenterna, att göra tillämpningen av 
ramverken mer effektiv, och förbereda den svenska sektorn på att aktivt delta i vidareutvecklingen av 
ramverken och i internationell harmonisering av LCA-metodiken. Projektet finansieras av 
Energimyndigheten och f3:s partner inom samverkansprogrammet ”Förnybara drivmedel och system, 
2018-2021”. Flera drivmedelsproducenter och forskare inom LCA från olika organisationer deltar i 
och samfinansierar projektet. 
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Resiliens i det fossilfria godstransportsystemet 
Presentatör: Sara Janhäll, RISE, Reseach Institute of Sweden, Borås/Lund/Stockholm, Sverige 

Författare: Sara Janhäll RISE, Reseach Institute of Sweden, Borås/Lund/Stockholm, Sverige, Kerstin 
Eriksson RISE, Reseach Institute of Sweden, Borås/Lund/Stockholm, Sverige, Pontus Svenson RISE, 
Reseach Institute of Sweden, Borås/Lund/Stockholm, Sverige  

Bakgrund Med ökade hållbarhetskrav, klimatförändringar och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge 
behöver framtidens fossilfria godstransportsystem designas så att det också blir resilient, dvs har en 
förmåga att hantera överraskningar. Om det fossilfria godstransportsystemet inte kan göras åtminstone 
lika resilient som dagens fossilberoende godstransportsystem så går det inte att implementera det, av 
såväl Metod Arbetet har utgått från definitionen av resiliens som ett systems inneboende förmåga att 
justera och anpassa sin funktion före, under eller efter förändringar och störningar, så att det kan 
upprätthålla nödvändiga funktioner under både förväntade och oväntade förhållanden. Definitionen 
följer internationell forskning, och tar ett vidare grepp på området än att enbart fokusera på risk, 
robusthet eller redundans (Hollnagel, 2014; Woods, 2015). Transport- och 
drivmedelsförsörjningssystemen modelleras som ingående i ett större system av system (Maier, 1999) 
för godstransporter. Intervjuer med domänexperter inom områdena transportsystem, transporters 
energiförsörjning samt kris och säkerhet har genomförts, liksom litteraturstudier av både vetenskaplig 
och grå litteratur. Baserat på detta har en system av system-modell av det fossilfria 
godstransportsystemet utvecklats. Modellen har sedan analyserats utifrån STAMP-ramverket (Leveson 
& Thomas, 2018) i syfte att ta fram designregler för resiliens. Resultat och Slutsats En preliminär 
system av system-modell av det fossilfria godstransportsystemet. Designregler för funktionalitet hos 
olika aktörer i det fossilfria godstransportsystemet. Slutsatser om brister i dagens organisering av 
godstransportsystemet Bland de viktigaste slutsatserna kan nämnas: Ökad samverkan och samordning 
mellan olika aktörer inom godstransport och transporternas elförsörjning behövs. Detta kräver såväl 
tekniska som organisatoriska och processrelaterade förändringar, liksom att avtal finns som 
säkerställer aktörers möjlighet att dela information som kan vara affärskritisk och att fatta beslut på 
plats. Ansvarsfördelningen är idag oklar! Dagens godstransportsystem har utvecklats under lång tid 
och i förhållandevis långsam takt, medan omställningen till fossilfritt transportsystem idag går snabbt. 
De snabba förändringarna leder till att viktiga frågor kan hamna mellan stolarna. Speciellt när aktörer 
förlitar sig på att gamla lösningar fortfarande fungerar, trots förändringar i angränsande system. En 
återkommande åsikt är att ”resiliensen tar väl Försvarsmakten och MSB hand om”, vilket inte stämmer 
med den svenska ansvarsprincipen eller dessa myndigheters uppdrag. Ett system av system-perspektiv 
krävs för att säkerställa att arbetet för ökad resiliens genomförs. Medan säkerhet i betydelsen ”säkerhet 
från olyckor” ibland kan säkerställas genom att analysera varje enskild komponent för sig räcker inte 
detta när vi är intresserade av hela det fossilfria godstransportsystemet. Kopplingen till energisystemet 
är speciellt viktig när prioriteringar måste göras. Det fossilfria godstransportsystemet är också starkt 
kopplat till persontransportsystem, varför även dessa relationer måste ingå. Det är tydligt att samtliga 
energislag som kan vara aktuella för fossilfri godstransport behöver ingå i arbetet med att utveckla ett 
resilient godstransportsystem Det finns ett stort behov av att öva och träna krisberedskap inom de 
sammankopplade energi- och transportsystemen. Denna studie är finansierad av TripleF, Trafikverket. 
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Elbilar som mobila energilager 
Presentatör: Rasmus Erlandsson, Chalmers University of Technology 

Författare: Rasmus Erlandsson Chalmers University of Technology, Mikael Odenberger Chalmers 
University of Technology, Filip Johnsson Chalmers University of Technology  

Bakgrund En viktig fråga för elsystemets och elnätets utveckling är hur kapacitetsbrist in till tätorter 
och speciellt till expansiva städer ska undvikas. Kapacitetsbrist kan i vissa regioner uppstå redan idag 
under några få timmar den kallaste tiden på året, när den lokala elförbrukningen överstiger 
överföringskapaciteten. Överföringskapaciteten kan förstärkas, men det är en process med långa 
ledtider. Dessutom finns en risk att en elektrifiering av industri- och transportsektorerna medför en 
accentuering av kapacitetsbristen. Detta kan motverkas genom smarta nät som kan bidra med 
flexibilitet som kapar toppar i effektförbrukningen. Denna studie syftar till att visa hur elbilar som 
mobila energilager kan minska behovet av ny överföringskapacitet in till städer. Studien undersöker 
potentialen för förflyttning av laddade elbilsbatterier in till en stad och hur dessa batterier kan tillföra 
el i det lokala elnätet med så kallad vehicle to grid teknik, dvs att batterierna kan laddas ur till nätet 
efter behov. Arbetet undersöker alltså potentialen för smart styrning av laddning och vehicle to grid i 
både tid och rum, vilket skiljer denna studie från tidigare arbeten som vanligtvis endast studerat 
tidsaspekten. Metod Metodiken består av tre delar: En trafikflödesanalys som används för att kartlägga 
frekventa flöden av pendlande bilar in och ut ur staden, uppskattning av de pendlande elbilarnas 
elanvändning och när de är tillgängliga för laddning med en elförbrukningsmodell samt tillämpning av 
en kostnadsminimeringsmodell som minimerar kostnaden för elbilsägarna genom att styra laddning 
och urladdning av elbilar i och utanför staden. I ett första fall studeras vilken effekt och energi 
pendlande elbilar kan bidra med till elnätet. I ett andra fall inkluderas även en kostnad för det extra 
cykliska slitaget på elbilsbatterier till följd av urladdning till nätet. Resultat och slutsats Resultatet 
visar att pendlande elbilar med vehicle to grid kan minska kapacitetsbrist i elnätet genom att de under 
en kort tid bidrar med en kapacitet motsvarande stadens befintliga transmissionskapacitet, samt under 
en tidsperiod av en dag (24 timmar) med en genomsnittlig kapacitet motsvarande ca 12% av 
transmissionskapaciteten. Detta visar att pendlande elbilar har stor potential främst i att tillföra effekt 
under kritiska timmar och bidra till ökad utnyttjning av befintlig elnätsinfrastruktur. Om hänsyn tas till 
eventuell degradering av elbilarnas batterier från den ökade cyklingen av batteriet vid användning av 
vehicle to grid, minskade endast den överförda energin medan den tillförda effekten kvarstod på ca 
80% av stadens befintliga kapacitet under kortare perioder. Detta visar att en stor del av effekten 
elbilarna tillför elsystemet kan erhållas även då ägaren av den pendlande elbilen ekonomiskt ersätts för 
slitaget på sitt batteri. En generell slutsats är att en offentlig laddningsinfrastruktur för elbilar kan bli 
en tillgång snarare än en belastning för elnätet, givet att den används smart. 
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Elektriska godstransporter med laddning vid terminal 
Presentatör: Mats Alaküla, Lunds Universitet 

Författare: Mats Alaküla Lunds Universitet, Ulf Hammarberg DHL, Philip Johansson Lunds 
Universitet  

Presentationen avser resultaten av ett samarbetsprojekt mellan LTH och DHL där kraven på elektrisk 
energiförsörjning till en av DHL’s större godsterminaler undersökts, antaget att alla lastbilar som 
trafikerar teminalen är helt elektriska och laddas enbart vid terminalen. Detta är inte ett aktuellt fall än, 
men kan bli ett med tiden, och studien är intressant då den visar hur kraven på godsterminaler vid en 
omfattande elektrifiering av godstransporter isåfall förändras. Fordonen kan delas in i viktklasserna < 
3.5 ton och 7-20 ton, som används för lokal och regional distribution samt >20 ton, som används för 
transporter mellan DHL’s 25 godsterminaler. Samtliga fordon, över 100 stycken, är individuellt 
modellerade vad gäller daglig körsträcka, energiförbrukning och laddbehov. De regionala 
transporterna sker dagtid, under tiden 07:00 på morgon till 17:00 på eftermiddagen. De lastbilar som 
kör mellan godsterminalerna står vid terminal ett fåtal timmar nattetid. Ur denna information beräknas 
behovet av laddeffekt, timme för timme, dygnet runt. Terminalens övriga effektbehov är känt, timme 
för timme, året om. Den abonnerade maxeffekten till terminalen är också känd (250 kW), eller antagen 
i de fall den måste ökas. Tillgången på elektrisk energi och effekt för laddning modelleras i fyra 
scenarier: 1 Den enda källan till laddeffekt är det elnät anläggningen är ansluten till. 2 Anläggningen 
utrustas även med solceller så långt möjligt på dess takyta. 3 Anläggningen utrustas dessutom med 
elektriska energilager i form av batterikontainrar, för korttidslagring (dag/natt). 4 Anläggningen 
utrustas dessutom med elektriska energilager i form av elektrolysörer/kompressorer/vätgaslager och 
bränsleceller för säsongslagring av energi (sommar/vinter). Alla system (solceller, batterier, 
vätgasteknik) är modellerade m.a.p. verkningsgrad. Med känt laddbehov och dessa scenarier beräknas 
hur kraven på elnätsanslutningen beror på designparametrarna; I) elnätsanslutningens maxeffekt, II) 
storleken på solcellsanläggningen, III) storleken på batterilagren och IV) storleken på 
vätgasanläggningen. Ett väntat resultat är att solcellsanläggningen bidrar endast marginellt vintertid, 
varför säsonglagring med vätgas blir nödvändigt. När laddbehovet läggs till och designparametrarna 
justeras för minimal energilagring erhålls följande resultat: 1 Utan solceller eller energilager, måste 
anläggningen belasta elnätet med över 2 MW, dvs nästan tio gånger dagens maxeffekt. 2 Enbart 
installation av solceller bidrar endast marginellt till att minska effektbehovet då laddningen sker 
kvälls- och nattetid. Däremot kan den genererade elektriska effekten med maximalt utnyttjad 
solcellsyta nå upp till 4 MW, som tidvis behöver kunna matas ut på nätet, dvs kräver en kraftigt 
förstärkt nätanslutning. 3 Med c:a 10-16 MWh batterilager minskas det totala effektbehovet från 
elnätet sommartid, men vintermånaderna behövs fortfarande drygt 2 MW. 4 Med batterilager på 16 
MWh och nästan 100 MWh vätgaslager, kan elnätet belastas med c:a 650 kW konstant, timme för 
timme, året om. Det motsvarar knappt tre gånger den befintliga anläggningens maxeffekt. Slutsatsen är 
ännu så länge rent teknisk, dvs visar vilken grad av teknisk installation som behövs för en fullständig 
elektrifiering av att godstrafik som utgår från en av DHLs större godsterminaler i Sverige. Ingen 
ekonomisk bedömning presenteras, och ingen hänsyn till ev laddning hos kund eller längs/på väg 
dagtid. Sådana studier pågår och kommer att rapporteras vid ett senare Transportforum. 
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6:2 Lösningar för en accelererad elektrifiering 

Electric Vehicle Owners and Some Surprising Statistics between Houses 
and Apartments 
Presentatör: Bobby Chen, Research Institutes of Sweden (RISE) 

Författare: Bobby Chen Research Institutes of Sweden (RISE)  

The findings are based on a Master's thesis that provides the first empirical analysis of the electric 
vehicle ownership gap between vehicle owners living in apartments and those living in houses. 
Findings from this study should be relevant to stakeholders and policy makers in the electrification 
space, as it shows that income (and by extension, the upfront cost of electric vehicles) may not 
actually be the most crucial barrier for encouraging electric vehicle adoption in Sweden - but rather 
access to home-charging. The study's findings also suggest that targeted measures to solve the ability 
of apartment occupants to charge their vehicles at home could actually be more cost effective than 
large subsidies to reduce the purchase price of EVs for this demographic. Using 2018 survey data 
collected by RISE on Swedish vehicle owners, the study used regression techniques to quantify the 
extent to which occupants of apartments adopt electric vehicles at a lower rate compared to occupants 
of houses, after controlling for income and multi-vehicle ownership – two factors which previous 
literature have indicated are significant determinants of EV adoption. The regression analysis is 
supplemented by a literature review and findings from structured interviews conducted with property 
management companies and EV charge-point installation companies. The study finds that vehicle 
owners living in apartments are 2.5 times less likely to own an electric vehicle compared to those 
living in houses. The effect is statistically significant. Furthermore, the size of this effect is larger than 
that of the other two variables, income level and multi-vehicle ownership. For example, households at 
the lowest annual income level (300,000 SEK) are only about 2.1 times less likely to own an electric 
vehicle compared to households at the highest income level (1,500,000 SEK); and single-vehicle 
households are about 2.16 times less likely to own an electric vehicle compared to multi-vehicle 
households. The most likely explanation suggested by the literature for this ‘apartment EV gap’ effect 
points overwhelmingly to difficulties occupants of apartments have in accessing home-charging 
infrastructure. Other factors such as size of the family unit and whether the vehicle owners were 
renters or homeowners may be possible contributing factors. Findings from interviews with a small 
sample of property developers and chargepoint installers indicate that the Swedish Bostadsrätt (tenant-
owner association) system is a bottleneck for installing chargers in apartments. The interviews also 
provided some other insights which may be relevant when considering possible policy or industry-
driven pathways going forward to bridge the electric vehicle-apartment gap. 
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Laddning för alla - hur utformar man en laddplats med god tillgänglighet? 
Presentatör: Johan Lagrelius, BioFuel Region 

Författare: Johan Lagrelius BioFuel Region  

Funktionshinder är en av diskrimineringsgrunderna i svensk lagstiftning. Ändå är det på många ställen 
så gott som omöjligt att hitta en laddplats som är tillgänglig för funktionshindrade. Med anledning av 
detta har projektet Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland tagit fram en guide, ”Den 
tillgängliga laddplatsen. Praktiska råd för hur en inkluderande laddplats bör utformas”, för hur 
beställare och entreprenörer kan tänka när en laddplats ska etableras. Det finns inga krav på att 
parkeringsplatser för elfordon ska göras tillgängliga för personer med fysisk funktionsnedsättning men 
det finns mycket för samhället att vinna på det. Samtidigt finns det väldigt lite är skrivet på området. 
De lagar som gäller är det som är skrivet i regeringsformen, plan- och bygglagen och LoU. De 
rekommendationer vi fann handlar mest om höjd på reglage och knappar, höjdskillnader, bredd på 
parkeringsyta och friyta runt fordonet. Metod Genom att inventera de publika laddplatserna i Umeå 
tillsammans med en samarbetspartner som är rullstolsburen och aktiv i DHR och RTP i Västerbotten 
fick vi en bild över hur befintliga etableringar såg ut. Vi tittade på laddplatser på gatumark, i 
parkeringshus och snabbladdare. Många platser hade behov av förbättringar – som ofta kunde ha 
undvikits om man tänkt till vid placering av laddplatsen. För att sedan adressera problemen har ett 
aktivt nätverksarbete med tillhörande kunskapsutbyte skett löpande med relevanta parter. Resultat och 
slutsatsPraktisk handbok för tillgängliga laddplatser Arbetets främsta resultat är guiden ”Den 
tillgängliga laddplatsen. Praktiska råd för hur en inkluderande laddplats bör utformas”. Detta ger goda 
hjälp för de som vill bygga tillgängligare laddplatser. Men arbetet med att ta fram guiden bygger på ett 
stort nätverkande och erfarenhetsutbyte, något som även har resulterat i en rad positiva resultat under 
arbetets gång.Nätverk för tillgängliga laddplatser Tillsammans med ett flertal partners har BioFuel 
Region och Region Jämtland/Härjedalen startat ett nationellt nätverk: Nätverket för tillgängliga 
laddplatser. Bland representanter finns t.ex. Personskadeförbundet RTP Umeå/Västerbotten/Göteborg, 
DHR Umeå/Trollhättan/Riks, Länsstyrelser i ett flertal län, samt projektet FASTR.Tillgänglig laddare 
i Göteborg I samarbete med Göteborgs Energi har Nätverket varit med och utformat en tillgänglig 
snabbladdningsstation samt att fler av de 500 laddplatser som etableras hösten 2021 kommer att bli 
tillgängliga.Tillgänglig laddare i Falköping I Falköping har kommunen byggt två stycken tillgängliga 
laddplatser vid resecentrum efter konsultation med Nätverket. Dessa är också markerade som 
”Tillgängliga” på upppladdning.nu/ samt med bifogade skisser på hur de är utformade.Tillgänglig 
design – ett samarbete med Designhögskolan Under våren 2020 genomfördes ett samarbete med 
Designhögskolan i Umeå där studenter tog fram nya förslag på designer som tillgängliggör 
laddplatserna än mer. Många av designförslagen fokuserade på handtag och skärmar då dessa 
uppfattades vara enklast att åtgärda med relativt små medel. Vårt arbete med laddplatser visar att 
många har alltjämt bister när det gäller tillgänglighet, och ofta hade det kunnat avhjälpas med enkla 
åtgärder redan vid etablering. Så med en ökad kunskap hos beställare och entreprenörer vore det 
relativt enkelt att öka tillgängligheten till laddning för alla. 
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Resultat från demonstration av regionala elektrifierade logistiksystem i 
REEL-projektet 
Presentatör: Andreas Josefsson, CLOSER, Lindholmen Science Park, Sverige 

Författare: Andreas Josefsson CLOSER, Lindholmen Science Park, Sverige  

Projektet REEL ska bana väg för en storskalig elektrifiering av regionala logistiksystem i Sverige. Det 
samlar transportköpare, åkerier, speditörer, lastbilstillverkare, elnätsbolag, energiföretag, 
laddstationsoperatörer, universitet och offentliga aktörer som tillsammans testar och utvecklar 
elektrifiering av regionala transporter med tunga lastbilar i praktiken. Lösningarna som utformas och 
opereras inom projektet bidrar till minskade utsläpp av CO2, emissioner av dieselpartiklar och toxiska 
gaser samt buller, vilka minskar globala och lokala hälsorisker och kan leda till förbättrad arbetsmiljö, 
vidare kan trafiksystemet effektiviseras genom att utnyttjandet av infrastrukturen förbättras. 
Logistikflöden har elektrifierats genom byggnation av behovsanpassade fordon och laddlösningar och 
demonstreras under minst 12 månader, 2021 har fyra logistikflöden opererats. Resultat redovisas 
avseende bl.a: matchning av logistikbehov och koncept för komplett fordon och laddstrategi; 
erfarenheter från uppbyggnad av laddpunkter, laddplats, fordon, driftsättning och operation; hur 
elektrifierad logistik påverkar föraren och åkeriet både beteendemässigt, operationellt och ekonomiskt 
med fokus på de tillkommande kostnader och logistikförluster. Ett antal utmaningar för att uppnå 
ekonomiskt lönsamma total- och delsystem existerar: eldrivna medeltunga batterilastbilar är 2–3 
gånger så kostsamma som jämförbara dieselbilar; kostnader tillkommer för att upprätta en 
ändamålsenlig laddinfrastruktur med tillgång till nödvändig effekt, detta inkluderar hög- och 
lågeffektsladdning vid logistikterminaler, på- och avlastningspunkter, depåer samt truck-stops; 
elfordonen har mer begränsade prestanda avseende lastvikt, körsträcka och tid för energiöverföring, 
vilket innebär att ruttupplägg kan behöva anpassas, vilket kan resultera i ökad driftstid och kostnad 
och/eller minskad intjäningsförmåga; den begränsade räckvidden samt behovet av att ge fordonen en 
hög nyttjandegrad för att kompensera för högre investeringskostnader medför att lastbilarna ofta måste 
högeffektladdas vid omlastning, så att inte förar- och fordonstid förspills; ankomsttider för lastbilar 
som nyttjar samma terminal måste synkroniseras för att åstadkomma ett högt utnyttjande samt 
minimera logistikförlusterna; samt den primära energikostnaden blir lägre för el- jämfört med 
dieseldrift, dock är marknaden för lösningar för att tillhandahålla tillräcklig effekt (t ex energilager) 
relativt omogen och kan medföra en betydande merkostnad. Behovet av ett högt dygnsutnyttjande 
tillsammans med möjligheten att nyttja fordonen nattetid samt i känsliga områden tack vare de låga 
ljud- och partikelemissioner medför att trafikeffektiviteten kan förbättras, då tidsåtgången för att utföra 
uppdragen kan reduceras om de utförs nattetid, det kan också bidra positivt i form av att stressen för 
förarna minskas. Detta kan kompensera för eventuellt högre timkostnader nattetid för förare och 
lastpersonal vid terminaler och hos varumottagare. Parallellt kommer det ingående formeringsarbetet 
för en fortsättning av projektet med fler flöden, logistiktillämpningar och parter samt större flottor, att 
beröras. Hittills har ett 40-tal flöden identifierats. Vidare redovisas arbetet med att utforma förslag för 
vidareutveckling vad gäller fördelning av kostnader och verktyg för att stödja aktörerna i 
omställningen, aktiviteter för att minska informationsgap, regelverk bl a för uppföljning av 
samhällsnytta och beräkning av behov av offentliga incitament för att åstadkomma en lönsam 
transformation samt interoperabla gränssnitt. Projektet koordineras av CLOSER som är en neutral, 
icke-vinstdrivande, samverkansplattform vars mål är att öka transporteffektiviteten med logistiken i 
fokus. Deltar i projektet gör Chalmers, Dagab, DFDS, DHL, EVBOX, Göteborg Energi, Scania, 
Vattenfall, Volvokoncernen och medfinansieras av Vinnova samt Energimyndigheten. 
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Elektrifieringen av Göteborg Stads tunga fordon 
Presentatör: Anne Piegsa, Business Region Göteborg 

Författare: Anne Piegsa Business Region Göteborg, Spyridon Ntemiris Business Region Göteborg, 
John Wedel Business Region Göteborg  

Omställningen mot ett hållbart transportsystem går fort nu. Även på den tunga fordonssidan börjar 
traditionella fordonsflottor att bytas ut mot elektrifierade fordon, med såväl batteri- som vätgasdrift. 
Göteborgs Stad förfogar över flera hundra tunga fordon, vilka måste bytas ut snart för att staden skall 
klara sina uppställda miljömål. Fordonen tillhör olika förvaltningar och kommunala bolag i staden, 
vilket försvårar omställningen och kräver en hel del samordning. Göteborgs Näringslivsbolag (BRG) 
har fått ett samordningsuppdrag av staden, i vilket flera olika delaktiviteter inordnas. Ett av dessa 
berör den tunga sidan. Presentationen visar på hur en elektrifiering av offentliga fordonsflottor kan 
ske, vilka utmaningar staden ställts inför och hur vägen framåt ser ut. Här visas också på vilka 
potentialer som finns, finansieringslösningar samt hur energiförsörjningen kan klaras av. Eftersom 
många av fordonen är specialutrustade med höga krav på körlängd och energiförbrukning, så har 
samarbete med fordonsutvecklingen varit ett viktigt område. Utbudet av elektrifierade fordon på den 
privata sidan ligger långt före. Elektrifiering kräver inte bara nya fordon, utan en hel del infrastruktur 
måste också vara på plats. Det är lite av ”hönan och ägget” problematik. Det gäller att gå fram hand i 
hand. Laddning behöver ske på terminaler, men också kompletteras med externa laddlägen. Detta 
kräver energi, effekt och framdragning av nya ledningar. I detta inbegrips också involvering av 
markägare för laddplatser. Även regelverk och styrning kan behöva uppdateras. Samtidigt behöver 
upphandlingsförfarandet ses över. Idag sker elektrifiering i tunga fordonsflottor i såväl offentliga som 
privata organisationer. I Göteborgs Stads situation krävdes en omfattande samordning, både mellan 
interna aktörer och med externa parter. Det behövdes många kontakter med fordonsutvecklare och 
dessutom en del kontakter med privata transportaktörer. Arbetet inleddes med en större utredning som 
visade på förutsättningar, behov och absoluta krav som ställdes samt vilka potentialer som fanns. De 
nya fordonen måste klara sina uppgifter vad gäller lastvikt och körsträckor. I och med att de 
elektrifierade fordonen är dyrare i inköp, så fanns också ett stort initialt kapitalbehov som måste 
finansieras. Kunskapsbehovet är stort, speciellt i mindre organisationer, varför samordning och 
samverkan har påverkat processen positivt. Presentationen visar på den process som skett, hur 
framdriften fungerat och hur samordningen skett mellan offentliga förvaltningar, kommunala 
verksamhetsdrivande bolag och privata aktörer. 
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Battery-swapping for electrification of transportation 
Presentatör: Mike Danilovic, Halmstad University; Lund University; Shanghai Dianji University 

Författare: Mike Danilovic Halmstad University; Lund University; Shanghai Dianji University, 
Jasmine Lihu Liu Lund University; Shanghai Dianji University  

Background Transportation is one of the largest contributors to CO2 emissions. Transport industry has 
contributed with about 75% of the total CO2 emissions in 2018. The EU “Fit For 55” strategy EU has 
presented the recent strategy for decarbonization of the EU and particularly demonstrating that the 
decarbonization of transport shall be conducted through the electrification of transport and vehicles, 
passenger as well as trucks and buses. The EU ”Fit For 55” strategy indicate that the electrification of 
transportation will be conducted through battery-based and hydrogen based vehicles. Both need 
charging and refueling infra-structure to be established and operated all over EU. Although there has 
been strong growth in the deployment of charging infrastructure since 2014 (+750% increase from a 
very low starting point), the total number of charging points available across the EU (less than 
225,000) still falls far short of what is required. Based on European Commission calculations, a 50% 
reduction in vehicle CO2 emissions by 2030 would require an additional 6 million public 
infrastructure points. This translates into a 27-fold increase in less than a decade. The hydrogen energy 
distribution is conducted via 124 hydrogen filling stations available across 10 EU countries in 2020, 
while 17-EU countries had no hydrogen filling stations at all. Battery-swapping as complementary 
solution In our research we are focusing on complementary approaches to charging electric vehicles, 
passenger and heavy trucks, i.e. the battery-swapping systems. This means that vehicles has modular 
design and the build in battery can be swapped when it is empty with a fully charged one in a 
automated swapping station. We have conducted research in China and our analysis shows that the 
Chinese have developed battery-swapping solutions for passenger vehicles and trucks and buses 
during the last ten years. In 2020 there were about 600 passenger battery-swapping stations expected 
to grow to 25,000 stations by 2025. For trucks in 2021 there were about 60 battery-swapping stations 
and in few years’ time we expect the number to growth to more than 400 stations. One of the most 
important aspects for the adaptation and the rapid growth of battery-swapping system is the business 
model being developed and implemented. The electric vehicle is unbundled as the buyer can buy the 
vehicle, rent the battery and subscribe of charging. This goes for all kind of vehicles. The size of the 
battery can be changed and the flexibility means the owner can charge via cable or via swapping. For 
heavy trucks battery-swapping enables operational efficiency very close to traditional diesel. The 
swapping time is between 3-5 minutes. This should be compared with normal battery. Based electric 
trucks that can operate for two hours and charge for two hours. The battery-swapping system has been 
placed on the Chinese strategic list of key technologies and we expect that battery-swapping might 
become the new standard for electrification of the electric trucks in the first place. Empirical date 
shows that battery-based systems are about 25% cheaper in operations compared to diesel based 
solutions. 
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Elektrifieringsalternativ för tunga vägtransporter 
Presentatör: Elin Näsström, EY 

Författare: Björn Hasselgren Trafikverket, Elin Näsström EY, Hanna Sandqvist Wong EY, Johannes 
Bedoire Fivel EY, Per Skallefell EY  

Sedan 2018 har Trafikverket med stöd av EY analyserat affärsmodeller och organiseringsformer 
kopplat till elektrifieringen av de tunga vägtransporterna. Arbetet har utförts i fem faser och inkluderat 
aktörskartläggningar och kalkylmodeller för att räkna på företagsekonomisk lönsamhet och förstå 
incitamentsstrukturer. I och med att den femte fasen slutfördes i april 2021 så har tre olika 
elektrifieringsalternativ undersökts; elväg, stationär laddning samt vätgas och bränslecellsfordon. I den 
slutliga, femte, rapporten sammanfattas arbetet i en jämförelse mellan de tre olika alternativen utifrån 
de resultat som framkommit under perioden 2018-2021. Den snabba omställningshastigheten som 
krävs för att nå klimatmålen tillsammans med de tre teknikernas relativt parallella inträde på 
marknaden för de tyngre segmenten skapar en stor komplexitet när det kommer till att analysera 
scenarion för den framtida utvecklingen. Att flera lastbilstillverkare redan har stationärt laddade 
fordon till försäljning där fler är under utveckling gör att det alternativet väntas ta stora 
marknadsandelar i ett initialt skede. Utvecklingen av nya kraftigare och billigare batterier sker snabbt, 
vilket kommer att medföra att fordonens räckvidd successivt ökar. Bränslecellslastbilar bedöms kunna 
produceras i större skala först från mitten/slutet av 2020-talet. I de utredningar som gjorts har 
alternativen analyserats dels på systemnivå, dels utifrån ett användarperspektiv. Systemen för de 
analyserade elektrifieringsteknikerna skiljer sig på flera olika sätt där å ena sidan elvägsinfrastruktur, 
som byggs ut längs specifika stråk, är beroende av hög trafikering och har en geografisk begränsning. 
Därtill är elväg beroende av stationär laddning för körning utanför dessa stråk. System för stationär 
laddning och bränsleceller, å andra sidan, kan enklare byggas ut etappvis, vilket ger en ökad 
flexibilitet i körmönster. Dessa egenskaper möter en stor den av transportmarknaden som kör lokala 
och regionala transporter. För de tyngsta transporterna väntas biodrivmedel spela en stor roll fram till 
att utvecklingen medger drift via något av de tre elektrifieringsalternativen. Att ett vätgassystem 
väntas kännetecknas av liknande egenskaper som dagens dieselsystem medför en konkurrensmässig 
fördel för dessa fordon. Samtidigt skulle den snabba utvecklingen av batterier kunna leda till att 
fördelarna med ett vätgassystem minskar i relation till att elektriskt drivna bilar kan introduceras 
snabbare på marknaden för även de tyngre segmenten. Ytterligare en karakteristisk skillnad ligger i 
den totala ägandekostnaden för de olika fordonen. Fordon för stationär laddning och elväg har en 
större del av den totala ägandekostnaden knuten till investeringen av fordonet, på grund av 
batterikostnaden. Bränslecellsfordon skiljer sig i det avseendet att själva investeringen i fordonet inte 
väntas bli mycket högre än konventionella dieselfordon framöver. Istället ligger en stor del av 
fordonets totala ägandekostnad i bränslekostnaden. Detta gör bränslecellssystemet känsligare för 
bränslepriset än fordon avsedda för stationär laddning och elväg.Elektrifieringen av tunga fordon 
behöver gå fort för att nå de uppsatta målen att kraftigt reducera och slutligen eliminera 
koldioxidutsläppen från inrikes transporter. I och med det är det viktigt att skapa en djupare förståelse 
för komplexiteten i att elektrifiera tunga transporter, att göra kombinationsscenarier där bränsleceller 
inkluderas samt att undersöka hur elektrifieringen av fordonsflottan kan påskyndas till exempel genom 
olika incitamentshöjande åtgärder. Denna presentation bidrar till ökad sådan förståelse. 
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Trådlös laddning - lite enklare 
Presentatör: Petra Carlenarson, Electreon AB; Smartroad Gotland 

Författare: Håkan Sundelin Electreon AB; Smartroad Gotland, Petra Carlenarson Electreon AB; 
Smartroad Gotland  

Elvägsystem (ERS) är vägtransportsystem med tekniker som levererar elström från vägar till de fordon 
som är i rörelse på dem. En övergång till alternativa, mer hållbara, teknologier som ERS är nödvändigt 
för att uppnå hållbarhetsmålen för vägtransporter. Trådlös elvägsteknik testas just nu i flera olika 
miljöer och syftet med presentationen är att visa på hur olika miljöer ställer olika krav, men att 
tekniken är densamma. I Sverige testas tekniken inom ramen för projektet Smartroad Gotland med en 
tung lastbil och en buss i nordisk miljö: Smartroad Gotland är ett treårigt kunskapsprojekt, i huvudsak 
finansierat av Trafikverket, där vi bygger världens första induktiva elväg för elektrisk buss och lastbil 
mellan Visby flygplats och Visby. Projektet är det första i sitt slag i att en implementera en trådlös 
elektrisk väg på en offentlig plats med användning av en elbuss i kollektivtrafiken. En tung el-lastbil 
går regelbundet i trafik för att visa på den enorma potential som finns hos ERS för elektrisk 
lasttransport på motorvägar. Projektet har som mål att undersöka tekniska, logistiska och ekonomiska 
aspekter gällande implementeringen av ett trådlös ERS. För att bevisa för världen att ett trådlös ERS är 
den tillförlitlig lösningen för framtidens transport ska projektet visa på teknikens grundläggande 
egenskaper. Inom ramen för Energipilot Gotland kommer även statisk trådlös laddning att 
demonstreras och utvärderas. Trafikverket har beslutat att en initial implementering av ERS för 
godstransporter ska ske i en pilot på sträckan E20 Örebro- Hallsberg, och förväntas vara i drift 2025. 
Systerprojektet i Tel Aviv testar tekniken tillsammans med en stor bussoperatör i en storstadsregion. 
Det tyska företaget EnBW som är Tysklands näst största elbolag har själva investerat i trådlös 
laddning och testar just nu tekniken för en busslinje mellan företagets innovationscenter och stadens 
busstation. I Italien byggs under hösten 2021 en testanläggning för trådlös teknik av en 
betalvägsoperatör. Metod De olika projekten kommer att analyseras med avseende aktörernas olika 
behov, tekniska utmaningar och lösningar. Analysen görs genom en fallstudie av följande verkliga 
projekt: · Smartroad Gotland · Smartroad Tel Aviv · Busslinje EnBW · Betalväg Italien · Trådlås 
laddning vid lastkaj Resultat och slutsats Resultaten visar på insikter och kunskap med trådlös ERS 
från ett användarperspektiv genom att börja förstå verkliga användarfall och analysera resultaten av att 
faktiskt använda ERS i kommersiella transportverksamheter. Slutsatsen är samma teknik kan användas 
för alla olika fordonstyper och i olika miljöer, men att det leder till olika utmaningar. 
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Mätning av effekt och verkningsgrad på en konduktiv elväg 
Presentatör: Mats Alaküla, Lunds Universitet, Lund, Sverige 

Författare: David Wenander Lunds Universitet, Lund, Sverige, Philip Abrahamsson Lunds 
Universitet, Lund, Sverige, Mats Alaküla Lunds Universitet, Lund, Sverige  

Elvägar är på väg och mätningar och kunskap behövs En tredjedel av Sveriges CO2 utsläpp kommer 
idag från transportsektorn. Om förnyelsebar elproduktion används kan transportsektorn elektrifieras 
och därmed kan utsläppen minskas. Andelen elfordon ökar i den svenska fordonsflottan och därmed 
ökar också batteristorlek per fordon samt behovet av ladd-infrastruktur. Elvägar är en typ av ladd-
infrastruktur som kan minska behovet av både stationära snabbladdare och batteristorlek per fordon. 
Elvägar kan utnyttjas både då elfordonet kör men också när det är parkerat och finns i både konduktiv 
och induktiv variant. Då utvecklingen av modern elvägsteknik fortfarande är i ett tidigt stadie är det 
angeläget att omgående bygga kunskap och erfarenhet. Projektet Evolution Road håller just nu på att 
testa och utvärdera Elonroads konduktiva elvägsteknik i Lund där Lunds Universitets roll i projektet är 
att mäta en demonstrationselvägs elektriska egenskaper. Mätningar erhåller en djupare förståelse och 
ger praktisk erfarenhet av hur elvägar kan implementeras i en större skala. Exempelvis kan 
mätningarna ge en bättre bild av hur många elfordon som man kan ladda samtidigt per kilometer, vad 
som sker då elvägen får olika typer av elektriska fel samt antal likriktarstationer som krävs per 
kilometer elväg. Verkningsgrad och förluster är av centralt intresse vid elfordonsladdning. 
Huvudfokus för denna presentation är därför att identifiera förluster och beräkna verkningsgrad för 
den demonstrationssträcka som projektet Evolution Road har byggt i Lund. Att mäta verkningsgrad 
Mätsystemet som Lunds Universitet har utformat för elvägen i Lund är designat för att kunna 
utvärdera en mängd olika elektriska egenskaper inklusive verkningsgrad. Verkningsgraden är i 
grunden hög och kräver noggrann mätning av effekter för att de relativt små förlusterna skall kunna 
beräknas med hög noggrannhet. Därmed ställs det höga krav på mätutrustningens prestanda. Genom 
att mäta ström och spänning vid ett flertal ställen i systemet kan man identifiera hur förlusterna 
fördelas i elvägssystemet, från elnät till fordon. Mätning av verkningsgrad Projektets elväg är placerad 
i Lund och fordonet som används vid laddning är en ombyggd trådbuss som normalt går i 
reguljärtrafik i Landskrona. Mätningarna visar att verkningsgraden från elnät till fordon ökar från ca 
94,5% till 96% då bussen går från att ladda statiskt till dynamiskt. Då bussen accelererar drar den mer 
effekt och därmed ökar också verkningsgraden för de passiva komponenterna i likriktarstationen. 
Detta tyder på att ju fler fordon som laddar samtidigt desto högre verkningsgrad i likriktarstationen. 
Verkningsgraden mellan likriktarstation till fordon minskar däremot från ca 98.6% till ca 97.5% då 
bussen går från att ladda statiskt till dynamiskt. Detta beror på att kontaktresistansen mellan avtagaren 
på fordonet till elvägen ökar då bussen laddar dynamiskt. Denna presentation ger en djupare insikt i de 
slutsatser som hittills kunnat dras av hur förluster bildas och fördelar sig beroende på hur många 
fordon som använder elvägen och hur mucket effekt de drar. 



Transportforum 2022  179 

Evolution Road ERS site in Lund – tests and results 
Presentatör: Philip Abrahamsson, Innovation Skåne 

Författare: Per Löfberg Innovation Skåne, Philip Abrahamsson Innovation Skåne  

Evolution Road is an electric road (ERS) test and demonstration project in Lund. The purpose is to 
help increase knowledge about ERS as part of the future fossil-free transport system. The assignment 
comes from the Swedish Transport Administration.Background/summary The Evolution Road 
consortium tests and evaluates an ERS with a unique and cutting-edge technology in Lund. The ERS 
consist of a conductive ground level rail placed on the asphalt. Electric vehicles are equipped with a 
special pick-up mounted underneath the vehicle that charges the batteries. The technical solution is 
developed by Elonroad AB together with the Faculty of Engineering at Lund university (LTH). The 
consortium Evolution Road was formed with the aim of demonstrating and evaluating Elonroad’s 
electric road technology. The consortium includes nine partners from business, university, and the 
public sector. Innovation Skåne is the project manager. ERS description The ERS is a conductive 
electric road concept that works for most types of electric vehicles. The ERS is easy to install and has 
only a small impact on the asphalt. This reduces installation time and facilitates service and 
maintenance. Unique short rail segments are separately powered just below the vehicle, making it 
unique compared to other types of technical solutions for electric road and guarantees high security 
even in urban environments. It can charge electric vehicles with 150-300kW while driving. The 
system has an IT system that includes a billing system to individual users. Two versions of the road 
are installed. The first version consists of a rail placed on top of the asphalt. The second version is 
level with the asphalt, placed in a shallow milled trench which results in a seamless level driving 
surface. A special side moving pickup is to be tested for the submerged version of the ERS.Method 
Tests of the complete ERS will be executed with different methods during 2020-2022. Hardware: The 
housing and the electronic switches is evaluated in different weather conditions and temperature. 
Monthly tests are performed with a city bus. Software: Switching on /off, temperature, security and 
communication is monitored during tests. Communication: Early tests of vehicle ID and used energy 
is stored and sent to a billing app for live visualisation on a monitor. The pic-up is tested by filming 
with a high speed camera for detecting sparks and contact failure. Electric safety tests are monitored 
both on station and on the bus. Discussion – and results so far What is the best strategy to implement 
this type of electric road in a city? What are the benefits of placing the electric road on top of the 
asphalt verses milling it down? Should the rail be placed in separate traffic lanes for buses and other 
green city transports to avoid the risk of reduced friction of the rail for motorbikes? Experiences from 
collaboration between the different actors needed for implementation. Test results that are completed 
before the conference in January 2022 will be presented. 
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6:4 Vätgas som drivmedel – hur ser det ut framåt? 

Förutsättningar för vätgas som drivmedel för tunga vägtransporter 
Presentatör: Björn Hasselgren, Trafikverket 

Författare: Björn Hasselgren Trafikverket, Anna Malmberg Trafikverket; Lunds universitet, Erik 
Falenius Trafikverket, Elin Näsström Trafikverket  

Trafikverket har analyserat flera olika alternativa drivmedel för den tunga vägtrafiken från ett brett 
systemperspektiv. Vätgas och bränslecellförsedda tunga fordon analyseras i en rapport som 
färdigställdes i augusti 2021. Syftet med studien är att beskriva förutsättningar och 
utvecklingstendenser som kan komma att påverka en introduktion av vätgas som drivmedel för tunga 
vägtransporter (fordon över 3,5 ton) i Sverige, samt att applicera denna analys på två geografiska 
områden; Örebro län och Blekinge län. Rapporten beskriver grundläggande och nödvändiga 
förutsättningar och alternativ för en introduktion av vätgas som drivmedel, och möjliga hinder. En 
nödvändig förutsättning för vätgas som drivmedel är utbyggnad av tankstationer. En möjlig utveckling 
för utbyggnad av tankinfrastruktur är att det sker på många platser samtidigt för att nå en storskalighet 
som gör vätgasalternativet attraktivt. Ett annat möjligt utbyggnadsförlopp är att vätgasinfrastruktur 
(produktion, distribution och tankstationer) kommer att utvecklas på vissa platser i ett tidigare skede 
och att användningen av bränslecellsfordon kommer att vara högre i dessa regioner än i övriga. 
Produktionskostnader och distributionsstrategier avgör vilken utbyggnadsstrategi som kommer att 
dominera, och det kan variera i olika delar av landet. En mycket liten del av den vätgas som 
produceras i Sverige och globalt idag är fossilfri. Det innebär att det kommer krävas en omfattande 
utbyggnad av den fossilfria produktionen av vätgas för flera olika användningsområden. Vätgas ses 
nämligen ha stor potential även för bland annat lagring av elektricitet vid mer variabel elproduktion 
och som insatsvara inom industrin. Utvecklingen inom dessa områden kan förväntas påverka 
vätgasens möjligheter som drivmedel till fordon i stor utsträckning. På lång sikt förväntas 
bränslecellslastbilar i första hand användas för fjärrtransporter. Bränslecellslastbilar kan dock även 
komma att användas för lokala och regionala transporter, som till exempel i skytteltrafik och för 
mycket tunga transporter. Produktion och distribution av vätgas som drivmedel kan både ske 
centraliserat med transport av vätgasen, och decentraliserat i anslutning till tankstationer. Dessa olika 
strategier ger olika kostnadsstrukturer där skalfördelar ställs mot distributionskostnader. Något som 
ofta nämns som ett attraktivt produktionsalternativ är att tillverka vätgas med ”överskottsel”. 
Överskottsel syftar på det produktionsöverskott som uppstår vid tidpunkter då vindkraft och solceller 
producerar mycket el samtidigt som efterfrågan är låg. Det går dock att ifrågasätta långsiktigheten i en 
sådan produktionsstrategi eftersom förutsättningarna på elmarknaden kan förändras över tid. 
Ytterligare en förutsättning som kan främja ökad användning av vätgas som drivmedel är om det 
förekommer produktion eller användning av vätgas för andra syften än transporter i en viss region. Det 
är dock inte en självklarhet att annan vätgasanvändning ”spiller över” till transportsektorn. 
Förusättningarna kan tänkas skilja sig åt mellan industrier som redan idag producerar vätgas genom 
elektrolys och använder i sina egna processer, och de som planerar att göra det i framtiden såsom 
stålindustri och raffinaderier. Vid nyetablering av vätgasproduktion kan det vara enklare att väga in 
möjligheter med samarbeten med transportmarknaden. Den regionala analysen i rapporten visar på 
olika möjligheter och hinder i de studerade regionerna. Under ett introduktionsförlopp kan dessa 
lokala och regionala förhållanden ha stor betydelse för introduktionstakten. 
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Hur kan vi tillhandahålla vätgas åt framtidens hållbara transporter? 
Presentatör: Therese Lundblad, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sverige 

Författare: Therese Lundblad Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sverige, Maria Taljegård 
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sverige, Filip Johnsson Chalmers Tekniska Högskola, 
Göteborg, Sverige  

Bakgrund Vätgas är ett potentiellt bränsle för att tillhandahålla nollutsläppstransporter där låg 
tankningstid, låg fordonsvikt och/eller lång räckvidd är av hög prioritet. För att vätgas ska vara ett 
hållbart bränsle på lång sikt krävs ett vätgassystem för produktion och distribution som är både energi- 
och kostnadseffektivt, samt har låg miljöpåverkan. Inom delar av industrisektorn, t.ex. inom 
stålindustrin, ses vätgas som en nyckel i energiomställningen, vilket kan medföra en möjlighet för 
transportsektorn att nyttja de vätgaskluster som kan uppstå. Det finns många möjliga lösningar för hur 
ett vätgassystem kan se ut inom transportsektorn. Några nyckelfaktorer som skiljer olika system åt är 
om vätgasproduktionen är centraliserad eller decentraliserad, samt om produktionen sker anslutet till 
elnätet eller som en fristående lösning. Tidigare har ett fåtal studier genomförts med syfte att analysera 
ett specifikt fall för vätgassystem för transporter utifrån specifika förutsättningar. Målet med denna 
studie är att analysera ett antal olika fall för vätgasproduktion och distribution till transportsektorn 
utifrån ekonomiska och miljömässiga aspekter. De fall som studeras utvärderas utifrån samma metod, 
vilket gör att de kan jämföras med varandra och kombineras för att undersöka vilka lösningar för 
produktion och distribution av vätgas som är mest kostnadseffektiva utifrån en regions förutsättningar. 
Metod Produktionssystem för vätgas undersöks med teknoekonomisk analys, där modellen för 
produktionssystemet innefattar primär energikälla, omvandling till vätgas, samt distribution och 
lagring av vätgasen. Det ska möta en vätgasbehovsprofil som byggts upp utifrån kördata, och 
beskriver tankningsmönster vid vätgasstation. I denna studie har det tagits fram fyra fall för 
vätgasproduktion och -distribution inspirerade av befintliga studier och strategier. För dessa fall 
uppskattas energianvändning och kostnader för de olika delarna av produktionen och distributionen av 
vätgasen. Delarna av produktionssystemet dimensioneras för respektive fall med en 
kostnadsminimeringsmodell så att de uppnår vätgasbehovet till lägsta kostnad. Följande fyra fall 
analyseras: Ett fristående system där vindkraftverk i anslutning till en tankstation kombineras med en 
elektrolysör och lagringssystem för att generera den vätgas som tankas på stationen. Som (1) men med 
skillnaden att tankstationen är ansluten till det lokala elnätet. En storskalig, centraliserad 
vätgasproduktion där vätgasen produceras genom elektrolys och som sedan distribueras med hjälp av 
rörledningar och/eller lastbilar till flertalet tankstationer. En centraliserad vätgasproduktion likt (3) 
men som sker från naturgas med koldioxidinlagring istället för elektrolys. Resultat Resultat från 
kostnadsjämförelse av de fyra fallen kommer presenteras. Detta inkluderar vad som kännetecknar 
kostnadsstrukturen i respektive fall, kostnaden för att möta vätgasbehovet med respektive metod, samt 
vilka energiförluster som sker från vätgasproduktion till tankstället. Preliminära resultat visar att den 
fristående lösningen i (1) möjliggör vätgasproduktion i områden med låg kapacitet i det lokala elnätet 
och på platser som är svåranslutna till elnätet. Både för (1) och (2) behövs tillräcklig eltillförsel vid 
tankstationen, men transport av vätgas över längre sträckor undviks. De centraliserade 
produktionslösningarna i (3) och (4) kan dra nytta av en storskalig produktion vid t.ex ett 
industrikluster som har ett stort vätgasbehov. Dessa kräver dock ett större system för att transportera 
vätgasen ut till lokala tankstationer. 
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Multitankstationer 
Presentatör: Anders Hjort, IVL Svenska Miljöinstitutet AB 

Författare: Anders Hjort IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Karl Jiven IVL Svenska Miljöinstitutet 
AB, Anton Fagerström IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Johan Rootzén IVL Svenska Miljöinstitutet 
AB, Sofia Poulikidou IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Adam Lewren IVL Svenska Miljöinstitutet 
AB, Stefan Heyne CIT Industriell Energi AB, Pontus Bokinge CIT Industriell Energi AB  

Bakgrund Trots stor användning av vätgas i olika industrisektorer är användningen i 
transportapplikationer hittills mycket begränsad. Den teoretiska potentialen för framtida användning 
av vätgas i vägtransporter är mycket stor och vätgas är en av de energibärare som förväntas spela en 
viktig roll när de fossila bränslena måste fasas ut. Varje vägtransportyp kan tekniskt sett framdrivas 
med vätgas, antingen direkt med hjälp av bränsleceller eller via vätebaserade bränslen i 
förbränningsmotorer. På grund av de små omsättningsvolymerna i kombination med höga 
investerings-, drifts- och underhållskostnader är tankstationer för vätgas ofta inte lönsamma. 
Kostnaderna kan sänkas genom uppskalning men det kräver högre omsättningsvolymer än idag. I 
stället för att som idag producera vätgas i storskaliga anläggningar och sedan transportera en delström 
av vätgasen till tankstation i dedikerade system (gas-flak eller tänkbara gasledningar för enbart 
vätgas), så är en möjlighet att producera vätgas i närheten av den plats där den ska användas. 
Produktionen kan antingen ske genom elektrolys där vatten är råvara och elektricitet är energikälla, 
eller genom reformering av metan som utgörs av redan tillgänglig uppgraderad biogas. Det här 
projektet som finansieras av samverkansprogrammet förnybara drivmedel och system syftar till att 
utreda möjligheterna att nyttja befintlig infrastruktur (produktion, distribution och tankstation) för 
andra väteinnehållande bränslen, exempelvis metan för att möjliggöra utökad etablering av vätgas till 
tunga fordon.Metod Projektet antar ett systemperspektiv där fyra olika möjliga lösningar för 
implementering av multitankstation för biogas och vätgas jämförs med avseende på teknikmognad, 
investerings- och driftkostnader samt klimatnytta. De fyra lösningar som utvärderas är: Centraliserad 
produktion av vätgas (50 GWh/år) via elektrolys av vatten (Fall 1), eller reformering av uppgraderad 
biogas (Fall 2) Decentraliserad produktion av vätgas (5-10 GWh/år) via elektrolys av vatten (Fall 3), 
eller reformering av uppgraderad biogas vid tankstation för biogas (Fall 4). I de centraliserade fallen 
(Fall 1 och 2) transporteras vätgasen till tankstationen med gasflak på lastbil. Resultat Preliminära 
resultat indikerar att kostnaden för vätgas till slutkund till stor del är beroende av elpriset och 
biogaspriset samt avsättningsvolym på tankstation. Decentraliserad produktion vid tankstation är oftast 
att föredra framför centraliserad produktion om tillräcklig kapacitet finns vid elnätet. 
Avsättningsmöjlighet för restvärme och syrgas kan påverka vilket alternativ som är mest fördelaktigt, 
men har inte analyserats specifikt i denna studie. Slutsatser Projektet slutredovisas under slutet av 
2021 medan preliminära slutsatser är att: kostnaden för vätgas till slutkund vid tankstation kan sänkas 
genom att producera vätgas på plats vid tankstation om tillräcklig kapacitet finns att tillgå via elnätet 
och eller om kostnaderna (CAPEX & OPEX) sänks vid produktion av vätgas och vid distribution till 
slutkund. klimatnyttan ur ett ”Well to Tank” perspektiv är större för vätgas producerad från biogas 
som i sin tur är producerad via en samrötningsanläggning för avfall än för vätgas producerad via 
elektrolys med svensk elmix. Vätgaspriset vid tankstationen är däremot lägre för vätgas producerad 
via elektrolys. 
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Vätgas till sjöfart ur ett nordiskt perspektiv 
Presentatör: Julia Hansson, IVL Svenska Miljöinstitutet, Hållbart samhälle, Göteborg/Malmö ; 
Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen 
Maritima studier, Maritim miljövetenskap, Göteborg 

Författare: Julia Hansson IVL Svenska Miljöinstitutet, Hållbart samhälle, Göteborg/Malmö ; 
Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen 
Maritima studier, Maritim miljövetenskap, Göteborg, Erik Fridell IVL Svenska Miljöinstitutet, 
Hållbart samhälle, Göteborg/Malmö, Helena Lundström IVL Svenska Miljöinstitutet, Hållbart 
samhälle, Göteborg/Malmö, Rasmus Parsmo IVL Svenska Miljöinstitutet, Hållbart samhälle, 
Göteborg/Malmö, Theo Nyberg IVL Svenska Miljöinstitutet, Hållbart samhälle, Göteborg/Malmö  

Bakgrund Sjöfarten behöver minska sina växthusgasutsläpp betydligt för att nå framtida mål. Detta 
gäller även det nordiska länderna som strävar efter ett koldioxidneutralt Norden och där sjöfarten är en 
av de viktigaste kvarvarande sektorerna att minska utsläppen i. Som komplement till 
energieffektiviseringar behövs framförallt alternativa bränslen för att minska sjöfartens 
växthusgasutsläpp. Det finns en mängd olika möjligheter som elektrifiering, vind, biobränslen, vätgas, 
ammoniak och elektrobränslen. Just nu finns ett stort intresse för vätgasens möjlighet inom olika 
sektorer. Detta arbete syftar till att ge en översikt över förutsättningarna för vätgas och 
bränslecellösningar för den nordiska sjöfartssektorn. Arbetet ingår i projektet HOPE - Hydrogen fuel 
cells solutions in shipping in relation to other low carbon options – inom vilket IVL tillsammans med 
norska Sintef, Islands universitet, Stena Rederi och Powercell Sweden analyserar rollen för vätgas och 
bränslecellösningar för den nordiska sjöfartssektorn. I projektet i stort ingår att utvärdera den 
potentiella rollen för vätgas- och bränslecellslösningar för att minska växthusgasutsläppen av den 
nordiska sjöfartssektorn i förhållande till andra koldioxidsnåla lösningar genom att inkludera 
teknikutvärdering och konsekvensanalys som täcker potential, miljömässiga, ekonomiska och politiska 
aspekter. Metod I denna del av projektet kartläggs förutsättningarna för vätgas och bränslecellösningar 
för den nordiska sjöfartssektorn. Planer för produktion av förnybar vätgas i de nordiska länderna 
kartläggas och analyseras från ett sjöfartsperspektiv. I denna kartläggning ingår vilka mängder det 
handlar om, hur vätgasen ska produceras, när produktionen enligt planerna skulle kunna starta och var 
i de nordiska länderna planen är att produktionen ska ske. En inledande kartläggning av kostnader 
samt drivkrafter och barriärer kopplat till implementeringen av vätgas och bränslecellösningar för 
sjöfarten ingår också inkluderandes till exempel vätgaskostnad, investeringskostnad för 
framdrivningssystemet ombord på fartyget, kostnad för drift och underhåll samt för infrastruktur. Som 
en senare del (som kvarstår att utföra) ingår en analys av vilken andel av flottan som verkar runt de 
nordiska länderna som är lämplig för framdrivning med vätgas och bränslecellslösningar. Resultat 
Från ett globalt och långsiktigt perspektiv framstår vätgas, i någon form, utgöra en kostnadseffektiv 
lösning för att sjöfarten ska kunna nå sina växthusgasutsläppsmål. Även för närsjöfart i form av 
RORO/ROPAX-fartyg mellan de nordiska länderna verkar förutsättningar finnas för att vätgas ska 
kunna vara en intressant lösning. För fartyg som drivs med vätgas och bränsleceller utgör kostnaden 
för framdrivningssystemet en klart större andel av totalkostnaden (som även inkluderar 
bränslekostnaden) än för konventionella fartyg med fossila bränslen. Även om det finns betydande 
planer för vätgasproduktion i de nordiska länderna är det inte lika tydligt vilken mängd som skulle 
kunna finnas tillgänglig för sjöfarten. Slutsatser Vätgas kan utgöra ett mycket intressant alternativ för 
en del av de fartyg för närsjöfart som kan trafikera rutter mellan de nordiska länderna även om 
elektrifiering har vissa fördelar. Det finns en del initiativ för att introducera vätgas för sjöfart främst i 
Norge. Styrmedel är viktiga. Fortsatta analyser av förutsättningarna för vätgas i bränsleceller för detta 
segment i förhållande till andra alternativ behövs för att förtydliga vätgasens roll inom den nordiska 
sjöfartssektorn. Våra analyser under hösten kommer att ge något mer detaljerade insikter. 
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Vätgas och bränsleceller – en kartläggning av aktörer, projekt och 
forskning 
Presentatör: Hans Pohl, Lindholmen Science Park, Stockholm, Sverige 

Författare: Hans Pohl Lindholmen Science Park, Stockholm, Sverige, Magnus Karlström 
Lindholmen Science Park, Göteborg, Sverige  

Bakgrund Vätgas har på senare år åter blivit högaktuellt som energibärare för olika tillämpningar 
inklusive transporter. Främst är det tunga transporter och arbetsmaskiner som anses behöva vätgas och 
bränsleceller för att kunna framdrivas elektriskt på ett kostnadseffektivt sätt. För övriga tillämpningar 
är elektrifiering med batterier huvudspåret. I Sverige har fordonsindustrin varit avvaktande till vätgas 
och bränsleceller. Nu är dock engagemanget större och AB Volvos och Daimlers gemensamma bolag 
cellcentric för bränslecellstillverkning är kanske det tydligaste exemplet. Givet detta utgångsläge är 
behovet av en samlad bild över kunskapsläget i Sverige stort så att framtida offentliga och privata 
insatser kan ges en kostnadseffektiv utformning. Metod Kartläggningen genomfördes med inriktning 
på kunskapsutveckling och aktörer. Tre olika typer av data sammanställdes och analyserades för 
området vätgas och bränsleceller: Aktörer Projekt (med-)finansierade av EU eller svenska 
myndigheter Vetenskapliga publikationer i Scopus som inkluderar svenska forskare Data om aktörer 
och projekt hämtades ur offentliga register medan publikationerna analyserades med hjälp av Elseviers 
verktyg SciVal. Kartläggningen gjordes som en del av ett projekt som handlar om samverkan för 
kunskapsutveckling avseende vätgas och bränsleceller. Projektet delfinansieras av Västra 
Götalandsregionen (VGR) och övriga projektparter är Business Region Göteborg, Chalmers, KTH, 
Trafikverket, AB Volvo och Scania. Lindholmen Science Park ledde verksamheten. Preliminära 
resultat av kartläggningen presenterades och diskuterades med denna grupp. Resultat Kartläggningen 
visar att det finns ganska många aktörer men för de flesta är vätgas och bränsleceller bara en liten del 
av verksamheten. De aktörer som enbart arbetar inom området är i flertalet fall relativt små och 
nystartade. En förändring jämfört med för några år sedan är att ståltillverkare och vindkraftsföretag har 
kommit in bland aktörerna. Merparten av de transportrelaterade projekten är delfinansierade med EU-
medel medan projekten med svensk medfinansiering primärt avser andra områden än transport. 
Publikationsanalysen visar på en ökning av forskning om vätgas medan bränslecellsforskning snarare 
verkar minska något. Flest publikationer om bränsleceller avser högtemperaturvarianter, vilket är en 
teknik som inte är så lämpad för transporttillämpningar. SlutsatserOm vätgas och bränsleceller blir en 
viktig del av lösningen på framtidens transporter ligger Sverige enligt kartläggningen inte så bra till. 
Det finns aktörer, projekt och forskare inom området men kunskapsmassan är ganska begränsad. En 
möjlighet och risk är stålframställningssatsningar som Hybrit och H2 Green Steel. Å ena sidan leder 
projekten till snabb kunskapsutveckling, å andra sidan finns risken att de gör att akademi och andra 
kunskapsintensiva aktörer inte har kapacitet att även ägna sig åt transportfrågor. Oavsett vilket är det 
tydligt att Sverige har mycket att lära av omvärlden på transportområdet. Om presentatörerna Hans 
Pohl och Magnus Karlström har båda mer än 20 års erfarenhet av miljöfordonsfrågor, särskilt 
elektrifierade fordon med batterier eller vätgas och bränsleceller. Båda har gjort avhandlingar på 
området och Magnus är, inte minst genom sin roll som redaktör för nyhetsbrevet OmEV, mycket väl 
uppdaterad på utvecklingen i Sverige och världen. 
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6:5 Åtgärder för att minska sjöfartens klimatpåverkan 

Varför är potentialen för att minska utsläppen genom anlöpsoptimering 
inte så stor som vi tror? 
Presentatör: Abdalla Mubder, LiU/VTI 

Författare: Abdalla Mubder LiU/VTI  

Bakgrund Enligt Hamn- och sjöfartlitteraturen spenderar många fartyg stor del av sin tid ankrade i 
hamnområdet i väntan på tillgänglig kaj. Detta har lett till att forskningen kring anlöpsoptimering 
vuxit. Den studie som presenteras här fokuserar på Virtual Arrival (VA) som en åtgärd för att 
effektivisera anlöpen i hamnar. VA möjliggör för fartyg att minska sin hastighet utifrån hamnens 
förutsättningar och tillgänglighet med syftet att komma i rätt tid och därmed undvika väntetid. 
Hastighetsminskingen kan bidra till minskad bränsleförbrukning och därav mindre utsläpp. Syftet med 
studien är att skatta VA:s potential för ökad energieffektivitet och minskade utsläpp. Studien är 
genomförd på data från samtliga anlöp till svenska hamnar under 2019 inom trampsegmentet. Metod 
Tidigare studier har skattat potentialen som VA kan ha i from av minskat bränsle och utsläpp med 
hjälp av bränsleförbrukningsfunktioner. Gemensamt för dessa tidigare studier är användandet av den 
kubiska relationen, vilket innebär att elasticiteten i bränsleförbrukningsfunktionerna är satt till 3. 
Problemet med detta antagande är att det endast är giltigt för fartyg som seglar nära sin 
designhastighet, något som i praktiken sällan sker då majoriteten av fartygen seglar med lägre 
hastigheter än designhastigheten. Detta innebär att de tidigare studierna som använt sig av den kubiska 
relationen sannolikt har överskattat VA:s potential att minska utsläppen. För att belysa om detta är 
sant, används i denna studie en metod som bygger på elasticitet vilken varierar beroende på fartygets 
hastighet. Metoden i denna studie börjar med att estimera väntetiden som varje fartyg har spenderat 
vid ankar med hjälp av en kombination av olika datakällor. Detta görs i syfte att identifiera fartygen 
som kan dra nytta av VA. Därefter modelleras tillämpningen av VA på samtliga fartyg som ankrat. 
Modelleringen bygger på två scenarion, i det ena används den traditionella kubiska relationen och i det 
andra används en hasttighetsberoende elasticitet som bör ge en mer noggrann skattning på potentialen 
givet de faktiska seglingshastigheterna. Resultat Analysen av data visar att totalt har ca 19 000 anlöp 
skett i svenska hamnar under 2019. Av dessa har ca 3 000 anlöp föregåtts en väntetid för ankers som i 
snitt uppskattas till 22.57 timmar per anlöp. Tidigare studier har betraktat åtgärder för 
hastighetsminsking som VA som väsentliga för att öka sjöfartens energieffektivitet. Resultatet i denna 
studie där VA:s potential är modellerad via både den kubiska relationen och hastighetsberoende 
elasticitet tyder att de tidigare studierna kan ha överskattat VA:s potential för ökad energieffektivitet. 
Nuvarande och relativt låga seglingshastigheterna gör att majoriteten av anlöp som föregått en ankring 
skulle inte gynnas av VA när hastighetsberoende elasticitet används eftersom ytterligare 
hastighetsminsking inte längre resulterar i minskad bränsleförbrukning. 
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Är förnybar flytande metan en del av lösningen på sjöfartens utsläpp av 
växthusgaser? 
Presentatör: Karl Jivén, IVL Svenska Miljöinstitutet 

Författare: Karl Jivén IVL Svenska Miljöinstitutet, Selma Brynolf Chalmers Tekniska Högskola, 
Anders Hjort IVL Svenska Miljöinstitutet, Elin Malmgren Chalmers Tekniska Högskola, Emelie 
Persson IVL Svenska Miljöinstitutet  

Bakgrund Som ett steg mot att minska miljöpåverkan från sjöfarten och möta nuvarande och framtida 
utsläppskrav har flytande naturgas (LNG) börjat användas inom sjöfarten. Andelen LNG-drivna fartyg 
ökar och idag står LNG för ca 1% av totalt förbrukat fartygsbränsle inom EU. Segmentet växer kraftigt 
och vissa scenarios pekar på att LNG kan stå för allt mellan 10% och 40% av totalt förbrukat 
fartygsbränsle på sikt. I forskningsprojektet, finansierat av Samverkansprogrammet förnybara 
drivmedel och system (f3), har förutsättningar att fasa ut den ökande fossila naturgasen inom sjöfarten 
mot LBG (förnybar flytande metan från rötning) genomlysts för att undersöka när, var och hur den 
fossila naturgasen kan fasas ut mot LBG. Projektet tar fram data om hur mycket LBG som kan 
produceras, vilka förutsättningar och tekniker som krävs utöver rötning, samt kostnader som 
accepteras av rederier och transportköpare på kort/lång sikt. Projektet analyserar också möjlig ökad 
produktion genom produktion av elektrometan (P2G), där överskottskoldioxiden från rötning 
kombineras med förnybar vätgas från elektrolys för att producera mer förnybar flytande metan. Även 
vad som är på gång inom området, branschens attityder och vilka incitament som skulle kunna bidra 
till infasning av förnybar flytande metan till sjöfart har undersökts. Projektet utförs 2020-2021.Metod 
Data från nationella och internationella källor kring befintlig, planerad och potentiell förnybar flytande 
metan-produktion samt sjöfartens energianvändning har sammanställts. Scenarier för framtida 
potentiell produktion och potentiellt behov av förnybar flytande metan inom sjöfarten har tagits fram. 
Därefter har potentiellt tillgänglig förnybar metan jämförts med troligt framtida behov inom segmentet 
LNG-fartyg. Litteraturundersökningar har använts för att analysera den potentiella kostnaden relaterat 
till produktionen. Miljöprestanda har undersökts genom livscykelanalys.Resultat Projektets 
sammanställning över fartygs LNG användning visar på en tydlig ökning. Under åren 2018–2020 har 
fartyg som trafikerat EU och ingått i MRV-statistiken med LNG som bränsle förbrukat ca 1.4 TWh 
(2018), 3.2 TWh (2019 respektive 3.9 TWh 2020 (LNG-tankers exkluderade då dessa antas drivas från 
lasten). De olika scenarios för potentiell förnybar flytande metan produktion till sjöfart som tagits fram 
till år 2045 visar att det bör vara möjligt att i Sverige producera storleksordning ca 1–10 TWh flytande 
metan år 2045 som till stor del skulle kunna tillgängliggöras till sjöfarten beroende på konkurrerande 
användning från vägtransportsektorn och industrin. Kostnadsmässigt är det idag avsevärt dyrare för ett 
rederi att bunkra LBG istället för LNG. Med befintliga och förväntade styrmedel finns potential för 
förnybar flytande metan att i stor skala introduceras inom sjöfarten. Miljömässigt har förnybar 
flytande metan, producerat genom rötning och elektrometan från förnybar el, bra 
klimpatprestanda.Slutsatser Preliminära resultat från projektet ger en sammantagen bild över att en 
ansenlig del av sjöfart, både nationellt och internationellt som bunkrar i Sverige, skulle kunna drivas 
med förnybar flytande metan. Den ökande andel LNG-drivna fartygsflottan, som bedöms kunna stå för 
upp mot 15 % av total förbrukning inom ett antal år, kan potentiellt övergå till förnyelsebara 
bränslealternativ om produktionspotentialen förverkligas. Om politiska kraftfulla styrmedel införs och 
näringen satsar på detta kan alltså en inte obetydlig andel av sjöfartens anpassning kunna lösas med 
förnybar flytande metan. 
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Alternativa bränslen – hur stora är hamnarnas investeringar? - 
Räkneexempel från Sveriges fem corehamnar 
Presentatör: Thomas Andersson, Stockholms Hamnar, Stockholm, Sverige 

Författare: Lotta Andersson Stockholms Hamnar, Stockholm, Sverige, Ulrika Prytz Rugfelt 
Copenhagen Malmö Port, Malmö, Sverige, Jens Larsson Göteborgs Hamn, Göteborg Sverige, 
Petronella Ljungh Trelleborgs Hamn, Trelleborg, Sverige, Henrik Vuorinen Luleå Hamn, Luleå, 
Thomas Andersson Stockholms Hamnar, Stockholm, Sverige, Jörgen Nilsson Trelleborgs Hamn, 
Trelleborg, Sverige  

Bakgrund Hela 90 procent av världshandelns transporter sker till sjöss. Sjöfart är en förutsättning för 
hållbara transporter och för att nå globala miljömål. I EU:s trafikslagsövergripande transportnät (TEN-
T) lyfts sjöfart och hamnar fram som en vital del av Europas transportinfrastruktur. De av EU-
kommissionen utsedda corehamnarna i Sverige; Göteborgs Hamn, Stockholms Hamnar, Trelleborgs 
Hamn, Copenhagen Malmö Port (CMP) och Luleå Hamn är klassade som några av de viktigaste i 
Europa. Mer än hälften av all svensk import och export går genom dessa hamnar, vilket gör 
corehamnarna till de viktigaste hamnarna för svenskt näringsliv. För att Sverige ska nå målet om 70 
procent koldioxidreducering av inrikes gods-transporter till år 2030 och att för att EU ska nå målet 
med en koldioxidreducering av transportsektorn i linje med den gröna given, samt den nyligen 
presenterade klimatpakten ”Fit for 55”, behövs betydande satsningar på klimatinvesteringar i svenska 
hamnar. Metod De svenska corehamnar har länge investerat för att möta EU:s krav och ligga i 
framkant för att skapa nödvändiga hållbara transportkorridorer. Investeringar i infrastruktur för 
alternativa bränslen såsom bland annat elektrifiering, vätgas, HVO och andra mer hållbara bränslen är 
en förutsättning för att den gröna omställningen och klimatmålen ska lyckas. I EU-kommissionens 
paket med konkreta förslag till lagstiftningsverktyg som ska användas för att uppnå målen i den 
europeiska klimatlagen, finns fem förslag som berör sjöfart och hamnverksamhet. För att fortsatt ligga 
i framkant på klimat- och miljöområdet samt svara upp på EU-kommissionens förslag genomför de 
svenska corehamnarna nu en gemensam analys av vilka investeringar i alternativa bränslen som sker, 
samt hur mycket de uppgår till i totala investeringskostnader i jämförelse med övriga hamnar i 
Sverige. Resultat och slutsats På seminariet presenteras resultaten av analysen och representanter för 
näringen, hamnarna samt politiken finns på plats för att diskutera betydelsen av dessa satsningar på 
framtida drivmedel och tekniker på både land- och sjösidan för en lägre miljö- och klimatpåverkan. 
Vad betyder dessa satsningar och vilka förutsättningar skapar de för att uppnå högt ställda klimatmål 
både i Sverige och inom EU? 
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6:6 Trafikbuller 

Bullerskärmars effekter på luftkvaliteten. 
Presentatör: Christer Johansson, ACES, Stockholms universitet, SLB-analys, Stockholms 
miljöförvaltning 

Författare: Christer Johansson, Stockholms universitet, SLB-analys, Stockholms miljöförvaltning, 
Michael Norman, SLB-analys, Stockholms miljöförvaltning, Beatrice Säll, SLB-analys, Stockholms 
miljöförvaltning, Boel Lövenheim, SLB-analys, Stockholms miljöförvaltning 

Tidigare studier baserat på mätningar och modellberäkningar visar att halterna kan vara väsentligt 
lägre bakom bullerskärmar som placerats längs hårt trafikerade motorvägar: 15 % - 60 % lägre halter 
beroende på exempelvis höjden på skärmen och avståndet från skärmen. Skärmens design kan också 
ha betydelse – dess bredd, om den är T-formad, böjd mot eller från vägen. En del studier, både 
mätningar och beräkningar, har också visat att halterna är högre i vägbaneområdet uppströms skärmen, 
vilket skulle kunna betyda att bilisternas exponering ökar något med skärmar även effekten oftast 
troligen är marginell sett till den totala exponeringen. Men i vissa fall kan halterna i vägbaneområdet 
öka med flera 100 % beroende på geometrin (skärmhöjd, en eller två skärmar, avstånd till trafik och 
meteorologiska förhållanden). Modellberäkningar visar att halterna på längre avstånd bakom skärmen 
(på avstånd motsvarande ca 20 till 50 gånger skärmens höjd) kan vara något högre med skärmar 
jämfört med utan. Potentiellt kan detta öka en del av befolkningens exponering och därmed delvis 
motverka den positiva effekten av skärmen. Effekten beror på de meteorologiska förhållandena. 
Förekomsten av vegetation i anslutning till bullerskärmen kan ha viss betydelse för halterna beroende 
bland annat på hur tät och hög vegetationen är. Enligt vissa studier beror betydelsen av vegetation 
främst på dess påverkan på luftomblandningen. Men för vissa luftföroreningar med hög 
depositionshastighet såsom ultrafina partiklar (<0,1 µm) och större slitagegenererade partiklar (>1 µm) 
kan depositionen på vegetationen bidra till att ytterligare reducera halterna. Under våren 2021 
genomfördes mätningar av partiklar (PM10, PM2.5) och kväveoxider (NOx, NO2) på olika sidor av 
ett 2 meter högt bullerplank längs Bergslagsvägen i Stockholm. Dels användes kontinuerligt 
registrerande instrument med timsupplösning, dels passiva provtagare av NOx och NO2 som gav 
veckomedelvärden. Dessutom genomfördes modellberäkningar med två olika förenklade modeller och 
med en strömningsmodell (CFD), som till skillnad från de förenklade modellerna kan ta hänsyn till 
turbulens som orsakas av topografi, trafik och byggnader. I denna presentation kommer fokusera på 
resultaten från modellberäkningarna. Resultaten från mätningarna rapporteras i en annan presentation. 
Frågeställningar som adresseras är hur påverkas luftföroreningshalterna av planket längs 
Bergslagsvägen beroende på meteorologi och avstånd från planket? Vad skulle effekten på halterna 
och exponeringen bli om planket var 1 meter högre än idag? Hur stämmer resultaten i denna studie 
med andra modellberäkningar i litteraturen? 
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Nya modeller för trafikbullerberäkning i Sverige 
Presentatör: Anders Genell, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, Linköping, Sverige 

Författare: Anders Genell Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, Linköping, Sverige, Mikael 
Ögren Arbets- och Miljömedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige, 
Andreas Gustafson Gärdhagen Akustik, Göteborg, Sverige, Krister Larsson Chalmers Tekniska 
Högskola, Göteborg, Sverige, Tomas Jerson Elton Ingenjörsfirma, Höviksnäs, Sverige  

Bakgrund Enligt EU-komissionens direktiv 2002/49/EC, Bullerdirektivet, ska alla medlemsländer vart 
femte år rapportera antalet invånare utsatta för trafikbuller över 55 dB(A). År 2012 publicerades en 
gemensam beräkningsmetod, Common NOise aSSessment methOdS (CNOSSOS-EU), som ersatte 
den i Bilaga II till direktivet rekommenderade beräkningsmetoden. Från och med år 2018 är det 
obligatoriskt att använda CNOSSOS-EU för kartläggning i enlighet med Bullerdirektivet, vilket i 
praktiken innebär att den första gången metoden används i Sverige är vid nästa kartläggning som skall 
rapporteras till kommissionen år 2022. Med anledning av detta beslutade Trafikverket, 
Naturvårdsverket, Boverket och Transportstyrelsen att inrätta ett Kunskapscentrum om Buller genom 
en överenskommelse med VTI som står som värd för centrumet. Uppdraget bestod dels i att skapa 
förutsättningar för att kunna använda CNOSSOS-EU i Sverige, dels att undersöka om CNOSSOS-EU 
skulle kunna ersätta befintlig beräkningsmetod för inhemska bullerkartläggningsbehov. I december 
2020 beslutade komissionen om ett antal korrektioner som införs i CNOSSOS-EU från och med 2022-
01-01. Resultat Ett omfattande arbete har utförts dels för att ta fram källdata för vägtrafik och tågtrafik 
anpassade till behoven i CNOSSOS-EU, dels för att göra jämförande beräkningar med CNOSSOS-
EU, med nuvarande inhemska metoden Nordisk Beräkningsmetod, reviderad 1996, och med den mer 
detaljerade beräkningsmetoden Nord 2000 som används av flera av de övriga nordiska länderna som 
inhemsk metod för kartläggning. För vägtrafik liknar källbeskrivningen av fordonen den i Nordisk 
Beräkningmetod, med skillnaden att CNOSSOS-EU delar upp fordonen i fler kategorier, på samma 
sätt som görs i Nord 2000. Därtill finns möjlighet att ta hänsyn till olika vägbeläggningar och till andel 
dubbdäcksförsedda fordon. De källdata för vägtrafik som nu finns tillgängliga för det svenska 
kartläggningsarbetet är uppdelat i dessa kategorier och har justerats för att ge beräkningsresultat som 
korrelerar med de mätningar de baseras på, och tar hänsyn till de korrigeringar som belsutades av 
komissionen i december 2020. För tågtrafik är skillnaden mellan Nordisk Beräkningsmetod och 
CNOSSOS-EU mycket stor. Nordisk Beräkningsmetod beskiver i princip källan med en fast parameter 
och en hastighetsberoende parameter för varje spårfordonstyp. CNOSSOS-EU beskriver källan med 
ojämnhet på hjulen, ojämnhet på rälsen, kontaktegenskaper mellan hjul och räl, utstrålningsegenskaper 
hos hjul och räl samt med aerodynamiska effekter. Buller och rälsvibrationer från fler än 700 
tågpassager har uppmätts som underlag och kombinerats med noggrann inmätning av rälojämnhet på 
varje bullermätplats. De olika parametrarna i CNOSSOS-EUs källbeskrivning har sedan tillpassats till 
dessa mätningar och därtill anpassats till de korrigeringar av CNOSSOS-EU som beslutades i 
december 2020, vilket resulterat i en uppsättning källdata för samtliga betydande tåtyper som 
trafikerar det statliga järnvägsnätet. Framtagna källdata har använts för att utföra provberäkningar med 
CNOSSOS-EU, främst för vägtrafik och delvis för tåg. Beräkningar har parallellt genomförts med 
Nordisk Beräkningsmetod och även med Nord 2000. Resultaten visar bristande noggrannhet i 
utbredningsmodellen i CNOSSOS-EU. Avvikelser så stora som 10dB(A) noterades i vissa områden. 
Utbredningsmodellen i CNOSSOS-EU förefaller bl.a. ha bristande noggrannhet i hantering av 
bullerskärmning, av markimpedans och av väderpåverkan. Slutsats Källdata och handledning för 
kartläggning med CNOSSOS-EU finns nu tillgängliga. Kunskapscentrum rekommenderar Nord 2000 
snarare än CNOSSOS-EU för inhemska beräkningar. Se www.kunskapscentrumbuller.se. 
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6:7 Däck och mikroplaster 

Styrmedel och åtgärder mot mikroplast från däck- och vägslitage 
Presentatör: Mats Gustafsson, VTI 

Författare: Mikael Johannesson VTI, Delilah Lithner VTI, Mats Gustafsson VTI  

Styrmedel och åtgärder mot mikroplast från däck- och vägslitage VTI har, inom ramen för ett 
regeringsuppdrag om mikroplast från vägtrafiken, bedrivit ett projekt i vilket vi har identifierat, 
kartlagt och gjort prioriteringar bland potentiella styrmedel och åtgärder mot mikroplast från däck och 
vägslitage. Däck- och vägslitage ger upphov till mikroplast i form däckpartiklar, partiklar från 
vägmarkeringar samt partiklar från polymermodifierad bitumen. Däckpartiklar har bedömts utgöra 
minst hälften av alla utsläpp av mikroplastpartiklar i Sverige. Rapporten omfattar styrmedel och 
åtgärder som minskar utsläppen, spridningen och effekterna av mikroplastpartiklar från däck och 
vägmarkeringar i miljön samt de som bidrar till att öka kunskapen inom området. Den innehåller 35 
styrmedels- och åtgärdsrubriker under vilka det finns preciseringar som anger vad det är för potentiellt 
styrmedel eller åtgärd som avses. Totalt har 58 preciseringar beskrivits och rangordnats utifrån 
prioritering. Fokus ligger på styrmedel och åtgärder som bidrar till att minska uppkomst och utsläpp av 
däckpartiklar. Detta motiveras av att däckslitage utgör den allra största källan till mikroplast från 
vägtrafiken och att det generellt är effektivast att vidta en åtgärd vid källan. Eftersom kunskapen om 
däck- och vägslitage och de identifierade styrmedlen och åtgärderna är mycket begränsad är det 
varken möjligt att bedöma åtgärdsbehov eller att på sakliga grunder göra väl underbyggda 
prioriteringar mellan olika styrmedel och åtgärder. Bedömningarna som görs av vilka som bör 
prioriteras är pga. bristande kunskap därför mer eller mindre grova. Prioriteringen av styrmedlen och 
åtgärderna har skett i nivåerna: högt prioriterad, prioriterad och inte prioriterad. I flertalet fall behövs 
mer kunskap innan de kan utvärderas, implementeras eller genomföras, varför förslag som leder till 
direkta åtgärder inte kan ges. Drygt 40 procent av dem handlar om att främja forskning eller 
utveckling inom specifika områden eller generellt. Sammanfattningsvis finns det många potentiella 
styrmedel och åtgärder för att minska belastningen av mikroplast från däck- och vägslitage som 
bedömts mer eller mindre relevanta av olika anledningar. Bland de 20 som vi har prioriterat högt anser 
vi några vara särskilt intressanta. De är de som handlar om 1) minskat trafikarbete, 2) körbeteende, 3) 
däckens slitagebenägenhet 4) lufttryck och hjulinställningar, 5) reglering av farliga ämnen, 6) 
uppsamling av däckpartiklar under färd, 7) hållbar hantering av vägdagvatten, och 8) 
kunskapsuppbyggnad för bedömning av risker och behov av åtgärder. Studien är i ett internationellt 
perspektiv den bredaste genomgången som finns av olika styrmedel och åtgärder inom området. 
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Utveckling av metodik för och beräkning av nationella utsläpp av 
mikroplast från däckslitage i Sverige 
Presentatör: Maria Polukarova, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Linköping, 
Sverige 

Författare: Maria Polukarova Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Linköping, Sverige, 
Mats Gustafsson Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Linköping, Sverige, Mattias Hjort 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Linköping, Sverige, John Agewall Kungliga 
tekniska högskolan (KTH), Stockholm, Sverige, Kim Wallgren Kungliga tekniska högskolan (KTH), 
Stockholm, Sverige  

Mikroplast har identifierats som ett globalt miljöproblem och slitage av däck bedöms vara en av de 
största källorna. För att få en uppfattning om hur stora de nationella utsläppen är har beräkningar 
genomförts i flera länder, antingen genom att multiplicera slitagefaktorer med trafikarbete 
(körsträckemetoden) eller genom att multiplicera antalet sålda däck per år med genomsnittlig 
viktförlust under ett däcks livstid (försäljningsmetoden). I beräkningarna finns många osäkerheter i allt 
från slitagefaktorernas geografiska representativitet till metoder för att beräkna den årliga körsträckan 
för olika fordonskategorier och uppskattningar av antalet däck per fordon. I Sverige genomfördes en 
beräkning 2016, som använde körsträckemetoden med fasta slitagefaktorer tagna från litteraturen för 
kategorierna personbil, motorcykel, buss och lätt och tung lastbil. För att få en noggrannare 
uppskattning av slitaget genomfördes, inom ett regeringsuppdrag om mikroplast från vägtrafiken, ett 
delprojekt där egna separata slitagefaktorer för olika personbilsdäckstyper beräknades med hjälp av 
vägning av kasserade däck på däckverkstäder och en återvinningscentral, information om däckens 
ursprungliga vikt och däckens genomsnittliga årliga körsträcka och ålder. För lätta lastbilar och bussar 
(klass A och B) skalades slitagefaktorerna upp baserat på viktförhållanden till personbil. För 
motorcyklar skalades slitagefaktorn ner på motsvarande sätt. För tung trafik och bussar (klass I, II, och 
III) användes slitagefaktorer per däck och trafikmiljö (stadstrafik, landsväg, motorväg) från 
litteraturen, men dessa delades upp på fordonstyper och kombinerades med medelantalet däck och 
skalades sedan med fordonens totalvikt för att få fram fordonstypspecifika slitagefaktorer. 
Slitagefaktorerna per fordon multiplicerades sedan med trafikarbetet för varje fordonskategori. I 
projektet användes även försäljningsmetoden som kontroll av den mer detaljerade beräkningen i 
körsträckemetoden. Metodiken är det hittills mest detaljerade tillvägagångssättet att uppskatta 
nationellt däckslitage. I föreliggande presentation redovisas de nya beräkningarna och resultaten och 
metodiken diskuteras utifrån tillgång och kvalitet av befintligt dataunderlag. 
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Användares erfarenheter av däckslitage hos elfordon – en enkät- och 
intervjustudie 
Presentatör: Raheb Mirzanamadi, VTI 

Författare: Raheb Mirzanamadi VTI, Mats Gustafsson VTI  

Elektrifiering av fordon betraktas som en lösning för att minska klimatgasutsläpp och lokala 
luftföroreningar på grund av minskade eller inga avgasutsläpp. Även bromsslitageemissioner förväntas 
minska på grund av användning av regenerativ bromsning. Elfordon (EV) har dock högre och mer 
direkt vridmoment och kan därför accelerera snabbt. De är också i allmänhet tyngre än motsvarande 
fordon med förbränningsmotorer (ICEV).Dessa egenskaper antas leda till högre utsläpp av 
slitagepartiklar från däck- och vägslitage samt högre uppvirvling av vägdamm. Å andra sidan kan 
körbeteendet i elbilar skilja sig åt på grund av oro för fordonens räckvidd i förhållande till 
laddningsmöjligheter. Denna studie syftar till att undersöka användarnas erfarenheter av däckslitage på 
elbilar, plug-in elhybrider (PHEV) och elhybrider (HEV). Studien gjordes med hjälp av en webbaserad 
enkät och intervjuer. Två versioner av enkäten användes, en för privata och en för professionella 
användare. Den professionella enkäten omfattade taxi-, busstransport- och biluthyrningsföretag. 
Enkäten till privata användare kommunicerades till allmänheten med hjälp av en Facebook-annons och 
enkäten till professionella användare skickades via e-post till företag. Dessutom gjordes några 
intervjuer av professionella användare. 307 användare svarade på enkäten till privata användare och 28 
företag svarade på enkäten till professionella användare. Vidare intervjuades sex företrädare för 
företag. I allmänhet, för alla typer av elfordon, upplever de flesta professionella användare liknande 
däckslitage som för i fossildrivna fordon (ICEV). Cirka 33 % av privata användare och 12,5 % av 
professionella användare upplevde dock snabbare däckslitage i sina elbilar och elhybrider jämfört med 
däckslitage på ICEV. Kraftigare acceleration och högre vikt tas upp som de två viktigaste orsakerna 
till snabbare däckslitage, medan anpassat körbeteende tas upp som huvudorsaken till långsammare 
däckslitage. 
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6:8 Tjänstefierad mobilitet 

Så kan fastighetsnära bilpooler fungera bättre 
Presentatör: Axel Persson, Trivector 

Författare: Axel Persson Trivector, Helene Carlsson Stockholms stad, Björn Wendle Trivector  

Under de senaste åren har en hel del bilpooler i svenska städer etablerats i fastighetsnära lägen genom 
att de har lokaliserats på kvartersmark, inom fastighetsprojekt knutna till ”gröna parkeringstal” eller i 
samarbete med olika fastighetsägare. Detta har varit en viktig del av nyetablering av bilpooler i såväl 
större som medelstora städer. Trots detta har denna praktik inte närmare studerats, varken vad gäller 
omfattning eller hur pass väl det fungerar. Utifrån detta har syftet med denna studie varit att kartlägga 
och utvärdera etableringen av fastighetsnära bilpooler i Stockholm, och få en djupare förståelse för hur 
de kan göras mer attraktiva. Även om studien genomförts i Stockholm pekar resultaten från intervjuer 
att det fungerar på liknande sätt även i andra svenska städer. Ett av de viktigaste resultaten är att i 
tidigt skede och i etableringsfasen av bilpooler utveckla samverkansformerna mellan 
fastighetsutvecklare och bilpoolsföretag vad gäller kommunikation med framtida användare. Med 
bättre fungerande samverkan kan kommunikationen bli effektivare och leda till att kunderna 
(användarna) får bättre kännedom om bilpoolerna och dess funktioner och ger därigenom uppnås ett 
större nyttjande av fordonen. Även kontinuerligt i driftsfasen är det viktigt att ha ett fortlöpande 
samarbete mellan fastighetsägarna och bilpoolsföretag. Ett annat behov, som lyfts fram särskilt av 
fastighetsutvecklare, är att bilpooler skulle kunna samordnas bättre mellan olika fastighetsprojekt inom 
ett större område. Utvärderingen visar även att Stockholms stads gröna parkeringstal har varit ett 
viktigt incitament för fastighetsutvecklare att inkludera bilpooler (och andra mobilitetstjänster) redan i 
planeringsskedet av nya stadsutvecklings- och exploateringsprojekt. Även bilpoolsföretagen anger att 
de gröna parkeringstalen har varit viktiga för etablering av bilpoolslösningar i nya fastigheter, även om 
det än så länge är relativt få fastighetsnära bilpooler realiserade i Stockholm (många projekt är 
fortfarande i utvecklingsfas eller under byggnation). Studien rekommenderar att utveckla 
uppföljningen av gröna parkeringstal, och specifikt uppföljningen av bilpoolerna, för att få bättre 
förståelse för utvecklingen och ett större generellt lärande. En viktig rekommendation är även att 
utarbeta en handlingsplan för delad mobilitet. En handlingsplan skulle kunna accelerera utvecklingen 
av delade mobilitetstjänster i hela staden, och ge en bättre tillgänglighet till olika slags delade fordon. I 
presentationen kommer fler reaultat delges som kan fungera som råd till de för sammanhanget centrala 
aktörerna fastighetsutvecklare, fastighetsägare, bilpoolsföretag och kommun. Studien baseras på en 
kort genomgång av ett antal tidigare uppföljningar av fastighetsnära bilpooler, samt på nya intervjuer 
med bilpoolsföretag och fastighetsaktörer i Stockholm. För att få en djupare förståelse för hur 
bilpoolerna fungerar och vilka olika utmaningar som finns har intervjuer med respektive aktörsgrupp 
genomförts. Utöver detta har kartläggningen sammanställt data om vilka bilpooler som finns i 
fastighetsnära lägen. Studien är gjord under 2020-2021, inom ramen för det europeiska 
utvecklingsprojektet SuSMo (Sustainable Shared Mobility). SuSMo som syftar till att förbättra 
förutsättningar för hållbar delad mobilitet. Trivector och Stockholms stad är båda partners i SuSMo 
där även städer som Bologna, Madrid och Sofia deltar. 
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Konvertera den befintliga smutsiga fordonsflottan till delad mobilitet i 
Strömstad 
Presentatör: Henrik Lysén, Strömstadbyggen 

Författare: Camilla Lundqvist Strömstadbyggen, Karin Rukin StrömstadNet, Henrik Lysén 
Strömstadbyggen  

Strömstadsbyggen AB är en del av Sveriges Allmännyttas mobilitetsprojekt finansierat av 
Energimyndigheten. Parkeringsekonomi och mobilitet är två viktiga områden som allmännyttans 
bolag behöver arbeta med. Tillsammans med forskare från KTH, elbilspoolen Move About, 
samhällsbygget och Gröna Bilister samt Sustainable Innovation har projektgruppen arbetat med helt 
nya metoder för att kartlägga förutsättningarna för en hållbar mobilitet. Projektet började med en 
inventering av parkeringsplatsernas nyttjande i några områden. Strömstadbyggen tog snabbt beslut om 
att satsa på elbilspool och tjänster för att ställa om till hållbar mobilitet. Samtidigt konstaterades att 
subventionerna av parkeringsanläggningarna uppgår till stora belopp varje år. De som inte äger bil 
finansierar grannarnas bilägande. Samtidigt som kommunen har stora mål om att förtäta och bygga i 
centrumkärnan så subventionerar man alltså ytkrävande parkering av bilar. Denna målkonflikt måste 
gå att lösa på nya sätt. Genom att säga upp samtliga parkeringsvatal och skicka ut nya med några nya 
krav fick man en helt ny struktur att bedriva förändringsarbete med. De nya kraven var att den som 
söker parkeringsplats måste äga bilen som ska parkeras, och den måste vara påställd. Dessutom 
tillsätts en modern elbilspool. Genom att genomföra en parkeringsreform kan man undvika dyrbara 
reparationer av gamla miljonprogrammet sparkeringshus. Målet är att sänka bilinnehavet så mycket att 
man kan riva ett gammalt parkeringshus som måste restaureras. Metoder: Enkätundersökning 
Workshops Analys av Fordonsregister, Fastighetsregister, bilinnehav Parkeringsanalys 
Nummerskrivning Projektet har identifierat att stora ojämlikheter i allmännyttans fastighetsbestånd. 
Detta innebär en dold subvention av bilägande, eftersom bilparkeringen inte bär sina egna kostnader. 
Att frikoppla parkeringsplatsernas ekonomi och lägga den i en moderna förvaltning är mycket viktigt. 
På det viset blir parkering en afärsverksamhet som ska jämföras med andra insatser, som satsningar på 
mobilitet för alla boende. I Strömstad börjar den hållbara mobiliteten. Elbilspool. elcykelpool och att 
koppla upp kommunens fordon står på agendan. Här finns en enorm möjlighet att ställa om från 
smutsiga fossilbilar till hållbar mobilitet. Strömstadbyggen har startat elfordonspool med Nissan Leaf 
och kommunens skåpbilar samt elcyklar. Denna typ av stasning har aldrig tidigare gjorts i 
allmännyttan. I denna presentation gör vi en presentation av hur en stor fastighetsägare på en turistort 
kan arbeta systematiskt och metodiskt för att förbättra mobilitetslösningar för sina boende. Men även 
hitta helt nya former för att frigöra parkeringsyta för de norrmän som kommer och ska handla i 
centrumbutikerna. Här finns helt nya kommersiella drivkrafter för att driva omställningen. Projektet 
presenterar en ärlig bild av ett ohållbart bilsamhälle och ger några snabba genvägar för att ställa om till 
verkligt hållbar mobiltiet. 
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En ny svensk mobilitetsstandard 
Presentatör: Jakob Hammarbäck, Move About AB 

Författare: Jakob Hammarbäck Move About AB  

Trafikverket och Skellefteå kommun bjöd in till en Innovationsupphandling om aktiv mobilitet. Move 
About, Trivectros och EC2B fick chansen att utforma ett nytt koncept för en svensk 
mobilitetsstandard. Vi har genomfört arbetet genom att granska kommunala riktlinjer för 
parkeringsnormer och parkeringstal, samt genomfört workshops med boende i Skellefteå för att fånga 
deras behov av tjänster och service som förenklar i vardagen. Vi har utvceklat ett ramverk för en ny 
mobilitetsnorm i det nya Skellefteå, och lämnar ett försla på hur staden ska kunna ställa om från 
privatägda fossilbilar till delad mobilitet. För att lyckas med detta är det viktigt att alla samhällsaktörer 
bidrar på sitt sätt. Vi har djupanalyserat och skapat nya affärsmodeller för mobilitetshubbar. Det 
viktiga är att region, kollektivtrafik, komnunen, arbetsgivare och fatsighetsägare strävar åt samma håll. 
Vi överlämnar ett förlsag till ett nätverk av mobilitetshubbar som i en första fas kan innehålla 1212 
uppkopplade elbilar och över 500 mindre elfordon (lastcyklar, mopeder) Vi presenterar de enkla men 
viktiga stegen som måste genomföras i en svensk medelstor stad för att på riktigt ställa om till verkligt 
hållbar mobilitet - kommunen måste sluta köpa fossilbilar som står still - allmännyttan måste sluta 
subventionera bilparkering - arbetsgivare måste jobba med förmånsmobilitet - fastighetsägare måste 
frikoppla parkeringsekonomin från bostadens ekonomi - kollektivtrafiken måste vara mer av delad 
mobilitet Ett nätverk av mobilitetshubbar blir en satsning där samhällets aktörer kan sparar 70 miljoner 
kronor per år samtidigt som man direkt styr mot klimatmålen. 
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Vägväljarprojektet - ett strategiskt helhetsgrepp på mobilitetstjänster för 
hållbara regionala transportsystem 
Presentatör: Henrik Ny, BlekingeTekniska Högskola 

Författare: Henrik Ny BlekingeTekniska Högskola, Sven Borén BlekingeTekniska Högskola, Martin 
Prieto-Beaulieu BlekingeTekniska Högskola  

Bakgrund Transportsektorn är en viktig pådrivare av den komplexa hållbarhetsutmaningen där 
klimatfrågan spelar en framträdande roll. För att hantera dessa utmaningar har Ramverket för 
strategisk hållbar utveckling (FSSD) tagits fram. Efter en 30-årig internationell samverkansprocess 
mellan akademi, näringsliv och samhälle finns nu en välutprövad strategisk process med en generell 
principiell definition av ett hållbart samhälle. I Vägväljarprojektet kombinerar Blekinge Tekniska 
Högskola FSSD med systemanalys för att ta ett helhetsgrepp på omställningen till ett attraktivt och 
hållbart regionalt transportsystem. Blekinge används som en första fallstudie och alla länets 
kommuner, länsstyrelsen, regionen samt flera företag och statliga myndigheter är involverade. En 
viktig utmaning för regionala transportsystem som vi fokuserar på här är att kartlägga hur nya 
mobilitetstjänster kan hjälpa till att påskynda den pågående hållbarhetsomställningen. Metod 
Vägväljarprojektet har baserat på FSSD:s principer tagit fram anpassade hållbarhetseffektindikatorer 
för att granska persontransport, godstrafik och transportinfrastruktur. Detta exemplifieras här genom 
en analys av olika kombinationer av bilpooler, elbilspooler, samåkningstjönster och autonom drift mot 
följande effektindikatorer: Ekologiska effekter (Utsläpp och Ytanvändning) Sociala effekter (Ohälsa 
och Diskriminering) Ekonomiska effekter (Samhällskostnader och Resursförbrukning) Resultat för 
respektive mobilitetstjänst En bilpoolsbil kan ersätta 5-8 traditionellt ägda bilar vilket bl.a. ger mindre 
utsläpp av växthusgaser i bilarnas tillverkningsprocesser, mindre ytanvändning p.g.a. mindre parkering 
i staden genom att de delade bilarna i högre grad är i rörelse än enskilt nyttjade bilar, minskad 
diskriminering genom bättre tillgång till prisvärd mobilitet samt minskade samhällskostnader till följd 
av att utsläppsskador minskar och att stadens ytor kan användas mer produktivt. Elbilspooler ger 
förutom de ovan nämnda fördelarna även att utsläppen av växthusgaser minskas kraftigt i bilarnas 
användningsfas vilket ytterligare minskar både ohälsa och samhällskostnader. Elbilspooler med 
samåkning ger förutom de ovan nämnda fördelarna att antalet fordon och körda kilometrar minskar 
vilket ger ytterligare minskad energiförbrukning och utsläpp uppströms i tillverkande värdekedjor. 
Dessutom minskar ohälsa och samhällskostnader eftersom uppskalning av vägar och annan 
infrastruktur kan undvikas. Dock kan resurssvaga människor diskrimineras om de tvingas välja 
samåkning av ekonomiska skäl trots att de är otrygga med den. Elbilspooler med samåkning och 
autonom drift ger förutom de ovan nämnda fördelarna och nackdelarna minskade kostnader eftersom 
föraren kan rationaliseras bort. Dock kan rädslan för trafikolyckor öka när denna tjänst är ny vilket här 
kan indirekt illustreras med en ökning av ohälsoeffekten. Slutsatser Analysen visar att bilpooler i 
princip har en stor potential att ge ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsförbättringar om de 
kombineras med en övergång till eldrift, samåkning och autonom drift. Det finns dock frågetecken 
kring hur sådana delade mobilitetstjänster ska kunna byggas på ett sätt som bibehåller människors 
hälsa och känsla av säkerhet och trygghet.  
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7. Gods och logistik 
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7:1 Sverige ett litet exportberoende land, hur bidrar den nationella 
godstransportstrategin till långsiktigt hållbar transportförsörjning 

Nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart - var står vi och hur 
ser planen framåt ut? 
Presentatör: Björn Garberg, Trafikverket 

Författare: Björn Garberg Trafikverket  

Regeringsuppdraget som nationell samordnare för inrikessjöfart och närsjöfart har pågått sedan 2019 
och är nu halvägs. Den nationella samordnaren ska bland annat främja inrikes sjöfart och närsjöfart 
och förbättra förutsättningarna för överflyttning av godstransporter från väg. Vilkas slutsatser kan dras 
så här långt och hur ser planen för det fortsatta arbetet ut? Vilka områden är prioriterade och vilka 
aktiviteter planeras? 
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Konplettering till "Den nationella godstransportstrategin- 
Resultatspridning från regeringsuppdraget om intermodala 
järnvägstransporter. 
Presentatör: Anna Knutsson, Trafikverket 

Författare: Anna Knutsson Trafikverket, Fredrik Bärthel Trafikverket  

Resultatspridning från regeringsuppdraget om intermodala järnvägstransporter En förutsättning för 
intermodala transporter är väl fungerade terminaler som kan binda ihop trafikslagen till en 
transportkedja. Järnvägen har en stor outnyttjad kapacitet som väntar på att användas med smarta 
lösningar genom mer samarbete mellan speditörer, operatörer, terminaler, transportköpare m.fl. 
Lösningar i anslutningar till terminaler och hamnar samt kvalitet i logistiksystemet kan underlätta 
överflyttning från väg. Hur främjar vi framtidens intermodala transporter och vilka utmaningar finns? 
Uppdraget slutredovisas till Infrastrukturdepartementet sista december 2021. 
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Freight modal shift for an environmental lift? 
Presentatör: Inge Vierth, VTI 

Författare: Inge Vierth VTI, Lisa Björk VTI  

Projektet Modal shift for an environmental lift? (MOSEL) fokuserar på den politiska ambitionen om 
överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Projektet undersöker överflyttningens 
roll i förhållande till direkta utsläpp till luft och miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk 
luft, Ingen övergödning och Bara naturlig försurning. Fokus är på Sverige och EU. Inom projektets 
olika delprojekt har olika metoder använts. Litteraturstudier har använts för att sammanställa en 
databas med information om styrmedel (inkl. utvärderingar) i Europa. Databasen har använts för att 
klassificera olika typer av styrmedel och undersöka deras bidrag till att främja överflyttning och 
minska godstransporternas negativa externaliteter. Vidare har överflyttningens bidrag att uppnå de 
svenska klimatmålen studerats med Samgodsmodellen, med utgångspunkt i Trafikverkets senaste 
prognos för 2040. Projektets övergripande resultat visar att det går att ifrågasätta att överflyttning av 
gods från väg till järnväg och sjöfart bidrar till att avsevärt minska utsläppen till luft. Detta grundar sig 
på två slutsatser: dels att det finns en begränsad potential att realisera en omfattande överflyttning av 
godstransporter från väg, i alla fall på kort sikt. Den begränsade spårkapaciteten och att de varugrupper 
som lämpar sig (bäst) för järnväg och sjöfart redan i hög utsträckning fraktas med dessa trafikslag 
begränsar överflyttningspotentialen. dels att det inte är självklart att en överflyttning av gods till sjöfart 
och järnväg bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen, givet genomförda och planerade infrastruktur- 
och teknikinvesteringar och politiska beslut. Givet förväntad teknisk utveckling, framför allt i 
vägtransportsektorn, beräknas överflyttningen bidra marginellt till uppfyllandet av 
miljökvalitetsmålen. Slitagepartiklars negativa påverkan på miljökvalitetsmålen Frisk luft kan En 
annan observation som görs i projektet är att överflyttning som politisk ambition är otydligt definierad. 
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bör överflyttning ses som ett av flera medel för att uppnå de 
transportpolitiska målen. I vissa sammanhang tolkas dock överflyttning som ett mål i sig. Det innebär 
en otydlighet i hur prioriteringen av insatser bör göras och vad politiken styr mot. Förutom att det är 
ineffektivt att använda medel som mål, är överflyttningsmål svåra att utvärdera. MOSEL-projektet 
visar att det har gjorts få utvärderingar av effektiviteten av styrmedel ämnade att främja överflyttning. 
Ännu färre av dessa studerar hur överflyttning kan bidra till att uppfylla olika miljökvalitetsmål. 
Projektets resultat visar att styrmedel för överflyttning delvis kan bidra till att uppfylla målen 
Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft. För att uppnå målen Ingen övergödning och Bara naturlig 
försurning behöver styrmedel för överflyttning kombineras med styrmedel som ger sjöfarten 
incitament att byta till alternativa bränslen och nyare fartyg mm. För att kunna utnyttja järnvägens 
potential krävs bl.a. styrmedel som ger incitament för att använda den begränsade spårkapaciteten på 
ett effektivt sätt. Projektresultaten ska läsas som en uppmaning om att alla trafikslag måste bidra till att 
minska sin klimat- och miljöpåverkan. 
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7:2 Disruptiva tider: Hur förändras logistikens förutsättningar? 

Godsflöden och godsbranschen under pandemin 
Presentatör: Hans Ten Berg, Trafikanalys 

Författare: Hans Ten Berg Trafikanalys, Sara Berntsson Trafikanalys  

Trafikanalys har under 2020 publicerat två rapporter[1] som ger en fördjupad bild av hur godstrafik 
och godsflöden i Sverige påverkats av coronapandemin och under hösten 2021 görs en uppföljning. 
Underlaget utgörs till stor del av material från den officiella statistiken om godstransporter, men 
bygger också på intervjuer med transportköpare och -utförare. Rapporterna visar att 
godstransportsektorn påverkats påtagligt, men att snabba anpassningar lämnade de totala godsflödena 
relativt oförändrade jämfört med åren innan, även om sammansättningen av godset har förändrats 
något. Pandemins konsekvenser har inte lämnat någon på transportmarknaden opåverkad, men vissa 
har klarat sig bättre än andra. Medan flyget och passagerarfärjorna drabbades hårt har den kraftigt 
ökade e-handeln gynnat många av dem som transporterar gods på väg. Pandemin har tvingat fram nya 
beteenden hos konsumenterna, och därmed nya rutiner och lösningar hos godstransportföretagen. 
Exempelvis har godsleverantörer infört hygienrutiner, utvecklat både mer flexibla leveranser och mer 
digitala arbetssätt för signering mot kund ‒ allt för minskad smittspridning. Förmågan att ställa om 
verksamheten i företagen har även visat sig för långväga godstransporter. När flyget har blivit för dyrt 
har logistikaktörer visat vägen för nya transportsätt, som godståg till och från Asien, vilka är snabbare 
än båt och billigare än flyg. Presentationen kommer att beskriva hur pandemin påverkade branschen 
och enskilda verksamheter från pandemins början 2020 fram till hösten 2021. Ett stort fokus kommer 
läggas på pandemins senare delar och hur den påverkat godstransporterna, men också hur 
godstransportföretag sammanfattar tiden under pandemin, vilka lärdomar de dragit och hur de ser på 
framtiden. [1] Trafikanalys 2020. Oro, anpassning och nya beteendemönster - godstransportaktörers 
upplevelser av coronapandemins första våg. Rapport 2020:15, Godsflöden under coronapandemins 
första halvår Rapport 2020:14, 
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Byte till Fossil Fria Bränsle i Godstransport 
Presentatör: Mary Catherine Osman, Linköpings Universitet; VTI 

Författare: Mary Catherine Osman Linköpings Universitet; VTI, Maria Huge-Brodin Linköpings 
Universitet, Jenny Karlsson VTI, Jonas Ammenberg Linköpings Universitet  

Importance of the logistics industry has developed dramatically with the globalization of economies 
thereby raising the stakes of creating and implementing sustainable business practices across all actors 
within the logistics industry (Centobelli et al., 2017). Many modes of transportation are still reliant on 
fossil fuels. As road transportation consistently is responsible for the majority of the transportation 
industry’s emissions in the European Union, stakeholders have focused on methods and alternatives to 
decrease the amount of emission (Pieters et al., 2012). These methods and alternatives are known as 
Green Logistics Practices (GLPs) vary in technology, innovation and motivation thus providing 
varying results of carbon emission decrease. The purpose of this study is to summarize the research 
currently represented in published literature discussing green practice options in freight transport and 
logistics exploring the possible implementation of fossil-free fuels. With this background and current 
challenge, the researchers posed the following research questions: (RQ1) Which GLPs are used and 
suggested for designing more environmentally sustainable logistics systems? (RQ2) What challenges 
and opportunities lie in the use of fossil-free fuels for increasing the environmental sustainability of 
freight transport in a supply chain context? Method: This study contains two parts: systematic 
literature review and exploratory semi-structured interviews. The systematic literature review has been 
completed while the interviews are still ongoing. It is planned to present the study in its entirety at the 
National Transport Forum. To support the discussion and further understand the implications of large-
scale use of fossil-free fuels, the specific choice of using biomethane was selected. Interviews with 
stakeholders who either utilize biomethane in their operations or produce biomethane aim to bring 
better understanding. The findings from these interviews will enrich the discussion and supported 
importance relevant to opportunities and challenges from fossil-free fuels. As the paper is written in 
conjunction of a project with a particular focus on fossil-free fuels, namely biomethane, the categories 
were all discussed from the project’s focus. Biomethane was chosen as a focal alternative fuel due to 
its importance to Östergötland, where the research group resides. Results and Analysis: As this is a 
work in progress, only the results and analysis for the literature review will be discussed in the abstract 
with the aim of presenting the entire study at the forum. The literature review provided patterns and 
trends in the sustainable innovations and technologies as well as their drivers and involved 
stakeholders. From these patterns and trends, the researchers were able to decern four groups of GLPs: 
Business Strategy, Logistics Systems, Social, and Energy & Emissions. Energy & Emissions include 
practices that directly address the amount of carbon emission produced in transport activities, but have 
yet to be implemented on a wide scale.This research begins to explore the opportunities and challenges 
that lie ahead for all stakeholders in support of creating greener freight transport and logistics. While 
the supporting discussions from the industry were rooted in the Swedish transport sector, there are 
possibilities to generalize organizational mindsets and actions to other geographical regions 
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Value networks of actors in the freight sector: the case of electrification 
of freight transport 
Presentatör: Jorge Gutierrez, Scania CV; Linköping University 

Författare: Jorge Gutierrez Scania CV; Linköping University, Maria Huge-Brodin Linköping 
University, Uni Sallnäs Linköping University  

Background and Purpose Electrification is foreseen to become the main pathway for decarbonizing 
road freight transport. Still in its early stages - in particular regarding long-haul heavy road transport - 
many challenges lie ahead, both in terms of technological solutions and business viability. Challenges 
and opportunities for business are complex in themselves, and also differ depending on actors and 
roles in the value network. For example, different actors need to design their business models based on 
their own value network, but the business models need to function together to contribute to a 
sustainable business ecosystem. This presentation will focus on two actor groups: the automotive 
industry and their customers - often hauliers. We aim to explore similarities and discrepancies between 
the actor groups’ value network perceptions in relation to the electrification of road freight. Literature 
A systematic literature review revealed that the alignment of business models in the supply chain is 
rather poorly addressed. The findings from the literature review have been complemented with 
literature on value configuration, to form an initial frame of reference. Methodology The study behind 
this presentation is explorative, due to the early stage of electrified solutions for road freight. The 
findings are based on semi-structured interviews with respondents from companies in the automotive 
industry and forwarders. The interviews were structured and documented around themes related to 
value networks (e.g. customer market, supplier market, competitors and value creation), and analysed 
in relation to the literature. Findings Preliminary results point to that manufactures of vehicles for road 
transport need to reassess their product market offering. From offering a truck and associated service 
deals, electrification brings new opportunities to extend the offering to include various services 
relating to operations. In turn, this alters the value balance between these companies end their 
customers. The hauliers perceive electrification as a business opportunity for improving their own 
value proposition in terms of sustainability, even though there is a latent uncertainty regarding the 
technology itself and its pace of expansion and implementation as well as the repercussions, both 
financially and operationally. Further, there are challenges related to charging, and to finding 
acceptable financing solutions for both parties. Vis-à-vis their suppliers in the automotive industry, the 
hauliers reveal some interest in extended services from the vehicle manufacturer, however this interest 
differs to some extent from what the manufacturers suggest as future extensions of their offerings. The 
differences and similarities of the views of the vehicle manufacturers and the hauliers are discussed 
based on a framework for value configuration, through which some explanations are offered. 
Conclusions Although in its early stages, this research can conclude that different perceptions of value 
and of the value network will become a major challenge to overcome. Electrification of freight 
transport is challenging when building sustainable value networks, given the different value 
configurations of vehicle manufacturers and hauliers. The research stresses the need to continue to 
develop a framework for analysing business opportunities and challenges in the interface between the 
automotive industry and the freight service industry. 
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Elektrifierade godstransporter Stockholm Syd 
Presentatör: Johan Johansson, Sweco 

Författare: Johan Johansson Sweco  

Bakgrund: Detta projekt - Elektrifierade godstransporter Stockholm Syd - är en del av Triple F-
programmet och genomförs under två år, från 1 november 2020 till 1 november 2022. Projektet syftar 
till att ta fram förslag till lösningar och implementeringsplaner för elektrifierade godstransporter inom 
och i anslutning till större logistikområden. Projektet utgår från de förutsättningar som finns kring det 
planerade logistikområdet Stockholm Syd i Södertälje-Nykvarn, och genomförs i bred 
branschsamverkan mellan både offentliga och privata aktörer. Projektet koordineras av Sweco och 
genomförs tillsammans med Södertälje kommun, Nykvarns kommun, KTH, Södertälje hamn, 
Söderenergi, Telge Nät, Scania, Volkswagen, DB Schenker, Catena, Kilenkrysset, Hitachi-ABB, 
Region Stockholm, SEI och Trafikverket. Metod: Arbetet i projektet har haft sin utgångspunkt i ett 
tvärvetenskapligt arbetssätt och aktörsövergripande samarbeten. Aktörer från akademi, näringsliv, 
myndigheter och kommuner har involverats och deltagit i arbetsprocessen genom aktörsgemensamma 
workshops och fördjupande intervjuer. Processen är uppbyggd för att söka förankring i aktörsgruppen 
samt för att tillsammans identifiera och utveckla idéer som i slutändan ska leda till ett 
genomförandeprojekt (AP4). Projektet är indelat i följande fyra arbetspaket: AP1 – Med fokus på att 
på att skapa en gemensam bild av behov, mål och tänkbara koncept för hållbara godstransporter till 
och från logistikområdet AP2 – Med fokus på att kartlägga förutsättningarna för att realisera 
koncepten genom beskrivningar av policys och regelverk som på olika sätt påverkar ett genomförande 
AP3 – Med fokus på att identifiera samarbeten och affärsmodeller som behöver finnas på plats för att 
kunna förverkliga koncepten AP4 – Med fokus på att utvärdera de olika konceptens måluppfyllelse 
samt att ta fram en handlingsplan för framtida genomförandeprojekt Resultat och slutsats: Projektet 
har nått halvvägs vilket innebär att AP1 och AP2 är genomförda. AP3 kommer genomföras under 
hösten 2021 och AP4 under våren 2022. Resultatet av AP1 och AP2 presenteras med utgångspunkt i 
fyra koncept för elektrifiering av lastbilstransporter till och från Stockholm Syd. Samtliga koncept 
utgår från lösningar med stationär laddning men skiljer sig åt genom att de innehåller lösningar som 
utgår från befintlig eller ny teknik samt att de är applicerbara i slutna logistiksystem eller i öppna 
transportsystem. Koncepten skiljer sig även åt genom omfattningen av transporter som ingår i dem 
samt när i tid de är realiserbara. I projektet framgår att det finns goda förutsättningar att förverkliga 
delar av koncepten inom de närmaste åren. Det bedöms också finnas goda möjligheter att bygga vidare 
på dessa så att Stockholm Syd blir en central hubb i ett elektrifierat godssystem. För att nå dit krävs att 
ett par aktörer tar initiativ och ägarskap för uppstart. Projektresultat hittills visar tydligt att när antalet 
elektrifierade godstransporter ökar uppstår även en ökning i behovet av planering kring laddstrategier 
och laddtekniker. Det är tydligt att valet av laddstrategi får stor inverkan på exempelvis effekttoppar i 
elnätet, behov av antal laddpunkter och laddtider. Inför fortsatt arbete i AP3 med att finna samarbeten 
för förverkligande av koncepten har följande tre prioriterade fokusområden identifierats: 
elnätskapacitet och laststyrningsbehov, intressenter och ägandeskap samt ekonomiska incitament och 
finansieringsstöd. 
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Innovativa samverkansformer för klimatneutrala transportsystem 
Presentatör: Niklas Simm, Linköpings Universitet, Linköping, Sverige 

Författare: Niklas Simm Linköpings Universitet, Linköping, Sverige, Maria Björklund Linköpings 
Universitet, Linköping, Sverige  

Bakgrund: Trots stora tekniska landvinningar går omställningen till ett klimatneutralt transportsystem 
långsamt. En bakomliggande orsak till detta är att det finns en fördelningsproblematik kring vem som 
ska ta investeringskostnaderna och de kortsiktiga likväl som långsiktiga potentiella ekonomiska 
vinsterna. Ännu mer utmanande är att dessa positiva och negativa effekter inte alltid uppstår hos 
samma aktörer. Inom ramen för det Vinnovafinansierade projektet ”Innovativa samverkansformer och 
affärsmodeller för klimatneutrala transportsystem” har vi följt flertalet företagskonstellationer i sin 
samverkan för att öka förståelsen för vad som utgör framgångsrika samverkansformer, men även för 
att öka vår förståelse för när en djupare samverkan är kritisk, och vad denna kan leda till.Metod: Fem 
olika samarbeten mellan olika aktörer har studerats. Samtliga studier bygger på en fallstudieansats och 
exempelvis har två djupare samarbeten mellan logistikföretag och transportköpare följts under två års 
tid och där vi forskare medverkat vid aktörernas kontinuerliga möten kring hur de tillsammans kan 
göra transportköparens logistik mer klimatneutral. Vid skrivandet av abstract har endast dessa två 
longitudinella studier medfört en dokumentation och analys av ett tiotal möten med mellan fem och 
tolv företagsrepresentanter närvarande. Utöver detta har intervjuer gjorts med en rad 
företagsrepresentanter för att få en djupare förståelse för hur de exempelvis utbyter kritisk information 
med andra aktörer för att möjliggöra en omställning. Resultat: Formen för framgångsrik samverkan 
skiljer sig mycket åt mellan de studerade samarbetena. Detta rör vad som diskuteras (ex hur bred 
ansats som tas för att identifiera möjliga åtgärder), vilka systemgränser som sätts upp för mätning av 
effekter, vilka som närvarar vid mötena och deras olika roller, men även kring fördelning av 
arbetsuppgifter. Mellan studierna varierar också hur andra aktörer inkluderas, där exempelvis 
ytterligare aktörer nämns, inkluderas eller även förbises. Likt formerna för framgångsrik samverkan 
skiljer sig mellan samarbetena, återfinns också likheter i studierna. Exempelvis har en fungerande 
intern samverkan mellan olika företagsfunktioner och roller visat sig vara central för att samla ihop 
aktörernas resurser, kunskaper och kontaktytor mot andra företag, innan aktörerna kan inleda 
samarbeten med andra. Studierna har också visat en öppenhet mot att undersöka och använda sig av 
innovativa tekniska lösningar, såsom exempelvis självkörande fordon.Slutsatser: Vi ser att det är 
sällan som samverkan är begränsad till två aktörer, i stället uppstår ett beroendeskap av leverantörer, 
kunder, men även konkurrenter för att möjliggöra en omställning. Exempelvis kan samverkan med 
aktörer såsom bränsleleverantörer spela en mycket kritisk roll för implementeringen av nya bränslen. 
Ett sätt att fördela kostnader är att transportköparens kunder får ett utökat värdeerbjudande med en 
tydlig hållbarhetsprofil som kunderna, om erbjudandena utformas på ett smart sätt, kan vara beredda 
att betala för. En viktig framgångsfaktor för utvecklandet av dessa erbjudanden är att förstå kundens 
behovsbild men även att utbilda kunden, vilket även det kräver en närmre samverkan. Kostnaderna 
som behöver fördelas mellan olika aktörer för att lyckas med en klimatneutral omställning kan ta olika 
former och föremål som resurser samt kunskap kan delas mellan aktörer istället för att behöva köpas 
in. 
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7:3 - Transporteffektivitet för ökad hållbarhet - exempel från sjöfarten 

Överflytt av gods till närsjöfart genom branschsamverkan 
Presentatör: Linda Styhre, IVL Svenska Miljöinstitutet 

Författare: Linda Styhre IVL Svenska Miljöinstitutet, Sara Rogerson SSPA, Vendela Santén SSPA, 
Lars Green Green Consulting Group  

Bakgrund I ett långsiktigt hållbart transportsystem har godstransporter med närsjöfart en viktig roll. 
EU har länge gett stöd för olika initiativ för ökad sjöfart, och även från svenskt håll har den nationella 
godstransportstrategin pekat på behovet av åtgärder för att förverkliga en överflytt från väg till sjöfart. 
Vidare kan ekonomiskt stöd ges för etablering av nya sjöfartslösningar med lägre koldioxidutsläpp än 
konkurrerande vägtransporter, s.k. ekobonus. Trots ambitionen att öka andelen sjötransporter, har 
sjöfartens marknadsandel varit relativ konstant de senaste åren. Olika hinder har identifierats, t.ex. att 
sjöfart upplevs som administrativt tungt, bristande kunskap om sjöfart hos transportköpare, låg 
prioritet att skapa nya logistiklösningar med sjöfart, samt bristande samarbete mellan de viktigaste 
aktörerna (Styhre et al., 2019). Interaktionen mellan nyckelaktörerna behöver stärkas, t.ex. betonar 
Raza et al. (2020) att gemensam planering, samordning och fördjupat samarbete mellan aktörer är 
avgörande för att bättre integrera närsjöfarten i logistikkedjor. Med denna bakgrund drog IVL Svenska 
Miljöinstitutet, SSPA och Green Consulting Group våren 2020 igång ett forskningsprojekt med syfte 
att skapa bättre förståelse för hur en ökad och hållbar närsjöfart kan uppnås genom att rederier 
utvecklar konkurrenskraftiga transportlösningar i samverkan med varuägare, speditörer och hamnar. 
Projektet finansieras av Trafikverket. Metod Studien bygger på kvalitativa fallstudier av två 
sjöfartslinjer i Sverige med koppling till kontinenten, där intervjuer genomförts med rederier, 
transportköpande företag, hamnar och speditörer. Ena fallstudien är en containerlinje för närsjöfart 
som startades upp 2019, där rederiet fick bidrag av Trafikverkets ekobonus. Den andra är en befintlig 
containerlinje där både gods till och från den europeiska marknaden ingår samt feeder-gods som 
omlastas för interkontinentala transporter. Preliminära resultat Studien ger fördjupad förståelse för 
samspelet mellan rederier, transportköpande företag, hamnar och speditörer, samt lyfter fram 
innebörden av skillnader mellan fallstudierna, t.ex. beträffande affärsupplägg. Vid en första anblick 
erbjuder rederier fartyg och transporttjänst, varuägare och speditörer tillhandahåller gods och hamnen 
utgör gränssnittet mellan trafikslagen där gods lastas och lossas. Dock är rollfördelningen betydligt 
mer komplex. Transportköparna använder i stor utsträckning speditörer för sina transporter, vilket 
leder till en situation där rederier sällan har kontakt med de tillverkande företagen. Bristen på både 
kontakt och informationsutbyte hindrar identifiering av nya sjöfartslösningar och har en negativ 
påverkan på möjligheten att bygga förtroende och långsiktigt partnerskap mellan varuägare och rederi. 
Medan speditören har en central roll vid val av trafikslag visar tidigare forskning dock att det är 
mycket ovanligt att speditörer föreslår nya sjöfartslösningar (Styhre et al., 2019). Incitament saknas för 
speditörer att fördjupa samarbetet med enskilda rederier då de vill kunna upprätthålla en flexibilitet 
med många möjliga transportalternativ. I båda fallstudierna spelade hamnen en central roll, där deras 
kännedom och kontakter med lokala eller regionala varuägare medfört att de agerar mellanhand mellan 
varuägare och rederi, och kunde bidra med information om potentiella kunder. Referenser Raza, Z., 
Svanberg, M., & Wiegmans, B. (2020). Modal shift from road haulage to short sea shipping: A 
systematic literature review and research directions. Transport Reviews, 40(3), 382–406. Styhre, L., 
Rogerson, S., Santén, V. & Green, L. (2019) Transportköparens roll för ökad och hållbar sjöfart. IVL 
Rapport C443. 
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Transporteffektivitet med regional sjöfart i Mälardalen 
Presentatör: Maria Mustonen, Ecoloop AB, Stockholm, Sverige 

Författare: Tobias Robinson Ecoloop AB, Stockholm, Sverige, Maria Mustonen Ecoloop AB, 
Stockholm, Sverige, Kristina Lundberg Ecoloop AB, Stockholm, Sverige, Maria Johansson Ecoloop 
AB, Stockholm, Sverige, Krister Landin Svea Hamn AB, Stockholm, Sverige, Björn Södahl Södahl & 
Partners, Göteborg, Sverige, Viktoria Sundquist Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sverige, Per 
Fredman Södertälje Hamn, Södertälje, Sverige, Thor-Björn Käck Handelskammaren i Mälardalen, 
Västerås, Sverige  

Trots att vägar kring våra storstäder byggs ut förkommer problem med trafikinfarkter, buller och 
utsläpp fortfarande. Samtidigt finns en infrastruktur som inte används i särskilt stor omfattning om 
man jämför med länderna på kontinenten – vattenvägarna. Detta projekts syfte var att undersöka de 
affärsmässiga och praktiska förutsättningarna för en regional sjöfartslösning som kan avlasta vägnätet 
samt att ta fram ett logistikkoncept. Finansiär: Trafikverket. Inlandssjöfarten ligger på en konstant och 
låg nivå på cirka 10 miljarder tonkilometer de senaste halvseklet. Vägtransporter gått från 18 miljarder 
ton till 38 miljarder ton under samma period. Överflyttning till inlandssjöfart hindras inte primärt av 
kapacitetsbrist i hamnar eller bristande infrastruktur, utan snarare av höga omlastningskostnader. 
Längre transporttider, lägre transportfrekvens, ojämnare flöden och oförutsägbarhet vad gäller priset 
hämmar också sjöfarten jämfört med lastbilen. Om en transportköpare ska byta från den 
transportlösning de använder idag till en ny, krävs det att sjöfarten totalt sett är en bättre 
transportlösning än lastbilen. Alla dessa faktorer kan bekräftas av intervjuer och beräkningar som 
gjorts inom ramen för denna studie. Därtill är sjöfarten sämre på att göra sig känd hos 
transportköparna jämfört med till exempel tåget. Studien visar också på att inlandssjöfart till viss del 
har bättre förutsättningar än traditionell sjöfart att vara ett alternativ till lastbilen även på korta sträckor 
och i citylägen. Då behövs kajlägen, framför allt i urban miljö, och utrustning samt elanslutning för 
småskalig sjöfart. Inlandssjöfarten behöver också bli betydligt billigare än idag. Omlastning och sista 
anslutande transporten (last mile) är idag det som driver upp kostnaderna till inlandssjöfartens nackdel. 
Priset för sjöfart är högre än lastbil, men miljöprestandan och energieffektivitet är betydligt bättre. Det 
senare blir en allt viktigare faktor när fler parter i samhället konkurrerar om samma elektricitet vid 
samhällets stora elektrifiering. Det finns redan idag politisk vilja och styrmedel för att gynna 
överflyttning till sjöfart, ändå går det trögt. Kunskap om sjöfartslösningar är generellt låg hos 
transportköparna, vilket tyder på att det finns ett stort behov av information om sjöfart som 
transportlösning, inte minst vad gäller de inre vattenvägarna. Demonstrationsprojekt av 
transportlösningar för inlandssjöfart kan vara en typ av informationsspridande som omfattar tekniska 
lösningar, infrastruktur i form av kajer samt affärsmodeller som tillgodoser olika aktörers intressen 
och behov.Projektets förslag är att satsa på distributionstrafiken inom Mälarområdet med dagliga linjer 
mellan Södertälje, Stockholm och Västerås med möjlighet att ansluta fler orter efterhand. Fartygen ska 
med tiden gå på el och ha avkopplingsbar drivenhet vilket möjliggör att skapa pråmtåg liksom att 
lämna lastenheter vid kaj under lastning och lossning medan drivenheten fortsätter sin slinga. Eftersom 
pråmen ska vara relativt liten kan de gå in i stadskärnan i ett finmaskigt nät, lasta och lossa vid kajer 
som inte behöver tillstånd enligt miljöbalken. På så sätt kommer Mälarlinjens fartyg mer likna 
lastbilstrafik. Kostnaden för linjen Södertälje – Västerås är lägre än för lastbil samma sträcka - men 
med högre omlastningskostnader. Prestandan i fråga om koldioxid och energiförbrukning är betydligt 
bättre. Trafikträngsel, punktlighet, buller, väginvesteringar och -slitage studerades inte men talar 
sannolikt till sjöfartens fördel. 
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En fallstudie av potentiella effektiviseringar i anlöpsprocessen som följd 
av Gävle hamns införande av en ICT-plattform 
Presentatör: Abdalla Mubder, LiU/VTI 

Författare: Abdalla Mubder LiU/VTI  

Bakgrund Anlöpsprocessen till hamn för ett fartyg består av ett antal sammanhängande aktiviteter som 
kräver koordinering. Detta försvåras samtidigt av att det är många involverade eller påverkade aktörer. 
Bristen på koordinering mellan dessa aktörer kan leda till ökade väntetider för fartyget, försvåra 
terminal-operatörernas resursplanering och leda till ett under-utnyttjande av hamnens resurser 
alternativt att resursbrist uppstår trots att det egentligen inte saknas resurs på en övergripande nivå, 
såsom med lotsar i nuläget. Ett sätt att förbättra koordinationen är informationsdelning. Att alla aktörer 
har tillgång till samma information samtidigt har visat sig vara en framgångsfaktor i andra industrier 
som lett till kortare ledtider och minskade kostnader. Syftet med denna studie är att beskriva hur 
införandet av en ICT plattform möjliggör informationsdelning och därmed en mer koordinerad 
anlöpsprocess samt vilka nyttor olika aktörer i anlöpsprocessen har av informationstillgängligheten. 
Metod Studien är en enkel fallstudie baserad på Gävle hamn och fokuserar på anlöp inom 
trampsegmentet av flytande bulk. Forskning kring koordinering och informationsdelning vid 
hamnanlöp inom trampsegmentet är begränsad. Fallstudier betraktas som en bra metod för att 
undersöka ett nytt fenomen där forskningen är begränsad och har därför valts som metod. Gävle hamn 
har valts som ”case” för att hamnen är en av de första i Sverige som infört ICT-plattformen. 
Datainsamling har skett genom semi-strukturerade intervjuer med olika aktörer och deltagande 
observationer i projektmöten hos hamnen. Vidare har vi fått ta del av data från olika aktörer och från 
ICT-plattformen Resultat ICT-plattformen samlar och konsoliderar information från olika källor och 
gör den tillgänglig för alla aktörer som ingår i anlöpsprocessen eller arbetar i hamnen. Informationen 
som samlas och blir tillgänglig i plattformen består av ett antal tidsstämplar för olika aktiviteter. Detta 
inkluderar tidsstämpeln för fartygets ankomst- (ETA) och avgångstid (ETD), bokning av lotsuppdrag, 
och beräknad tid för slutförd lossning. Den informationen är inte alltid tillgänglig för alla aktörer, och 
därför kan ICT-plattformen gynna de som saknar informationen. Studien visar att tillgängligheten av 
information om fartygets ETA och position förbättrar övriga aktörers planeringshorisont. Exempelvis 
kan det handla om att lotsarnas schemaläggning förbättras om fartyget redan i föregående hamn delar 
information om avgångstid och ankomsttid, så att lotsarna kan bedöma när dom behöver bemanning. 
Ett annat exempel är att turn-around tiden kan kortas i och med att förberedelse kan göras både på land 
och fartyg under anlöpet. Samt att underhållsarbeten kan utnyttja tiden effektivare då man mer exakt 
kan bedöma när arbetet måste avbrytas. Studien visar också att ICT-plattformar är kan möjliggöra 
användandet av klausuler som Virtual Arrival och Sea Traffic Management och därmed bidra till både 
kostnadsbesparing och miljövinster. 
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Ökad transporteffektivitet genom minskad tompositionering av containrar 
Presentatör: Vendela Santén, SSPA Sweden AB, Göteborg, Sverige 

Författare: Vendela Santén SSPA Sweden AB, Göteborg, Sverige, Sara Rogerson SSPA Sweden AB, 
Göteborg, Sverige, Violeta Roso Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers Tekniska Högskola, 
Göteborg, Sverige, Ceren Altuntas-Vural Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers Tekniska 
Högskola, Göteborg, Sverige, Lokesh Kalahasthi Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers 
Tekniska Högskola, Göteborg, Sverige, Juan Pablo Castrellon Teknikens ekonomi och organisation, 
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sverige, Iván Sánchez-Díaz Teknikens ekonomi och 
organisation, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sverige  

Bakgrund En trend är att mer och mer gods skeppas med container och i dagsläget är den globala 
efterfrågan på sjöfrakter med container extremt hög. Att använda container som lastbärare ger många 
fördelar, såsom standardiserat hanteringsförfarande och samlastning, med en högre 
transporteffektivitet som följd. Dock innebär användningen av containrar att tomma containrar 
behöver förflyttas från den plats där de töms på sitt innehåll till den plats där gods finns att lasta, s.k. 
tompositionering. I dagsläget sker alltför mycket tompositionering av containrar i det svenska 
transportsystemet. Även om en viss del av förflyttningen av tomma containrar är nödvändig på grund 
av obalanser i utgående och inkommande godsflöden i olika geografiska områden, bedömer praktiker 
och forskare att det finns stor potential för effektivisering både i form av färre onödiga transporter och 
ökad användning av energieffektivare trafikslag. På en nationell nivå finns låg kunskap om hur mycket 
tompositionering som genereras av den ökade containeriseringen. Projektet ”Ökad transporteffektivitet 
genom minskad tompositionering av containrar” utförs av SSPA, Chalmers och VTI med finansiering 
från Energimyndigheten. Syftet är att bidra till en ökad transporteffektivitet genom att förstå hur 
tompositionering av containrar i transportsystemet kan minskas och effektiviseras, i form av ökad 
kunskap om nuläget, effektiviseringspotentialen och konkreta förbättringsförslag. Metod Projektet 
innefattar kvantitativa och kvalitativa analyser. De kvantitativa analyserna modellerar 
tompositionering, både nuläget och effektiviseringspotentialen i det nationella transportsystemet 
(baserat på statistik från Trafikanalys) och i fallstudier. De kvalitativa analyserna undersöker hur 
aktörer i transportsystemet arbetar med att minimera tompositioneringen av containrar i dagsläget och 
vägar framåt för att realisera effektivisering av tompositionering av containrar, baserat intervjuer, 
fallstudier och workshops. Preliminära resultat På lastbilssidan visar initiala resultat att ca 32% av 
containerförflyttningarna är tompositionering. Ett antal områden har identifierats vara av betydelse för 
att minska tompositioneringen, däribland triangulering, samverkan, IT-system, inlandsterminaler, 
standardisering, leasing, utbyte och ägande av containern. Då flera aktörer är inblandade för att 
möjliggöra förbättringar finns olika syn på vilka förbättringsalternativ som är mest lämpliga. Från ett 
rederiperspektiv anses triangulering, inlandsterminaler och IT-system ha störst potential att nyttjas i 
större utsträckning. Även transportköparna anser att triangulering och nyttjande av inlandsterminaler, 
då främst torrhamnar, som viktiga för att minska tompositioneringen, men lyfter även fram 
möjligheterna att återanvända containers internt och samverka i större utsträckning. Triangulering och 
återanvändning av containern kräver i dagsläget att import och exportflöden nyttjar samma rederi. 
Speditörer spelar en nyckelroll för att minska tompositioneringen tack vare deras involvering i 
container management, och möjligheter att matcha import och exportflöden hos deras kunder. 
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7:4 Offentliga och privata aktörers olika roller och möjligheter att bidra till hållbara 
godstransporter 

Transportbranschens annorlunda ägandeformer 
Presentatör: Johan Woxenius,  

Författare: Johan Woxenius  

Presentationen är inte baserat på traditionell forskning utan egentligen bara på en observation att 
transportbranschen domineras av ytterligheterna privat-/familjeägda företag och offentligt ägda dito. 
Transportföretagen som handlas på Stockholmsbörsens listor för medelstora och större företag är 
väldigt få, t ex SAS, Nobina, Viking Supply Ships (fd Transatlantic) och Concordia Maritime, och har 
ett totalt börsvärde i storleksordning 10 miljarder kronor. Detta är mycket modest jämfört med andra 
branscher och gör t ex att studier av transportbranschen inte kan utgå från den ekonomiska transparens 
och de uppförandekoder som gäller för börsnoterade företag. Det behöver ändå inte betyda så mycket 
för branschens funktion då majoriteten drivs som aktiebolag, lämnar ekonomisk information i 
skattedeklarationer och förstås följer lagstiftning om t ex konkurrens och arbetsmarknad. Några 
hypoteser för varför så få transportföretag är börsnoterade framförs, liksom vilka effekter det ändå kan 
tänkas ha för branschens funktion och förmåga att driva förändring. Observationen gäller både person- 
och godstransport men diskussionen och den preliminära analysen fokuserar godstransporter. 
Presentationen syftar till att stimulera en diskussion bland åhörarna snarare än att presentera 
forskningsresultat och behöver inte lika mycket tid som övriga presentationer. 
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Intressentanalys av Sveriges hamninfrastruktur 
Presentatör: Linea Kjellsdotter Ivert, Linea Kjellsdotter Ivert, VTI; Axel Merkel, VTI; Joakim 
Kalantari, VTI; Vendela Santén, SSPA; Sönke von Wieding, SSPA; Martin Svanberg, SSPA 

Författare: Linea Kjellsdotter Ivert Linea Kjellsdotter Ivert, VTI; Axel Merkel, VTI; Joakim 
Kalantari, VTI; Vendela Santén, SSPA; Sönke von Wieding, SSPA; Martin Svanberg, SSPA  

Syftet med förstudien är att undersöka förutsättningar för hur Sveriges hamninfrastruktur möter 
samhällets behov, idag och i framtiden. För att besvara syftet har olika intressenters krav och 
önskemål kartlagts och trender och framtida transportefterfrågan har analyserats i termer av hur detta 
kan komma att påverka Sveriges hamnar. Resultat från förstudien visar att de svenska hamnarna på det 
stora hela är duktiga på att förstå sina intressenter och se sin roll som en logistiknod i ett större 
transportsystem. För hamnens intressenter anses effektivitet i hamnen i form av tillgänglighet, 
snabbhet, tillförlitlighet och kostnader vara grundläggande behov. Det framkommer att det i stor 
utsträckning finns en överkapacitet i den svenska hamninfrastrukturen, vilket kan medföra svårigheter 
att på ett kostnadseffektivt sätt nå en hög servicegrad. Vidare så påpekas att det i många fall är svårt att 
få loss personal i stuveriet efter arbetstid till en rimlig kostnad. Här är det viktigt att understryka att 
stuveriets villkor till stor del ligger utanför hamnens direkta kontroll. Digitalisering och automation är 
trender som kan spela en stor roll för att kunna garantera en hög service till en rimlig kostnad. En 
annan faktor som kan påverka hamnens erbjudande är ökade godsvolymer eftersom detta kan skapa 
förutsättningar för ett ökat kapacitetsutnyttjande och därmed minskade kostnader. Många hamnar 
arbetar hårt med att öka sina volymer och det finns lite olika strategier för att lyckas med detta. 
Förutsatt att Trafikverkets prognoser slår in år 2040 kommer sjöfarten öka sina volymer med 64 
procent, vilket med antagandet att det inte råder kapacitetsbrist utan snarare finns en överkapacitet i 
hamninfrastrukturen bodar gott för hamnarna mer generellt. Resultat i studien som baseras på 
Trafikverkets basprognos visar att ökningar inom sjöfarten återfinns för varugrupperna malm och 
andra produkter från utvinning, produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske samt för varugruppen 
metallvaror. Prognosen visar även att sjöfarten beräknas förlora marknadsandelar när det gäller 
transporter av möbler och andra tillverkade produkter samt hushållsavfall, annat avfall och returråvara. 
Nynäshamn/Norvik väntas öka kraftigt medan hamnar i Stockholm hanterar något mindre 
godsvolymer under prognosåret. Göteborgs hamn är även i prognosåret störst sett till mängden 
hanterat gods. Mälarhamnarna, Köping och Västerås mer än fördubblas i termer av hanterat gods 
mellan basåret och prognosåret. Det är dock viktigt att understryka att det finns stora osäkerheter i 
dessa prognoser. Framför allt saknas underlag som stödjer att sjöfartens konkurrenskraft ska komma 
att förbättras under prognosperioden. Dessa osäkerheter bekräftas även i intervjustudien och de är 
många intressenter som menar på att myndigheter behöver göra mer för att godset ska ta vägen via 
hamnarna, exempelvis se över nuvarande farledsavgifter, stuveriets villkor och lotsplikten. Ett 
ytterligare led i att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga hamnar är kopplat till hållbarhetsfrågan. 
Det framgår i studien att hamnarna kommer behöva arbeta mer med klimat och miljö för att kunna 
tillmötesgå intressenters och myndigheters behov och önskemål. Ett omfattande omställningsarbete 
kräver delaktighet och engagemang från samtliga intressentgrupper och inte minst från 
myndighetshåll. 
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Gröna sjöfartskorridorer – hur får vi det att hända? 
Presentatör: Björn Garberg, Trafikverket 

Författare: Björn Garberg Trafikverket  

Det har på senare tid tagits flera olika initiativ internationellt till att skapa gröna sjöfartskorridorer. 
Bland annat har Global Maritime Forum m.fl. identifierat 10 globala sjöfartskorridorer med potential 
att ställa om till gröna transporter. I samband med klimatmötet COP 26 i Glasgow hösten 2022 
presenterades Clydebankdeklarationen, där de undertecknade länderna inklusive Sverige åtog sig att 
jobba för införandet av minst sex gröna sjöfartskorridorer fram till 2025 och ytterligare många fler 
fram till 2030. Regeringen har därför gett den nationella samordnaren för inrikes sjöfart och närsjöfart 
i uppdrag att utreda hur dessa skulle kunna utformas i Sverige. 
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Offentliga aktörers roll för effektivare logistik och transporter inom bygg 
Presentatör: Anna Fredriksson, Linköpings universitet 

Författare: Anna Fredriksson Linköpings universitet, Rodrigue Al Fahel Lindholmen Science Park  

Hur kan kommuner, regioner, väghållare och offentliga byggherrar agera för att minska påverkan av 
byggtransporter och vilka verktyg behövs för att stödja detta? EU-projektet MIMIC, som avslutas 
november 2021, har under tre år arbetat med dessa frågor. Projektet har bedrivits i nära samarbete med 
olika offentliga aktörer inom fyra olika europeiska länder i form av fallstudier. Studierna har fokuserat 
på två nivåer: strategisk planering och projektnivå och kombinerat kvalitativ och kvantitativ data. 
Projektet visar att ett svar finns i att arbeta för att underlätta en effektiv bygglogistik. Men idag saknas 
kunskap hos offentliga aktörer om hur man ställer krav och utformar bygglogistiken. På grund av detta 
är en viktig del att öka synligheten av alternativa och mer hållbara bygglogistikprocesser. 
Resultat/slutsatser Vi har identifierat ett antal olika möjliga bygglogistiklösningar samt utvecklat ett 
ramverk för att utvärdera hållbarhetspåverkan av dessa i en urban miljö. De olika studierna har 
sammanfattats i en heltäckande guide för offentliga aktörer gällande upphandling, modeller och 
strategier som ger en struktur för hur man bör ta sig an bygglogistikfrågan från strategisk till 
projektnivå. Nedan presenteras en kort sammanfattning av två av de studier som har gjorts i projektet: 
(1) MIMIC har bidragit till framtagandet av Älvstranden Utvecklings, Göteborg, bygglogistikplan. 
Målsättningen med strategin är: Att genom förbättrad bygglogistik öka framkomligheten och 
attraktiviteten i våra delområden med pågående byggnation samt minimera trafikstörningar i staden 
Att arbeta med bygglogistiken så att växthusgasutsläppen under byggskedet minskar. Därmed bidrar 
strategin till målet om en minskning av växthusgasutsläppen med 50% till 2025. Bygglogistikens 
bidrag till detta mål uppskattas till 3 - 5 % av de 50%. Projektet har kunna pekat på nyttan med en 
tidig planering av bygglogistiken då det möjliggör mer storskaliga lösningar jämfört med tidigare 
projektfokus. Ett exempel på detta är bättre nyttjande av vattenvägar, mer specifikt Göta Älv i 
Göteborg. Under våren 2020 testade byggherren för de temporära bostäderna i Frihamnen att ta in 
bostadsmoduler via pråm till kaj i Frihamnen. De lastades av från pråmen och vidare på lastbil som 
körde dem sista sträckan ut till Kvillepiren där de mellanlagrades för att sedan placeras ut. Testet blev 
en framgång. Genom att ett fartyg kom med 48 moduler istället för att 24 lastbilar kom lastade med 
två moduler vardera minskade koldioxidutsläppen med ca 60 %. Aktuell byggherre valde därpå att 
teckna avtal om ytterligare tre fartygsanlöp via Frihamnens kajer. (2) I Trafikverkets projekt Ostlänken 
har det utvecklats en optimeringsmodell som möjliggör att simulera sambandet mellan antalet 
transporter och logistikytor i ett större infrastrukturprojekt. I ett projekt såsom Ostlänken genereras 
och används stora mängder massor. Det är av vikt att utvärdera följande frågor: Hur underlättar vi 
återanvändning? Hur minskar vi antalet transporter utan att påverka projektets framdrift? Hur håller vi 
kostnaderna för lagring, transport och materialhantering nere? Det vi med hjälp av studien ser är att det 
är effektivare och miljövänligare att planera för en längre tidshorisont. Idag planerar aktörerna på 
dagsbasis. Att lokalisering av logistikytorna, typen av fordon och rutter hanteras tidigt i planering 
avgör hur effektivt/miljövänligt projektet blir med hänseende till transporternas miljöpåverkan. 
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8. Robusta och tillförlitliga vägar och järnvägar 
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8:1 Vägdimensionering - verktyg, modeller och dataunderlag 

Moisture Sensitivity Testing of Asphalt Concrete Mixtures 
Presentatör: Shafiqur Rahman, VTI 

Författare: Shafiqur Rahman VTI, Andreas Waldemarson VTI, Abubeker Ahmed VTI  

Pavements are subjected to various amounts of moisture in different physical states. Moisture is one of 
the major damaging factors that contributes to various forms of damages such as stripping, raveling, 
rutting, shoving, cracking and so on. For pavement design and maintenance activities, it is essential to 
evaluate the asphalt concrete (AC) mixtures with respect to moisture damage susceptibility. Currently, 
the sensitivity to moisture damage of AC mixtures in Sweden is evaluated according to the Swedish 
standard (TDOK 2017:0650) or the European standard (SS-EN 12697-12). This test methods require 3 
to 7 days of conditioning the specimen before conducting the tests. The Moisture Induced Sensitivity 
Test (MIST) is a relatively new approach of conditioning specimens that is not yet standardized in 
Europe. In contrast with the above-mentioned methods, the MIST simulates pore water pressure 
generated in pavements due to a passing wheel load. This test/conditioning method is much faster than 
both the TDOK and the EN methods. In this project, the TDOK, MIST and the SS-EN 12697-12 were 
evaluated. The objectives were to compare the impacts of these conditioning methods on the 
mechanical properties of AC mixes and to create a basis for optimizing the settings of the MIST 
approach to be standardized in the future. Additionally, effects of the different conditioning methods 
on different AC mixtures were evaluated. Results showed that the MIST conditioning can reveal the 
impact of moisture on the stiffness properties relatively quickly. At the same time, MIST can also 
indicate the changes of the indirect tensile strength of the AC mixes. Thus, MIST can be a quicker and 
a more realistic alternative of the methods in use today. The moisture sensitivities of different mix 
types were also studied and compared in this project. Based on the results of this project, the MIST 
condition method can be standardized in the future with respect to temperature, pressure, and number 
of pore pressure cycles to be applied for specific cases. 
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Predicting the resilient modulus of subgrade soil using repeated light 
weight deflectometer test 
Presentatör: Dina Kuttah, Senior Researcher at VTI 

Författare: Dina Kuttah Senior Researcher at VTI  

Determination of Resilient Modulus (MR) is quite important for characterizing materials in 
mechanistic– empirical pavement design guide (MEPDG). The resilient modulus of subgrade soil is 
usually conducted by laboratory repeated load triaxial (RLT) testing. Recently, the Swedish Transport 
Administration has supported the current study to find a new testing method/procedure that can be 
used to predict the stiffness of unbound materials simply and economically. Therefore, a new research 
approach has been adopted in this study based on performing cyclic light weight deflectometer 
(LWD). The objective of the cyclic loading is to bring the soil to its near elastic behaviour and then 
measure the dynamic deformations moduli (Evd). The cyclic LWD tests were performed in the field 
and in the laboratory and the measured Evds values were compared to the resilient moduli measured 
by RLT tests conducted under similar testing conditions. Based on this study, it can be concluded that 
the cyclic LWD test can be used to predict simply and quickly the resilient behaviour of the tested soil 
with good precision and reliability. 
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A New Mechanistic-Empirical Pavement Design Program for Swedish 
and Norwegian Conditions 
Presentatör: Abubeker Ahmed, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

Författare: Abubeker Ahmed Statens väg- och transportforskningsinstitut, Sigurdur Erlingsson 
Statens väg- och transportforskningsinstitut  

Structural design of pavement is performed using either empirical or a combination of mechanistic and 
empirical methods. Most empirical pavement design procedures in use today are based on the 1950 
road tests by American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO). 
Among other factors, these methods incorporate the effect of traffic loading through an Equivalent 
Single Axle Load (ESAL), which is obtained by empirically converting the entire mixed axle loads 
into a single standard axle load. Although empirical methods are simple to use, there are growing 
uncertainties and criticism since today’s pavement design input such as traffic volume exceed the limit 
used in the AASHTO road tests. Additionally, other factors such as environmental constraints, 
increasing gross vehicle weight limit and climate change, have increased the need for robust design 
methods. Advanced pavement design methods, in general, employ a combination of both Mechanistic 
and Empirical principles (also referred to as ME methods). In these methods the structural responses 
of the pavement are used to predict the performance or service life of the pavement with respect to 
various types of pavement damages. The Shell Oil Company proposed the first such method and 
following Shell’s work, several ME methods were proposed by state highway agencies and 
institutions, notably, the AASHTO Pavement ME is the recent development. In Nordic Countries, both 
empirical and to a limited extent ME methods (Example Swedish PMS Objekt) have been employed 
for design of pavements. This paper presents a new ME pavement design tool (ERAPave PP) being 
developed for Swedish and Norwegian conditions. The new ME design tool considers actual climatic 
factors and traffic loading as main design inputs and predicts the pavement performance. Advanced 
material and traffic characterizations are some of the new features of the ME tool. Furthermore, 
different types of damage models such as damage due to frost action (frost heaving), studded tyre 
wear, rutting (layer deformation) and fatigue cracking are included. Database of material properties of 
commonly used pavement materials are also incorporated. The outputs of the ME tool are the 
predictions of the different types of damages with time. The frost design part of the program predicts 
the frost penetration depth and the corresponding heaving of the surface of the pavement for a given 
winter temperature. Using the results, the designer can optimize the design as well as plan for 
necessary future maintenance activities. Currently, calibration and validation of the ME tool is being 
conducted and the plan is that a first version of the program will be released by the end of 2022. 
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8:2 Mätmetoder och indikatorer för uppföljning av vägars tillstånd 

Indikatorer för att beskriva effekter av underhåll 
Presentatör: Thomas Lundberg, VTI 

Författare: Thomas Lundberg VTI, Annelie Carlson LiU, Olle Eriksson VTI, Anders Genell VTI, 
Anita Ihs VTI, Sara Janhäll Rise, Leif Sjögren VTI, Jonas Wennström Konsult  

Ett sätt för Trafikverket att följa upp effekterna av underhållet på de statliga vägarna är genom att 
använda sig av indikatorer. De indikatorer som beskrivs i detta projekt benämns andra ordningens 
indikatorer och byggs upp av underliggande data. Indikatorerna som vi valt att arbeta med ska på ett 
allsidigt och på ett transparant sätt beskriva hur Trafikverket uppfyller leveranskvaliteten för 
punktlighet, kapacitet, robusthet, användarbarhet, säkerhet och miljö och hälsa. I denna förstudie 
sammanfattar vi en kunskapsöversikt för valda indikatorer och förslag på hur de kan implementeras i 
Trafikverkets Pavement Management system. De indikatorer som vi arbetar med är Säkerhet, 
Komfort, Strukturellt tillstånd, Rullmotstånd, Buller, Luftkvalitet, Godsskador, Ytskador, 
Fordonsslitage och slutligen en indikator för Hälsa. Det finns många aspekter att ta hänsyn till då en 
indikator introduceras, den absolut viktigaste är, bortsett från att den är validerad, att den får acceptans 
och används. Det finns många sätt att använda en indikator, att enbart titta på absoluta värden är svårt 
för en sammansatt indikator, relativa skillnader vid årliga uppföljningar är att föredra för att avgöra om 
strategier får avsedd effekt. De underliggande data som beskrivs och planeras ingå i de framtida 
indikatorerna kommer från olika datakällor, där en stor källa är vägytedata. Annan data är bl.a. 
beläggningsdata, trafikdata och vägattribut från vägdatabanken. I arbetet presenteras ändamålet och 
nyttan av att använda indikatorerna. Projektet är beställt av Trafikverket inom branschprogrammet 
BVFF (Bana Väg för Framtiden). 
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Omfattande bedömning av vägnätet - ett viktigt verktyg för ekonomisk 
och säkert vägunderhåll. 
Presentatör: Bjarne Schmidt, ARRB Systems AB, Hyllie, Sverige 

Författare: Bjarne Schmidt ARRB Systems AB, Hyllie, Sverige  

Miljöpåverkan, förändringar i trafikmönster, ökad belastning och platooning av lastbilar kommer att 
lägga ännu större vikt vid att ha rätt underhållslösningar för att förlänga livslängden på det befintliga 
vägnätet. Optimala underhållslösningar och prioriteringar kräver smart tänkande och smart teknologi. 
När ekonomiska resurser är knappa är det inte ovanligt att man fördröjer underhållet på vägnätet där 
omfattande underhålls- eller ombyggnadsarbete krävs. Att försena underhållet på väginfrastrukturen 
kan vara dyrt för samhället och minska infrastrukturens kapitalvärde. Sett ur ett ekonomiskt och 
kostnadseffektivt optimeringsperspektiv, ju tidigare behovet av underhåll upptäcks, desto fler 
möjligheter finns för avhjälpande insatser. Att ha ett omfattande ock komplett informationsunderlag 
om beläggningstillståndet var tills nyligen mycket svårt att få. För att fatta välgrundade beslut måste 
vägingenjörer övervaka både den funktionella (ytan) och strukturella (under ytan) tillståndet. Den 
unika förmågan med kontinuerlig hög noggrannhet och högupplöst data gör det möjligt för 
vägingenjörer att bättre kunna identifiera områden där beläggningsstrukturen kan bli föremål för 
underhåll. Att samtidigt kunna samla information om vägens funktionella och strukturella tillstånd, 
med en hastighet som inte stör den ordinarie trafikrytmen, ger en komplett information av vägnätets 
infrastrukturtillstånd. Detta möjliggör en effektiv och intelligent vägunderhållsplanering. Omfattande 
och komplett beläggningsbedömning inkluderar samtidiga mätningar av: Vägars bärförmåga Sprickor 
Längsgående och tvärgående vägprofil Beläggningens makro textur Beläggningstjocklekar 
Väggeometri Geospatial data Digital bildbehandling Tillgångsinventering och skick Med hjälp av en 
omfattande beläggningsbedömning kommer vägingenjörerna att kunna kategorisera tillståndet på 
infrastrukturen enligt följande: Kort livslängd - dålig bärighet och dåligt ytskick, sprickor, 
spårbildning , ojämnheter , etc. Kommer att kräva omfattande underhåll och arbete. Höga kostnaderna 
Medellång till kort livslängd - Dålig bärighet och bra ytskick, inga sprickor, inga spår, inga ojämnheter 
etc. Det behövs strukturell förstärkning av vägen. Medelhöga kostnader. Medel till lång livslängd - 
God bärighet och dålig ytbeskaffenhet, sprickor, sporbildning ojämnheter etc. Mindre 
reparationsarbeten - spårdjups reparation och spricktätning. Mindre reparationskostnader Lång 
livslängd - Bra bärighet och bra ytförhållanden, inga sprickor, inga spår, inga ojämnheter etc. Inget 
underhåll behövs. Inga kostnader involverade. Presentationen kommer att ge en inblick i en 
omfattande vägbedömning, med hjälp av ”Intelligent Pavement Assessment Vehicle” (iPAVe), och 
hur detta kan expandera vägadministrationens kunskap för att utföra pålitliga optimeringsplaner och 
underhållsstrategier. Omfattande vägbedömning kommer att stödja permanenta lösningar med förmåga 
att möta kommande utmaningar som miljö- och trafikrelaterade effekter. Med hjälp av omfattande 
vägbedömning kan vägmyndigheten göra en kostnadseffektiv vägunderhållsplanering. 
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Georadar som metod för att lokalisera fukt i vägkonstruktionen 
Presentatör: Lina Nordin, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI 

Författare: Lina Nordin Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, Fredrik Hellman Statens 
väg- och transportforskningsinstitut, VTI, Magnus Larson WSP, Anita Turesson WSP  

Vatten i vägkonstruktionen är ofta orsaken till att skador som sättningar, spårbildning och potthål 
uppstår i vägen. Med ökade nederbördsmängder och ökade antal tillfällen med kraftig nederbörd är det 
viktigt att kunna lokalisera områden i vägen där vatten kunnat leta sig in i konstruktionen. Det är dock 
inte så enkelt att kunna lokalisera vatten i vägen utan att göra åverkan på själva vägen. Att använda 
icke-förstörande metoder som georadar för att leta vatten har därför dykt upp som en möjlighet. 
Försök har tidigare gjorts där georadarantenner dragits på en handhållen släde längs med en väg vilket 
dock blir tidskrävande särskilt om metoden ska användas över större sträckor, därför testas nu att 
kunna mäta fukt i vägkonstruktionen med georadar som dras bakom en bil. Det finns exempel från 
liknande georadarmätningar hos en del företag men inte så mycket finns dokumenterat i vetenskaplig 
text om den typen av metod. Mobila georadarmätningar kan göras på lite olika sätt och tekniken 
används flitigt för att ta reda på vad som finns i vägkroppen. Lagertjocklekar, block, trummor, 
ledningar mm kan detekteras, men att lokalisera fukt har varit lite svårare. Det finns dock sätt att ta 
reda på om det finns vatten i vägen med hjälp av georadar. Det handlar om att bestämma 
permittivitet/vågutbredningshastighet i materialet alternativt att se hur frekvensinnehållet förändras. I 
ytskikten kan permittiviteten bestämmas med en viss typ av antenn men i djupare lager i vägkroppen 
kan i stället permittiviteten beräknas utifrån vågutbredningshastighet. Vi tittar på relativ 
vågutbredningshastighet, hur den varierar med vattenhalt, samt om det finns en liknande variation 
beträffande frekvensinnehåll. I detta projekt har olika uppsättningar av georadarantenner dragits 
bakom en bil längs en vägsträcka som finns anlagd på VTIs bakgård i Linköping. Mätningar har gjorts 
vid torrare förhållanden och därefter har delar av vägen blötts ner genom att fylla vatten i en brunn 
som installerats i ytterkant av vägen. Från brunnen har dräneringsledningar lagts vid 60 och 30 cm 
djup från ytan. Vägen har sedan fuktats upp genom att fylla brunnen. Därefter har nya 
georadarmätningar gjorts. Under hösten 2021 genomförs mätningar i fält på en väg med möjlighet att 
påverka djupdräneringen för att kunna skapa liknande effekter med vattenfyllnad av vägen, och 
därmed kunna testa metoden även i verkliga förhållanden, men under kontrollerade former. 
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Prognos för medelspårdjup över en längre sträcka 
Presentatör: Olle Eriksson, VTI 

Författare: Olle Eriksson VTI  

Detta projekt är beställt av Trafikverket och baseras på de årliga tillståndsmätningarna som utförs på 
de belagda statliga vägarna i Sverige. Syftet är att ge prognoser med tillhörande felmarginal för 
spårdjupet på en vägsträcka. Spårdjupet på en generaliserad sträcka utvecklas i huvudsak som en rät 
linje mot tid. Det observerade spårdjupet vid vägytemätning kan betraktas som summan av det 
förväntade värdet och en slumpkomponent. En prognos och en felmarginal för ett framtida spårdjup 
eller ett framtida observerat spårdjup kan beräknas med linjär regression baserad på tidigare mätningar 
och tillhörande följdberäkningar. En längre sträcka är en sammanhängande sekvens av generaliserade 
sträckor. En prognos för det framtida medelvärdet över en längre sträcka kan enkelt beräknas med 
medelvärdet av de enskilda prognoserna. En felmarginal blir däremot inte enkel att beräkna. En orsak 
till det är att de slumpmässiga avvikelserna inte är oberoende längs sträckan även om de uppträder 
som oberoende längs tiden. Olika tänkbara strukturer i slumpkomponenten leder till olika sätt att 
beräkna felmarginalen men data är inte tillräckliga för att man med säkerhet ska kunna fastställa 
strukturen i slumpkomponenten. Man kan därmed inte med säkerhet utse den bästa metoden för att 
beräkna felmarginalen. Felmarginalen måste beräknas approximativt, helst med en metod som 
tillräckligt bra i många olika fall av struktur i slumpkomponenten. Ett förslag till en metod och en 
utvärdering av hur bra metoden fungerar i olika situationer ska redovisas. En helt generell metod ska 
även kunna hantera bortfall m.m. och några sådana situationer kommer också att redovisas. Resultaten 
visar att den föreslagna metoden fungerar bra i många situationer. Det finns också möjliga fall med 
t.ex. olika åtgärdsdatum längs sträckan där metoden inte fungerar bra men där man också måste 
diskutera vidare vad man egentligen vill göra prognos för och med vilket underlag. 
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Överlevnadsanalys av ABS-beläggningar i Östergötland 
Presentatör: Björn Kalman, VTI 

Författare: Björn Kalman VTI, Olle Eriksson VTI  

En vägbeläggnings livslängd ger ett direkt avtryck på väganläggningens livscykelkostnad och 
miljöpåverkan. Kunskap om beläggningars livslängd får därmed stor betydelse vid projektering och 
underhåll av vägar. Historiska data visar att livslängden varierar stort mellan slitlagerbeläggningar, 
även om de är av samma beläggningskategori. I denna studie har vi studerat livslängdsfördelningen 
hos ABS-beläggningar i Östergötland och beskrivit livslängden med en Weibullfördelning inom 
respektive trafikklass. Studien kan användas som ett första steg för att analysera variationen i livslängd 
inom och mellan trafikklasser. Resultaten visar bl.a. att högre flöde inte entydigt ger en kortare 
förväntad livslängd. 
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8:3 Klimat - omställning och anpassning av infrastrukturen 

Ett ramverk för identifiering, bedömning och prioritering av 
klimatanpassningsåtgärder för väg och järnväg 
Presentatör: Erik Nyberg, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI 

Författare: Yvonne Andersson-Sköld Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, Lina Nordin 
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, Erik Nyberg Statens väg- och 
transportforskningsinstitut, VTI, Mikael Johannesson Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI  

Allvarliga olyckor och höga kostnader i samband med väderrelaterade händelser inträffar redan med 
dagens klimat. Exempel på sådana händelser är bränder, översvämningar, erosion, ras och skred som 
orsakar olyckor, förseningar i transporter och resor men även åverkan på väg- och 
järnvägsanläggningarna. Om inte förebyggande åtgärder vidtas förväntas kostnaderna öka i framtiden 
på grund av pågående klimatförändringar. Riskreducerande åtgärderna är dock även de kostsamma och 
kan leda till oönskade konsekvenser. Därför är det viktigt att identifiera, bedöma och prioritera vilka 
åtgärder som är relevanta att vidta samt var och när dessa ska vidtas. För att kunna göra sådana 
utvärderingar krävs robusta (vetenskapligt baserade), transparenta och systematiska bedömningar och 
värderingar. I ett projekt som finansierats av Trafikverket har vi tagit fram ett ramverk som ska 
användas som beslutsunderlag för att bedöma orsaks- och effektsamband och hur kostnader och nyttor 
kan beräknas samt användas som grund för att bedöma och prioritera åtgärder för klimatanpassning av 
vägar och järnvägar. Ramverket omfattar faro-/riskidentifiering, riskanalys, identifiering och kostnads-
nyttovärdering av möjliga riskreducerande åtgärder samt distributions-, mål- och känslighetsanalyser. 
Syftet med framtagandet av ramverket är att resultaten från tillämpningen ska användas för att 
prioritera bland potentiella riskreducerande åtgärder och när de ska vidtas. För att undersöka 
ramverkets relevans och användbarhet har det tillämpats i en fallstudie som bygger på ett 
översvämningstillfälle som inträffade utanför Lödöse i december 2011. I analysen ingår en kostnads-
nyttovärdering av olika åtgärder som skulle kunna vidtas för att undvika likande konsekvenser i 
samband med kraftiga skyfall. Vi kommer att presentera den stegvisa processen som ingår i ramverket 
och även resultaten från den aktuella fallstudien. 
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Sustainability Assessment of Asphalt Innovations 
Presentatör: Björn Kalman, VTI 

Författare: Björn Kalman VTI  

There is an increasing interest in implementing sustainability assessment of roads and road 
infrastructure to tackle the following main goals: 1) To be able to manage the assets in a more efficient 
way, thus reducing costs; 2) To help comply with carbon emission reduction goals; 3) To reduce 
environmental impacts of road construction and maintenance, meaning also a reduction in resource 
usage through the re-use and the recycle of waste materials; 4) To reduce the social impact of roads 
through noise reducing pavement and minimizing hindrance for road users (travel delays due to 
maintenance). The goals of this presentation is to showcase how to perform a sustainability assessment 
of case studies, covering costs, environmental and social impacts and to provide insight in the 
sustainability of several asphalt innovations. 
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Klimatanpassning av kustnära väg och järnväg 
Presentatör: Anna Adell, Lunds Tekniska Högskola; Köpenhamns Universitet 

Författare: Anna Adell Lunds Tekniska Högskola; Köpenhamns Universitet, Caroline Hallin Lunds 
Tekniska Högskola  

Bakgrund: Kustnära vägar och järnvägar hotas redan idag av översvämningar och erosion, och 
riskerna förutses fortsätta att öka som en effekt av stigande havsnivåer till följd av klimatförändringar. 
Erosion och översvämningar till följd av klimatförändringar väntas leda till såväl tillfälliga 
driftstörningar som underminering av väg- och järnvägskroppar. I kustnära områden är det inte bara en 
förhöjd stillvattenyta som kan orsaka problem. Även påverkan från dynamiska vågkrafter och 
sedimenttransportprocesser behöver kartläggas för att möjliggöra en komplett riskbedömning på såväl 
lång som kort sikt. För att kunna säkerställa robusta och tillförlitliga vägar och järnvägar i ett 
föränderligt klimat krävs ökad kunskap om såväl metoder för riskbedömning av erosion och 
översvämning samt lämpliga kustskyddsåtgärder för att anpassa kustnära transportinfrastruktur. 
Konventionella kustskyddsåtgärder består främst av hårda konstruktioner som stenskoningar och 
vågbrytare. En annan typ av åtgärd är strandfodring som är ett så kallat naturbaserat skydd, och är den 
typ av åtgärd som förordas av EU. Metod: Projektet syftar till att studera och ta fram metoder för 
planering och underhåll av befintlig kustnära transportinfrastruktur. För att anpassningen av kustnära 
väg och järnväg ska vara hållbar och för att kunna bedöma lämpligheten av en viss åtgärd på en 
specifik plats, krävs att verktyg för att utvärdera konsekvenserna av olika kustskyddsåtgärder. 
Projektet, som är finansierat av Trafikverket, utförs i samarbete med Lunds Tekniska Högskola, 
Köpenhamns Universitet och danska Kystdirektoratet vilket medför internationellt kunskapsutbyte 
inom området. En fallstudie har formulerats där man utvärderar en befintlig kustskyddsåtgärd som 
etablerats längs en utsatt vägsträcka vid Faxe Ladeplads på Själland i Danmark. Vid stormar hade man 
problem med våguppspolning på vägen och även erosion av vägkroppen. Detta ledde till att man 2018 
genomförde en strandfodring i anslutning till vägen för att dämpa energin hos inkommande vågor. 
Sommaren 2021 har kuststräckan fodrats med ytterligare en mängd sand. Åtgärdens effekt studeras 
genom mätningar av vågor samt utveckling av batymetri och topografi. Resultat och slutsatser: Under 
föredraget redogörs för vilka effekter klimatförändringarna förväntas ha på kustnära väg och järnväg, 
samt ges exempel på möjliga kustskyddsåtgärder. Resultaten från fallstudien vid Faxe Ladeplads 
visade att kustskyddet fungerade effektivt genom att dämpa vågenergin. Analysen möjliggör också 
formulering av slutsatser gällande kustskyddets funktionalitet och livslängd. Utöver detta presenteras 
även andra aspekter som kostnader och underhåll relaterat till skyddet under föredraget. Eftersom stora 
delar av Danmarks kust har liknande problematik samt liknande hydrodynamiska förhållanden som 
stora delar av Sveriges södra kust belyser resultaten på vilka sätt erfarenheterna från studien är 
värdefulla för kunskapsutvecklingen inom området även i Sverige. 
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8:4 Robusta och tillförlitliga vägar och järnvägar 

Utmaningar vid förvaltning av åldrande infrastruktur i täta komplexa 
regioner 
Presentatör: Jonas Loberg, Stockholms Stad - Trafikkontoret 

Författare: Jonas Loberg Stockholms Stad - Trafikkontoret  

Föredraget syftar till att belysa en kommuns utmaningar vid förvaltning av infrastruktur i täta 
storstadsregioner med fokus på byggnadsverk så som broar och tunnlar. Utmaningarna omfattar den 
åldrande infrastrukturen, behovet av digitalisering och förnyade arbetssätt samt komplexiteten som 
uppstår vid nybyggnation och förtätning av staden. 
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Tillståndsbedömning av kommunal bussgata 
Presentatör: Pajtim Sulejmani, Malmö stad 

Författare: Pajtim Sulejmani Malmö stad  

Tillståndsbedömning av kommunal bussgata Storstadspaketet är en benämning på de åtgärder för 
förbättrad infrastruktur och ökat bostadsbyggande som Malmö stad slutit avtal med staten om att 
genomföra. I storstadspaketet ingår bland annat utbyggnad av åtta linjer i Malmös stadsbusstrafik. 
Projektet bestod av att göra vägtekniska undersökningar och tillståndsbedöma de trafikerade 
hårdgjorda ytorna i Malmö. Med trafikerade ytor menas de åtta ovan nämnda busslinjerna som ska 
trafikeras av de nya expressbussarna och körfält som trafikeras av motorfordon. De fältundersökningar 
som ska låg till grund för tillståndsbedömning var: Vägytemätning – för att kartlägga en körbanas 
geometri och ytegenskaper och från data genereras ett antal olika standardiserade parametrar som på 
ett objektivt sätt beskriver dess egenskaper. Data aggregeras över 20 meter och omfattar spårdjup, 
tvärfall och i de fall data bedömts tillförlitlig ett jämnhetsmått (IRI). Fallviktsmätning – vilken är en 
standardmetod för att mäta bärigheten på en vägkonstruktion genom att släppa en last som motsvarar 
en lastbilsaxel på vägen och samtidigt mäta hur mycket vägytan sjunker ner på olika avstånd från 
lasten kan ett antal olika bärighetsparametrar beräknas. Dessa parametrar ger svar på hur stark 
vägkonstruktionen är som helhet och på olika djup, och ger en ovärderlig information om befintliga 
förhållanden och framtida förstärkningsbehov. Georadarmätning - är en geofysisk mätmetod som 
mäter hur de olika vägmaterialen reagerar på elektromagnetism. En vägöverbyggnads materiallager 
reagerar olika, och detta kan utnyttjas för att tolka ut tjockleken på till exempel bundna material och 
djupet till naturliga terrassmaterial. Skadeinventering – utfördes med syfte att komplettera den 
objektiva data från vägytemätning. De aktuella sträckorna inventerats subjektivt från ett 
inventeringsfordon med avseende på ytskador i form av sprickor/krackeleringar, ojämnheter och 
lagningar. Utifrån fältundersökningarna beräknas ett åtgärdsintervall beroende av gatornas bärighet- 
och ytegenskaper. Syftet med åtgärdsintervallet är att ge en fingervisning om vilka etapper som är i 
störst behov av underhåll och/eller förstärkning. 



228  Transportforum 2022 

Robust transportinfrastruktur med klimatsäkrade, multifunktionella 
hårdgjorda urbana ytor 
Presentatör: Björn Schouenborg, RISE, Samhällsbyggnad 

Författare: Björn Schouenborg RISE, Samhällsbyggnad, Fredrik Hellman VTI, Erik Simonsen 
Cementa, Kent Fridell Edge, Anders Junghage Junghages i Kil AB, Shafiqur Raman VTI  

Bakgrund Kombinationen av klimatförändringar och urbanisering har skapat allt fler översvämningar i 
våra städer. De traditionella hårdgjorda ytorna är inte genomsläppliga och minskar drastiskt den 
naturliga infiltrationen av regn. Årliga översvämningar i många svenska städer är allt vanligare. Ökad 
spridning av föroreningar, stillastående trafik, folk kommer inte till sina jobb eller skolor, skador på 
fastigheter och infrastruktur är några av följderna. Vi redovisar resultaten av ett omfattande, 
multisektoriellt forskningsprojekt (sponsrat av Vinnova och Formas) med fokus på att ta fram och 
implementera multifunktionella system för anläggningsinfrastruktur. Metod Projektet har bland annat 
tagit inspiration från utländska projekt och användande av permeabla gator och vägar. Eftersom man i 
Sverige traditionellt jobbat med att hålla vatten borta från dessa konstruktioner insåg vi tidigt att vi var 
tvungna att arbeta väldigt brett och mycket med förtroendeskapande aktiviteter. Vetenskapligt 
framtagna och verifierade system har arbetats med parallellt med påverkan av regelverk, utbildning, 
anläggande av pilotprojekt i flera städer. Vi har även bedrivit en omfattande, riktad 
kommunikationsaktivitet till Sveriges kommuner och landskapsarkitekter. Resultat och slutsats 
Projektet har tagit fram konkreta permeabla, trafikerbara konstruktionslösningar som möjliggör snabb 
fördröjning av mycket stora volymer dagvatten. Konstruktionernas funktion är verifierade bland annat 
genom fullskaleförsök hos VTI (HVS) samt ett antal demonstrationsprojekt runt om i landet. 
Konstruktionerna finns med i nya AMA 20 för att lättare kunna ingå i offentlig upphandling. 
Dimensioneringsverktyg finns för att visa på möjligheterna och ge vägledning i val av konstruktion. 
Beslutsstöd för kommuner som hjälper till att välja mellan olika anläggningar beroende på prioritering, 
konstruktioners och materials klimatpåverkan, påverkan på stadsträd och nya möjligheter för dessa, 
analys av mikroklimat och många fler resultat kommer att redovisas. Kontrollprogram för att minska 
risken för felbyggande. För närvarande pågår ett Formasprojekt i vilket vi tar fram informations- och 
utbildningspaket för alla aktörer inom området. 
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Ny svensk designguide för smarta gator 
Presentatör: Alexander Ståhle, Spacescape, Stockholm, Sverige 

Författare: Alexander Ståhle Spacescape, Stockholm, Sverige  

’Designguide för smarta gator’ är framtagen inom forsknings- och utvecklingsprojekt ’Smarta gator’ 
finansierat av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Projektet, som pågick 2019-2022, har letts och 
administrerats av Arkitekturskolan KTH. Övriga projektparter har varit Spacescape, Väg- och 
Transportinstitutet, Spatial Morphology Group på Chalmers, White och Sweco. Designguiden har 
tagits fram i samråd med flera referensgrupper bestående av representanter från svenska kommuner, 
Trafikverket, SKR, IVL, Transportstyrelsen, konsult- bygg- och mobilitetsföretag. Projektet har även 
haft kontinuerlig kontakt med mobilitetsexperter på Vinnova. Inom projektet Smarta gator har även 
testbeden Stockholms Framtidsgator genomförts i samverkan med Stockholms stad. Detta testbed-
projekt har möjliggjort empiriska studier av framtagna gatutyper samt studier av plan- och 
designprocesser som varit mycket värdefulla för framtagandet av denna designguide. Designguiden 
innehåller en beskriving av gatans utveckling, status på dagens designpolicy (TRAST, VGU mfl), 
gatans användare, funktioner, kapacitet, analysverktyg som Gatufunktionsindex, designprinciper för 
gator och gatunätet, design av smarta gatutyper, design av gatans delar, gångytor, flexytor, cykelytor, 
kollektivtrafikytor, motortrafikytor, tekniska system, fastighetsytor, samt slutligen designdialogen och 
en ny femstegsprincip och omvandling med hjälp av testbeds. Designguiden utmanar dagens 
planeringspraktik och regelverk. Nu behövs en diskussion om hur svensk trafik- och gatuplanering kan 
uppdateras för att möta morgondagens utmaningar. 
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9. Luftfarten och samhället 
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9:1 Infrastruktur Luftfart 1 

Var och hur flyger man från regionala flygplatser? Inrikes reseströmmar 
från regionala flygplatser under perioden 2010 till 2020. 
Presentatör: Jean-Marie Skoglund, Trafikverket 

Författare: Jean-Marie Skoglund Trafikverket  

Trafikverket (TRV) ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för den 
långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande 
och drift av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket ska med utgångspunkt i ett 
samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt 
konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem. Inom luftfarten utför TRV följande 
specifika uppgifter: ingår och ansvarar för statens avtal om upphandlad flygtrafik ansvarar för driftstöd 
till regionala flygplatser följer och finansierar forskning och innovation (luftfartsportföljen) 
säkerställer att det finns ett nationellt nät av beredskapsflygplatser för samhällsviktiga transporter 
ansvarar för att ta fram och tillhandahålla aktuella trafikprognoser ansvarar för utpekande av 
riksintresse, bevaka luftfartens intressen i kommunal planering och genomföra 
riksintressepreciseringen när det gäller TEN-T och Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) bl.a. 
bistå regeringen i arbetet med ansökningar och projekt respektive europeiska korridorer Inom ramen 
för Trafikverkets arbete med trafikprognoser har myndigheten inlett ett projekt för att öka kunskapen 
över reseströmmar från regionala flygplatser, främst icke-statliga flygplatser. Trafikverket har sedan 
2020 tillgång till databasen ASM Global Route Development för att belysa trafikflöden på svenska 
flygplatser med kommersiell flygtrafik, såväl inrikes som utrikes. Den s.k. ASM-databasen bygger på 
Sabre bokningsmotor som i sin tur bygger på källor från 50 tals “Global Demand Data” (GDD), såsom 
statliga källor, flygplats- och flygbolagsdata, screen scraping[1] för flygpriser, publicerade 
flygbolagsscheman och kapacitetsdata. Syftet med projektet är att genom historisk data från olika 
bokningsmotorer belysa reseströmmar från 2010 till 2020. I första hand kommer inrikesresor att 
belysas genom att identifiera olika typer av reseströmmar kopplat till enskilda regionala flygplatser. 
Följande frågeställningar kommer att belysas: Hur har reseströmmar från enskilda regionala 
flygplatser förändrats över tid? Vilka är de vanligaste transferdestinationerna från Arlanda till andra 
destinationer från enskilda regionala flygplatser? Hur har priset på flygbiljetter från enskilda regionala 
flygplatser utvecklats under 2010-2020? [1] Själva tekniken går ut på att med hjälp av ett script med 
datorkraft låta kopiera och samla in data från olika datakällor för vidare bearbetning eller 
sammanställning. 
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Vad är en beredskapsflygpalts och hur många behövs? 
Presentatör: Arne Karyd, Karyd & Willemoth KB 

Författare: Arne Karyd Karyd & Willemoth KB  

Sverige har för närvarande 45 instrumentflygplatser varav 10 ägs av statliga Swedavia AB. Bolaget 
redovisade före pandemin mycket stora överskott medan samtliga icke-statliga flygplatser, med något 
enstaka undantag, redovisat förluster under 20 år. Underskotten är dock lägre än Swedavias överskott, 
dvs. det totala flygplatssystemet går plus men fördelningen av intäkter är mycket ojämn. Från 1999 
fanns ett statligt driftstödssystem som omfördelade en del av det statliga överskottet till de icke-
statliga flygplatserna men till följd av 2008 års trafikpolitiska beslut föll systemet i bitar efter 2012. 
Regeringen har i flera uppdrag till Trafikverket begärt inventeringar och förslag men dessa har inte lett 
till några politiska beslut. Det senaste uppdraget var den så kallade flygplatsöversynen, delredovisad 
av Trafikverket i september 2018. Enligt instruktionen redovisades uppdraget till Arlandarådet. Detta 
var en politiskt sammansatt, tillfällig organisation med obefintliga utsikter att nå enighet kring 
Arlanda. När rådet planenligt upplöstes 31 mars 2019 fanns därför ingen slutrapport och heller inget 
beslut om flygplatsöversynens fortsatta inriktning. Inte heller har regeringen kommit med något nytt 
uppdrag med syfte att hitta en lösning. Den gradvis förvärrade ekonomiska situationen har medfört att 
fem instrumentflygplatser har lagts ner sedan 2012. Många kvarvarande försöker spara genom att 
inskränka öppettider och minska servicenivån ner till det minimum som krävs för att betjäna reguljär 
trafik. Denna utveckling kommer i konflikt med samhällets behov av flygplatser för bland annat 
räddningstjänst, ambulansflyg, skogsbrandbevakning och skogsbrandbekämpning samt i viss mån för 
försvarets och polisens behov. Sedan ett årtionde har Trafikverket ett beredskapsanslag som används 
för att köpa ökat öppethållande och kortare förvarningstid på vissa flygplatser varav alla utom två dock 
har varit statliga. Anslaget är av storleksordningen 10 mkr per år men har av olika skäl delvis blivit 
kontraproduktivt då det belönar minskat öppethållande. Antalet berörda flygplatser har också varit för 
lågt. Regeringen gav därför i december 2019 i uppdrag åt Trafikverket att göra en översyn av 
systemet. TRV lade i februarin ut huvuddelen av uppdraget på Erik Vestman och Arne Karyd som 
konsulter. Antalet tänkbara mottagare av beredskapsstöd begränsas av anslagets totala storlek och 
kostnaderna för att upprätthålla beredskap. Anslagets framtida storlek angavs inte av regeringen och 
utredarna räknade därför med två nivåer, 9,5 och 19 mkr per år. Med viss möda gick det att nå enighet 
mellan Försvarsmakten, Sjöfartsverket och MSB om denna prioriteringsordning. För att uppfylla dessa 
myndigheters samlade kravlista erfordrades 15 flygplatser. På sessionen tas bland annat följande 
frågor upp: Vilka krav ställer olika aktörer på en beredskapsflygplats? Vilka flygplatser bör väljas? 
Hur bör ersättningssystemet se ut? Är det möjligt att med generell flygplatspolitik onödiggöra ett 
separat beredskapsanslag? Har förväntad teknisk utveckling någon effekt? Kan man beräkna den 
samhällsekonomiska nyttan av beredskapsflygplatser? 
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Infrastruktur för luftburet transportsystem 
Presentatör: Kim Silander, Independent Business Group Sweden AB 

Författare: Kim Silander Independent Business Group Sweden AB, Mariette Johansson Independent 
Business Group Sweden AB, Aishwarya Raghunatha Independent Business Group Sweden AB  

Infrastruktur för luftburet transportsystem I flera decennier har vi förflyttat oss med fossila transporter 
vid korta såväl som längre resor samt vid transporter av gods. Ett skifte sker nu i samhället med ett 
ökat behov av ett mer utvecklat fossilfritt och effektivt luftburet transportsystem. Detta skifte innebär 
möjligheter för framtidens transportnät och logistiksystem möjliggör att transportera människor och 
paket med bemannade och så småningom obemannade drönare genom det undre luftrummet på ett 
säkert sätt utan störande inslag i vår vardag. Nya luftburna transportsätt med drönare som drivs av el 
eller vätgas kan minska belastningen på vägtrafiken och förbättring av miljön. Detta koncept kallas 
Advanced Air Mobility och syftar till att tillhandahålla transporter för passagerare och gods samt 
hantera branschspecifika och samhällstjänster. Redan idag finns det tjänster för både samhällsspecifika 
och branschspecifika drönaraktiviteter (till exempel inspektioner och övervakning) och till viss del 
sker även leverans av varor. Men i takt med att dessa tjänster ökar och implementering av 
persontransporter sker, så ökar även behovet av ett strukturerat och reglerat undre luftrum. För att 
kunna integrera denna teknik i samhället krävs en utbyggnad av infrastrukturen som är oberoende av 
stora tunga markinfrastrukturinvesteringar. Vi på IBG, som infrastrukturleverantörer fastställer 
följande: Det måste byggas upp kunskap om vad drönarteknik är och hur den kan tillämpas på 
transportlogistik. Planeringsprocesser för utvecklingen av transportplaner för allmän och 
regionspecifik användning inkluderar även avgränsning av det undre luftrummet samt flyg- och 
drönarfärdigheter. Luftkorridorer måste vara permanent utformade med avgränsning och design. Detta 
inkluderar risk- och konsekvensbedömningar. Nya typer av infrastruktur måste etableras, i form av 
start- och landningsplatser (så kallade Vertiports), och digital kommunikationsinfrastruktur som krävs 
för kontroll och övervakning av transporterna i luftrummet, med hjälp av Unmanned Air Traffic 
Management (UTM) -system som övervakas av en U-Space Service Provider. 
Drönartransportsystemet måste kopplas till och integrerat med andra transportsystem och noder där 
växlingen mellan det okontrollerade och kontrollerade luftrummet innebär en särskild utmaning både 
operativt och tekniskt integrerat. Digitala verktyg för simulering och visualisering av luftrummet 
behöver utvecklas fortlöpningsvis. Infrastrukturbehov för bränsle måste tillgodoses genom att 
uppgradera vårt elnät och platser för både produktion, lagring och tankning av vätgas i vårt samhälle. 
Frågor gällande de rättsliga villkoren och möjligheterna att reglera användningen och rättigheterna 
gällande luftrummet måste besvaras. Detta koncept innebär samarbeten och samordning mellan 
aktörer inom olika sektorer i industrin. Detta gör det möjligt för oss att etablera en engagerad och 
övergripande planering och implementering av Advanced Air Mobility som bäst gynnar flexibiliteten i 
samhällen som gör transporter effektiva och hållbara. Fördelarna med framtidens infrastruktur ligger 
inte bara i att den kommer att vara fossilfri, dessutom finns det en verklig uppåtsida när det gäller 
arbete med hållbar regional utveckling och affärsutveckling med sikte på ökad rörlighet, 
konkurrenskraft och nya jobb. 
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Vilka infrastrukturkrav kommer introduktion av elflygplan ställa på 
morgondagens flygplatser? 
Presentatör: Hampus Alfredsson, RISE Research Institutes of Sweden, Lindholmspiren 3A, 41756 
Göteborg, Sverige 

Författare: Hampus Alfredsson RISE Research Institutes of Sweden, Lindholmspiren 3A, 41756 
Göteborg, Sverige, Joakim Nyman RISE Research Institutes of Sweden, Lindholmspiren 3A, 41756 
Göteborg, Sverige  

Bakgrund Elektrifiering av flyget är sannolikt en av pusselbitarna för omställning till ett mer hållbart 
transportsystem. Utvecklingen har fått stor uppmärksamhet under de senaste åren och många 
tillverkare talar om marknadsintroduktion av elflygplan i kommersiell trafik redan innan 2030. I takt 
med att vi närmar oss en sådan introduktion så krävs planering och förberedelse av våra flygplatser. 
Om det inte finns fullgod infrastruktur som klarar av att stödja elflygplan, så kommer introduktionen 
att försenas eller omöjliggöras. Forskningsprojektet MODELflyg (Infrastrukturmodellering för 
storskalig introduktion av elflyg och flygtrafikledning) är ett pågående projekt som genomförs av 
RISE, Luftfartsverket, Swedavia, Örnsköldsvik Airport, Linköpings Universitet och Uppsala 
Universitet. Projektet blickar framåt, och syftar till att undersöka och skapa indikationer på vilka krav 
som introduktionen av batterielektriska flygplan ställer på flygplatserna och lufttransportsystemet som 
sådant. Metod Projektet genomförs huvudsakligen som en modelleringsstudie där parterna ska bygga 
mer förståelse för vad som är viktigt att beakta i omställningen till elektrifierat flyg, främst ur ett 
laddinfrastruktur-perspektiv på flygplatser. Baserat på modelleringsstudien blir projektets 
huvudsakliga slutleverabel en första version av ett verktyg för analys av vilka implikationer som 
elektrifiering av valda flygtrafikflöden skapar med avseende på exempelvis effektnivåer samt tids- och 
energibehov för laddning. Den data som ligger till grund för simuleringar och beräkningar inom 
projektet kommer finnas tillgänglig på två olika sätt; Verkliga (historiska) flygtrafikdata för svenskt 
inrikesflyg, och Hypotetiska flygtrafikdata för nya linjedragningar Genom att implementera stöd för 
båda alternativen ovan skapas möjligheter att testa och analysera elektrifiering av såväl dagens som 
morgondagens flygtrafik. Elektriska passagerarflygplan i kommersiell trafik kommer sannolikt kräva 
effekttillförsel i MW (megawatt)-nivå för att laddas inom tidsgränser i nivå med dagens turn-around 
tider på flygplatsen. I de fall då flera flygplan behöver laddas samtidigt blir belastningen ännu högre, 
vilket pekar på vikten av att använda smarta laddningsstrategier. Som del av modelleringsarbetet i 
projektet utvecklas därför stöd för att testa smarta algoritmer och optimeringsmetoder för att minska 
den kombinerade effektlasten från de flygplan som elektrifieras. En simuleringsmodell för elflygplan 
utvecklas också inom projektet för att kunna göra bra estimeringar av energiförbrukning och flygtider 
på de linjer som analyseras. Projektet har dessutom koppling till expertis inom elnätssimuleringar, 
vilket möjliggör att i nästa steg använda resultat i form av lastprofiler för analys av påverkan på 
omkringliggande elnät. Resultat & slutsatser I skrivande stund är projektet ännu pågående och 
kommer avslutas strax efter konferensen. Under presentationen kommer vi således beskriva arbetet 
samt visa upp en prototyp på verktyget i dess aktuella form vid datumet för konferensen. Vi förväntar 
oss ha genomfört minst en fallstudie och kommer visa upp resultat från den/dessa. Just detta projekt 
handlar primärt om att ge indikationer på vilka kapacitetsmässiga krav som kommer ställas på 
flygplatsens infrastruktur vid framtida elektrifiering av specifika flygtrafikflöden. Således inkluderas 
inga kostnadsuppskattningar i resultaten. Däremot anses de smarta laddningsalgoritmer som utvecklas 
inom projektet vara viktiga för det ekonomiska resultatet i nästa steg, eftersom det kan minska den 
effektkapacitet som flygplatsen behöver installera för att kunna försörja elflyg, eller frigöra kapacitet 
till andra laster på och runtomkring flygplatsen. 
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9:2 Urban Air Mobility 

Demonstration med Drönare mellan Linköping – Norrköping - visar 
vägen för Europa 
Presentatör: Billy Josefsson, LFV, IBG 

Författare: Billy Josefsson LFV, IBG, Kim Silander LFV, IBG  

Det är ett stort engagemang i många regioner och städer för s. k. drönartrafik i stadsmiljö. I 
Östergötland har Linköping och Norrköpings kommun visat ett särskilt intresse att vara proaktiva 
inom sin infrastruktur och stadsplanering genom att ingå i en förstudie under hösten 2019 finansierad 
av VINNOVA avseende autonom fossilfri transport mellan städerna. SESAR projektet CORUS 
XUAM godkändes för finansiering 2021-2022 omfattning 60+ msek och 30 partners. Totalt omfattar 
projektet sex stycken system demonstratorer varav 1 genomförs i Östergötland, en flygning mellan 
Linköping och Norrköping som visar det Europeiska Operativa Konceptet och som är koordinerat med 
utvecklingen i USA. Det innebär att ytterligare kompetenser behöver involveras och utvecklas för att 
arbeta med luftrum, infrastruktur, risk och säkerhetsanalys, operativa koncept för dagens ATM och 
UTM / UAM och hur koncept samt teknik kopplas till staden regionen och samhällsnyttan. Övriga 
demonstrationer sker i Paris, Belgien Brussels, Tyskland England, Spanien och Italien. CORUS 
XUAM handlar om att i verklig miljö visa hur avancerade drönartjänster med hög automation för gods 
och personer kan utformas mot mer fossilfria transporter. IBG, Linköpings Universitet och LFV 
ansvarar för optimering av rutter, risk och säkerhetsanalys. IBG organiserar en demodag i september 
2022 där KATLA genomför flygningen och IBG har viktiga roller i kommunikation och arbetet med 
tillståndsgivning. LiU tar fram en s.k. exploranation där man interaktivt kan utforska demonstrationen 
som görs tillgänglig till allmänheten med syftet att informera och bygga kunskap i samhället och att 
stimulera en dialog. Var landar vi För att möjliggöra morgondagens drönartrafik person och gods 
transporter krävs både regelverk och infrastruktur. Personburen och till viss del fraktburen drönartrafik 
förväntas starta och sluta på en s.k. Vertiport, en dedikerad start o landningsplats som är risk och 
säkerhetsbedömd. Vertiports blir knutpunkter för start och landning och därmed en naturlig 
handelsplats för drift, logistik, underhåll och laddning/tankning av drönare. De drönare som just nu 
utvecklats drivs främst på el eller vätgas, d vs helt fossilfritt. Vertiports är likt flygplatser en 
nödvändig infrastruktur som noggrant måste planeras för både i tätbebyggelse och glesbygd. 
Lokalisering av en vertiport kräver ett noggrant arbete av hänsyn till både invånare när det gäller ljud 
och buller, liksom hur viktiga säkerhetskritiska samhällsfunktioner (blåljus, försvarsmakt) kan ges rätt 
prioritet. Även näringslivets behov kommer vara drivande av utvecklingen av denna infrastruktur. Att 
knyta framtidens kommunikations och energisystem till Vertiports är en annan utmaning. 
Trafikverket, LiU, LFV m fl arbetar med krav och säkerhet för start och landningsplatser i det 
Europeiska projektet AirMOUR.https://corus-xuam.eu/ Concept of operations for European UTM 
systems – Extension for urban air mobility https://airmour.eu/ ENABLING SUSTAINABLE 
AIRMOBILITY IN URBAN CONTEXTS VIA EMERGENCY AND MEDICAL SERVICES IBG 
Independent Business Group LFV Luftfartsverket LiU Linköpings Universitet KATLA 
Drönartillverkare / Operatör 
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Resultat från Green Flyways projekt med blodprovstransporter med 
drönare i Sverige och Norge 
Presentatör: Anne Sörensson, Green Flywayprojektet Östersunds kommun Sverige 

Författare: Anne Sörensson Green Flywayprojektet Östersunds kommun Sverige, Anne Sörensson 
Green Flywayprojektet Östersunds kommun Sverige  

Resultat från Green Flyways projekt med blodprovstransporter med drönare i Sverige och Norge Om 
detta abstract beviljas kommer Green Flyway och Aviant vid Transporforum 2022 kunna redovisa 
resultat från projektet. Green Flyway har upphandlat företaget Aviant för att utföra 
blodprovstransporter med autonoma drönare mellan Funäsdalens hälsocentral och sjukhuset i 
Östersund. Idag sker transporterna med bil. Drönarblodprovsprojektet genomförs av Green Flyway i 
samverkan med Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen i Jämtland. Syftet med projektet är att 
utvärdera och jämföra drönartransporterna med de fordonstransporterna som sker idag. Motiven till 
projektet är flera. Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen har ambitösa klimatmål och 
arbetar aktivt med hållbara transporter inom alla transportslag. Därtill har både kommun och länet en 
stor geografisk yta och både ett regionalt elflyg och drönartransporter är intressant ur perspektivet 
regional utveckling och tillgänglighet. På norsk sida har Aviant redan under ett halvår genomfört ett 
liknande tester med positva resultat. Vad sker i projektet Projektet har startat upp under våren i 
Sverige med bla tillståndsprocesser. Skarpa flygtester planeras att genomföras under perioden oktober-
november 2021. Jämförelsen melan drönar- och fordonstransporter kommer att göras ur kostnads- 
tillgänglighets- och klimatsynpunkt. Det har visat sig att dessa flygningar kommer att behöva ske sen 
kvällstid utifrån att många farkoster framförallt helikoptrar har mycket verksamhet i området. Många 
olika parametrar kommer att studeras bla om hur olika vädertyper och kyla kommer att påverka 
drönaren men även blodproverna.. Även erfarenheter från tillståndsprocesser i Sverige och Norge 
kommer att redovisas i rapporten. Vi kommer också att studera hinder och möjligheterna till 
implementerering i verkligheten efter projektets slut. Omvärlden Det pågår många initiativ inom 
drönarområdet när det gäller både godss och persontrrafik. Mycker händer inom medicinområdet. Vi 
ser en stor potential på sikt inom detta område ur klimat- och tillgänglighetsynpunkt. Det behöver 
dock ske en hel del förändringar när det gäller regelverk och teknik för att säkerställa att autonoma 
drönare, helikoptrar och flygplan ska kunna samsas säkert i luftrummet. Det kommer nog att ta några 
år. I Sverige ligger vi efter Norge och Finland. 
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Vad kan Covid-19-pandemin lära oss om flygeffektiviteten i TMA? 
Presentatör: Henrik Hardell, Linköpings universitet; LFV 

Författare: Henrik Hardell Linköpings universitet; LFV, Anastasia Lemetti Linköpings universitet, 
Tatiana Polishchuk Linköpings universitet  

Covid-19-pandemin har haft stor påverkan på flygtrafiken och resulterat i kraftigt minskade 
trafiknivåer. Genom att applicera och jämföra olika nyckeltal på historiska flygdata från år 2019 och 
2020, kan vi dra nytta av den reducerade mängden flygtrafik under pandemin och undersöka om dessa 
förhållanden positivt påverkat effektiviteten i Stockholm Arlandas och Göteborg Landvetter flygplats 
terminalområden (TMA). Vi använder historiska flygdata från Opensky Network för att erhålla bland 
annat koordinater för flygrutten samt höjd och fart. För att estimera bränsleförbrukning och 
sjunkprofiler använder vi oss av Eurocontrol BADA. Väderdata för större områden hämtar vi från 
Copernicus ECMWF databas och vi har även tillgång till historiska METAR-data för att få mer exakt 
information om vädret på flygplatserna. För att utvärdera prestanda i TMA använder vi oss av ett antal 
nyckeltal. Genom att analysera tid i planflygning kan vi undersöka den vertikala effektiviteten under 
sjunkfasen, och genom att studera extra bränsleförbrukning estimerar vi hur mycket högre 
förbrukningen är jämfört med om flygplanen hade följt en optimerad sjunkprofil med motorerna på 
tomgång. Vi undersöker också den tid som flygplanen spenderar i TMA. Vi analyserar inverkan på 
flygeffektiviteten från ett antal påverkansfaktorer, så som trafikintensitet och olika väderförhållanden. 
För att studera påverkan av väder använder vi oss av mätvärden på vindstyrka, molnbashöjd och 
konvektiv aktivitet. Vid analys av påverkan av trafikintensiteten tar vi hänsyn till antal ankommande 
flygplan i TMA för att utvärdera flygeffektiviteten. Genom att analysera flygeffektiviteten vid väldigt 
låga trafiknivåer och vid olika väderförhållanden kan vi utesluta negativ påverkan från 
trafikintensiteten och enbart erhålla påverkan av väder. För att studera påverkan av trafikintensiteten 
vänder vi på scenariot och analyserar perioder med goda väderförhållanden. När vi analyserar och 
jämför resultaten mellan år 2019 och 2020 ser vi ett svagt samband mellan genomsnittlig tid i 
planflygning och trafikintensitet. För genomsnittlig tid i TMA är motsvarande korrelation måttlig, dvs. 
effektiviteten för ankommande trafik har ökat en del under 2020, jämfört med 2019. Vår analys av 
väderpåverkan i ett isolerat scenario med låg trafiknivå visar ett starkt samband mellan väder och 
vertikal flygeffektivitet och ett måttligt samband mellan väder och tid i TMA. För att vidare utvärdera 
den vertikala effektiviteten under 2020 analyserar vi två dagar med höga värden för genomsnittlig tid i 
planflygning. När vi jämför de verkliga vertikala flygprofilerna med estimerade profiler, där 
flygplanen sjunker kontinuerligt, identifierar vi att flygplanen i de verkliga fallen börjar att sjunka 
tidigare och flyger betydligt lägre, i vissa fall med långa plana segment på låga höjder. För de två 
valda dagarna observerar vi en uppskattad extra bränsleförbrukning på ca 40%, när vi jämför med om 
flygplanen flugit en vertikal bana med kontinuerlig sjunk. När vi summerar resultaten ser vi att tid i 
TMA för flygplanen har minskat jämfört med nivåerna före pandemin år 2019, men däremot har den 
vertikala effektiviteten inte förbättrats trots de låga trafiknivåerna. Vi ser också att väderförhållande 
har stor påverkan på vertikal effektivitet och att trafikintensitet har stor påverkan på prestandan i 
TMA, med störst påverkan på lateral effektivitet. 
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UTM city: Simulering och interaktiv visualisering av autonoma farkoster i 
städer – för trafikledning och planering med samhällsaktörer 
Presentatör: Jonas Lundberg, Linköpings Universitet, Sverige 

Författare: Jonas Lundberg Linköpings Universitet, Sverige, Jimmy Johansson Linköpings 
Universitet, Sverige, Magnus Bång Linköpings Universitet, Sverige, Karljohan Lundin Palmerius 
Linköpings Universitet, Sverige, Billy Josefsson LFV, Norrköping, Sverige, Björn Stavås LFV, 
Norrköping, Sverige, Anders Carlsson LFV, Norrköping, Sverige  

Drönartrafik, autonom och elektrifierad, har potential att användas i stor skala i städer. Både för 
samhällstjänster (t.ex. blåljus, trafikövervakning, medicinleveranser) och kommersiella transporter. 
Det ger ett behov för samhällsaktörer, operatörer, regulatorer att kunna planera, följa upp, simulera 
och dela planerat och aktuellt luftläge, dvs hur luftrummet används och vad är möjligt / optimalt att 
genomföra. I projekt UTM CITY har vi tagit fram en simulering och interaktiv visualisering av 
autonoma farkoster i städer – för trafikledning och planering med samhällsaktörer. Vi arbetar med 
regionen Norrköping-Linköping samt Stockholm i Sverige, Dubai i UAE, samt har påbörjat arbete 
med en region i Brasilien. Vi kommer att presentera en inspelning från vår visualisering, med fokus på 
trafik i Stockholmsområdet samt Norrköping-Linköping. Vi kommer att visa ett grundkoncept för hur 
operatörer kan separera två tjänster som precis ska leverera varor i närliggande områden, med 
korsande flygbanor. Vi kommer också att visa hur samhällsaktörer och allmänhet kan använda 
visualiseringen för att utforska framtida trafik. Slutligen kommer vi att exemplifiera en framtida 
utveckling med multimodal (med övergång mellan trafikslag) trafik. Projektet UTM CITY finansieras 
av Trafikverket Forskningsportfölj Luftfart och är ett tätt samarbete mellan Linköpings Universitet och 
LFV. Industrin (SAAB) och Transportstyrelsen har också medverkat i workshops. UTM CITY 
angreppssätt, metodik har vidare anpassas effektivt för projektet AUTOMON, inom Sjöfart. 
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9:3 Elflyg 

Scenarier för flygets behov i ett svenskt och nordiskt sammanhang för 
tidshorisonten 2035 och 2045 
Presentatör: Christopher Jouannet, Saab Aeronautics 

Författare: Christopher Jouannet Saab Aeronautics, Petter Krus LIU, Tomas Grönstedt Chalmers, Xin 
Zhao Chalmers, Ingo Staack LIU, Anders Lundbladh GKN  

Inom ett nyligen beviljat forskningsprojekt, svensk hållbart flygteknologi och förmågebedömning mot 
2045, finansierat av Energimyndigheten, kommer samarbetspartnerna SAAB, GKN, Chalmers och 
LiU att analysera de möjligheter som olika tekniska lösningar erbjuder för att uppnå fossilfritt flyg. I 
ett första skede kommer ett svenskt/nordiskt sammanhang att studeras och därefter kommer en 
utvidgning till det europeiska sammanhanget att ske. En av grundpelarna i detta arbete är att beskriva 
vilka behov som kommer finnas inom civilt flyg. Därför kommer olika scenarier för passagerarflöden i 
Sverige och Norden att studeras för att kunna definiera potentialen för olika flygplanskoncept och 
jämförande studier med avseende på olika bränsletyper, framdrivningsteknik, struktur-, drift-, 
nätverks- och fleet management kommer att genomföras.Teknikbehovet kommer att utgå från de 
nordiska förhållanden men relateras till att produktutveckling kräver en mer global marknad. Målet 
med denna presentation kommer vara att rapportera hur olika scenarier för att flygtransport 2035 och 
2045 har tagits fram. Flygtransportsbehovet styrs av olika faktorer som kommer lägga grund för de 
olika scenerierna. Dessa behov kommer i huvudsak baseras på hur: svensk infrastruktur och 
befolkning ut vilka transportmönster och behov finns vilka andra transportmedel kommer finnas 
behovssättning kommer ske i följande sammanhang: Infra-Sverige och Norden Ut från Sverige Europa 
Det kan sedan leda fram till: Antal passagerare från olika startpunkter Avstånd mellan olika resmål 
och antal passagerare per resmål Relevant intervall på minimum och maximal räckvidd (Range) 
kopplad till antal passagerare (PAX)Antal flygningar på det olika PAX/Range 
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Vad krävs för en tidig implementering av elflyg? 
Presentatör: Isak Brändström, Tyréns AB 

Författare: Isak Brändström Tyréns AB, Andreas Forsgren Tyréns AB  

Bakgrund Elflyg för passagerartrafik bedöms vara en realitet innan 2030 och beskrivs från 
utvecklarhåll kunna ge stora fördelar jämfört med konventionellt flyg, så som noll operativa utsläpp, 
lägre bullernivåer samt lägre driftskostnader. Detta kan möjliggöra en miljömässigt hållbar trafikering 
av befintliga rutter och en bättre ekonomi för olönsamma eller icke-existerande rutter. Det eldrivna 
flyget har i så fall en potential att öka tillgängligheten framförallt i ett regionalt perspektiv. Inom 
ramen för EU Interreg Botnia Atlantica-projektet FAIR – Finding innovations to Accelerate 
Implementation of electric Regional aviation utreds hur kostnadsbilden skiljer sig mellan elflyg och 
konventionellt flyg samt vad krävs av samhället för att möjliggöra en tidig implementering av elflyg? 
Metod För att utreda och analysera hur kostnadsbilden (och i förlängningen biljettpris och lönsamhet) 
kan komma att skilja sig mellan elflyg och det konventionella flyget har projektet kartlagt kostnader 
som möter ett flygbolag. Kunskapsuppbyggnaden har skett genom intervjuer med företrädare för 
flygbolag och flygplatser, samt utvecklare av elflyg. Utifrån kunskapsunderlaget har vi byggt en 
modell som möjliggör jämförelse och analys av elflygets konkurrenskraft samt effekter av 
stimulansåtgärder. Resultat Ett flygbolags kostnader kan delas in i operativa och fasta kostnader. De 
operativa kostnaderna verkar bli lägre vid eldrivet flyg till följd av mer effektiva elmotorer jämfört 
med konventionella motorer. Underhållskostnader, som är en stor kostnad för flygoperatörer, bedöms 
halveras. Drivmedelskostnaden kan bli lägre med eldrivet flyg, men då jetbränsle är skattebefriat och 
nya flygplan är relativt bränslesnåla, kommer det att krävas låga laddkostnader. Det senare ställer krav 
på kostnadseffektiva och genomtänkta laddlösningar på flygplatsnivå. Även flygplatsavgifter kan 
behöva justeras, då dessa ofta är viktbaserade vilket relativt sett riskerar missgynna elflyget. De fasta 
kostnaderna kommer i stor utsträckning att likna det fossila flygets. Däremot kan elflygets 
kapitalkostnader komma att vara högre initialt innan marknaden mognat. Den första generationens 
elflyg utgörs främst av små flygplan lämpade för regionaltrafik. Det är ofta mindre operatörer som 
bedriver regionaltrafik, ofta med små ekonomiska marginaler. Samtidigt är nya flygplan generellt sett 
dyra och kapitalkostnaderna driver därför många regionala aktörer att köpa begagnade flygplan. Då 
det initialt inte finns någon begagnatmarknad för elflyg och då elflygplan antas bli dyra i inköp relativt 
begagnade fossildrivna flygplan så kommer kapitalkostnaden att vara en tröskel för implementeringen 
av elflyg. Slutsatser Elflyg bör på sikt kunna ge lägre kostnader för regionalflyg och därigenom 
förbättra förutsättningarna att trafikera nya och mindre lönsamma rutter. Initialt kommer dock 
kapitalkostnaderna att utgöra en tröskel som behöver hanteras för att möjliggöra en tidig 
implementering av elflyg. För idag lönsamma regionala rutter med distanser som lämpar sig för den 
räckvidd som första generationens elflyg klarar, bör övergången kunna ske relativt enkelt. De åtgärder 
som behövs på flygplatsnivå är förhållandevis enkla. Däremot är det tveksamt om teknikskiftet i sig i 
tidigt skede kommer att göra att nya regionala linjer som är olönsamma med konventionellt flyg börjar 
trafikeras. Här kommer marginalerna fortsatt vara små och det krävs därför nya affärsmodeller samt 
kostnadseffektiva åtgärder för att möjliggöra en tidig implementering av elflyg på dessa rutter. 
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FAIR Volta - Speculative Prototyping for Electric Aviation 
Presentatör: Jeroen Peeters, RISE Research Institutes of Sweden AB, Umeå, Sweden; Department of 
Industrial Design, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, Netherlands 

Författare: Jeroen Peeters RISE Research Institutes of Sweden AB, Umeå, Sweden; Department of 
Industrial Design, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, Netherlands, Carita Roslund 
RISE Research Institutes of Sweden AB, Umeå, Sweden  

The FAIR project seeks to support the early implementation of electric aviation in the Kvarken 
Region. The project examines the regional effects of electric aviation, technical requirements as well 
as innovative solutions that may contribute to early implementation. This innovation process in FAIR 
is based on the Transforming Practices Framework (Hummels et al., 2019), a design-driven approach 
to multi-stakeholder innovation addressing societal challenges. We see practices as relative steady 
ways of living and working together (Wittgenstein, 1993), including the specific ways in which 
actions, norms and knowledge are configured (Freeman et al., 2011). To design new products, systems 
and services is one way to research how we might transform practices and work towards a more 
sustainable world. FAIR Volta is a booking website for the imaginary airline Volta, specialised in 
regional electric air travel in the Kvarken region. Volta operates 10 seater electric airplanes and 
provides services between airports in and directly around the Kvarken region. Visiting the Volta 
website, you can book a trip in the Kvarken region using electric airplanes. Volta is designed different 
from how we are used to booking airplane tickets. The key difference, is that Volta works with 
flexible times and prices. Planes can leave at any time, and the schedule will be based directly on the 
demand of passengers. This means that passengers select their preference as a time range where they 
indicate the earliest time they would want to travel, and the latest time. Passengers select this range for 
their amount of seats. In the background, existing bookings by others are visible. Volta aims to fly 
with full planes whenever possible, to reduce the amount of trips. This is why the pricing is also 
flexible. The larger the range of departure times selected by the booker, the bigger the chance this 
range can be aligned with other passengers. This is why two factors influence the price: the flexibility 
of the booker gives a discount, and filling a plane gives an extra discount. Of course, the final price 
will depend on what other bookings are made, and thus the price is shown as an estimate, with a 
minimum and maximum prices the booker can expect to pay). The final price and departure time will 
be set by the Volta algorithm 3 days before departure This system aims to stimulate passengers to 
adjust their travel plans to others. To reward flexibility in order to optimise the number of flights 
between the needs of all bookers. Volta is currently being evaluated in workshops and dialogues with 
different stakeholders to get feedback and understand the implications this could have for the complex 
air travel network. For example: What are the implications of a flexible, on-demand and door-to-door 
electric aviation? How would a flexible schedule impact airport operations such as ground services but 
also restaurants, cafes and shops? Can the operations of an electric airline integrate sustainable 
thinking beyond replacing the drivetrain, for example by aiming to reduce the amount of flights to a 
minimum? 
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Högre nivåer av automatisering och safety: Goda partners? 
Presentatör: Lothar Meyer, LFV Leverantör av Flygtrafiktjänster, Norrköping, Sverige 

Författare: Lothar Meyer LFV Leverantör av Flygtrafiktjänster, Norrköping, Sverige, Billy Josefsson 
LFV Leverantör av Flygtrafiktjänster, Norrköping, Sverige  

Medan cockpit har genomgått en banbrytande automatiseringsprocess med många digitala assistenter 
sedan 1980-talet verkar flygtrafikledningen inte följa denna trend i samma utsträckning. Detta beror 
främst på flygsäkerhetsaspekter och, i samband med detta, på ansvar. Trots många koncept som lovar 
potential för optimering av arbetsbelastningen, t.ex. beslutsstödsystem för en-route-kontroll, är 
riskerna med automatisering alltför välkända. Ett exempel på detta är "automation complacency" som 
beror på en bristfällig förståelse av automation. Orsaken till den bristfälliga utformningen av 
automatiseringen ligger ofta i datorsystemens komplexitet och i att funktionerna och deras 
felmekanismer inte är öppna för insyn. I kombination med en inkomplett operativ bild av 
konsekvenserna och operatörens situationsmedvetenhet uppstår snabbt osäkra tillstånd. Det har 
upptäckts att 77 % av incidenterna i NASA:s databas Aviation Safety Reporting System (ASRS) har 
samband med överdrivet beroende av automatisering. Det komplexa samspelet mellan operatören och 
automatiseringen gör flygsäkerhetsbedömningen till ett tidskrävande och osäkert inslag under 
genomförandet. En nyckel till att lösa automationens dilemma är att använda empiriska metoder som 
upptäcker och identifierar osäkra tillstånd i samarbetet mellan människa och automation. Den 
planerade presentationen är en sammanfattning på 12 års forskning om metoder och innovativa 
tillvägagångssätt för att utvidga flygsäkerhetsbedömningsprocessen till att omfatta säker integrering av 
automation. Aktuella trender, resultat och koncept från den senaste forskningen som behandlar dessa 
frågor kommer att presenteras. Ett exempel är den videostödda intervjun som samlar in uttalanden från 
operatörer om hur de utfört arbetet i en tornsimulator. Jämförelsen av datainsamlingarna om "work-as-
defined" och "work-as-done" ger en annorlunda bild av hur självsäkra operatörer hanterar 
assistanssystemen och ger därmed analytikerna en djup inblick i arbetsmetoderna och eventuella 
problem med framtida system. Ett exempel på ögonrörelsemätning används för att illustrera en sådan 
tillämpning. De belysta metoderna bygger på simulerings- och fältstudier som källor till 
observationsdata som kombineras med insamling av subjektiva uttalanden och bedömningar från de 
deltagande operatörerna. Preliminära resultat visar att förmågan att förutsäga osäkra tillstånd, att 
identifiera latenta förhållanden från systemutformningen och därmed kvaliteten på 
flygsäkerhetsbedömningarna förbättras. Sammanfattningsvis konstateras att en betydligt uppdaterad 
metodik behövs för att adressera ny automatisering samt Machine Learning och Artificial Intelligence 
inom transportsektorn. Behovet bedöms vara gemensamt i flera avseenden mellan transportslagen. 
Avslutningsvis redogör vi översiktligt för projektet Säkerhetsbedömning Ny Teknik 2030 som visar 
specifikt på utmaningar som nästa generation av flygsäkerhetsbedömningar kommer att behöva möta 
för att identifiera risker och klarlägga hur människan och den nya tekniken ska samarbeta på ett säkert 
och effektivt sätt. 
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9:4 Infrastruktur Luftfart 2 

Förstudie hållbara flygförbindelser i Norra Värmland 
Presentatör: Johan Erlandsson, Torsby kommun, Sverige 

Författare: Johan Erlandsson Torsby kommun, Sverige, Carola Ågren Torsby kommun, Sverige  

Bakgrund och syfte Elflyget är på gång och Torsby kommun i Norra Värmland är intresserade av dess 
möjligheter. Snabba, hållbara kommunikationer skulle kunna innebära helt nya möjligheter för till 
exempel hemvändare att ta med sig kvalificerade jobb och kombinera distansarbete på ett naturnära 
boende med regelbundna resor till storstaden. Idag finns en statligt upphandlad flyglinje från Torsby 
till Arlanda (via Hagfors) som är uppskattad och till stor nytta för framförallt näringslivet, men som 
drivs med fossilt bränsle och därmed skapar tveksamhet kring nyttjande för både företag och 
privatpersoner. Elflyget skulle kunna sänka utsläppen av växthusgaser och minska denna tveksamhet. 
Elflyget sägs även kunna bli betydligt billigare att driva och skulle därför kunna öppna upp för fler 
flyglinjer till andra orter som ligger inom elflygets räckvidd, t.ex. Oslo och Göteborg. I denna 
förstudie har vi tagit reda på mer om elflygets ekonomi och finansiering samt om kommuninvånarnas 
intresse för elflyglinje i syfte att skapa beslutsunderlag till om och i så fall hur en omställning till 
elflyg ska/kan påskyndas.Metod Tre delprojekt har genomförts: Kostnads-/intäktsanalys för 
elflyglinjer till/från Torsby Möjlig finansiering av elflyglinjer Medborgarenkät Kostnads-
/intäktsanalysen har gjorts genom intervjuer med flygbolag, flygplatser, piloter, flygplanstillverkare, 
elbolag, konsultbolag och elflygexperter. En finansiell modell har upprättats som beräknar 
täckningsbidraget för en enkelresa Torsby-Hagfors-Arlanda. Möjlig finansiering har undersökts 
genom att ta reda på hur Trafikverket väljer ut och upphandlar flyglinjer, intervju med Region 
Värmland samt intervjuer med det lokala näringslivet i Torsby. Medborgarenkäten har genomförts på 
webben, dit samtliga kommuninvånare bjudits in.Resultat Vid elflygets introduktion så kommer 
elflyget vara dyrare än dagens upphandlade flyglinje med turbopropflygplan. Detta beror framför allt 
på att helt nya elflygplan ersätter äldre turbopropflygplan med flera gånger lägre värde. 
Driftskostnaderna är något lägre för elflyget men det uppväger inte den stora skillnaden i finansiell 
kostnad. På sikt så förväntas dock elflyget få en kraftig kostnadsfördel gentemot turbopropflyget och 
det är inte uteslutet att det till slut blir möjligt att bedriva glesbygdstrafik på kommersiell grund, 
osubventionerat. Det är framförallt tack vare att den finansiella kostnaden minskar när en 
andrahandsmarknad byggs upp, att kostnaden för den nya tekniken går ned samt en ökande automation 
som ytterligare sänker driftskostnaden för elflyget. En möjlig effekt vid upphandlade elflyglinjer är att 
det kan ge fler flyglinjer ”på köpet”. Om de höga fasta kostnaderna är täckta av en upphandlad linje så 
kan de relativt låga driftskostnaderna för elflyg leda till att flygbolaget väljer att trafikera en 
destination till med samma flygplan. Regioner är idag förhindrade av gällande EU-regler att upphandla 
flyglinjer. Om detta ändras är regionen inte främmande för upphandling av regionala flyglinjer om en 
tydlig samhällsnytta kan identifieras. Regionen är då också öppen för att samfinansiera med 
näringslivet i s.k. Public-private partnerships. Intresset från det lokala näringslivet för detta återstår att 
undersöka, blir klart under hösten 2021. Enkätresultaten visar att en övergång till elflyg kommer öka 
efterfrågan på biljetter från samtliga samhällsgrupper. Klimatpåverkan, samt att det är äldre flygplan 
som används, verkar idag hämmande på biljettförsäljningen, både för företag och privatpersoner. 
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Bygg infrastrukturen så kommer elflygplanen 
Presentatör: Arne Smedberg, BioFuel Region, Umeå, Sverige 

Författare: Arne Smedberg BioFuel Region, Umeå, Sverige, Ida Norberg BioFuel Region, Umeå, 
Sverige, Simon Oja BioFuel Region, Umeå, Sverige  

Bakgrund Klimatet är nummer ett för många verksamheter, flygsektorn är inget undantag. För att 
kunna erbjuda sina resenärer hållbara resor finns det många stora utmaningar som behöver lösas. Det 
kommer att finnas flera lösningar för ett fossilfritt flygresande och för kortare regionala resor kommer 
elektrifierade flygplan att vara ett intressant alternativ. Och med en utveckling som ständigt tar steg 
framåt är inte de första elflygen så långt borta, något som vi visar i vår rapport ”Electric Aviation 
2021. Technology overview”. Det finns en rad intressanta projekt runt om i världen som ser otroligt 
spännande ut. På implementeringssidan har vi Norge, Hawaii och Vancouver som är tre områden i 
världen som ligger långt fram i att använda elflygplan vid kortare resor mellan öar och andra 
svårtillgängliga områden där elflyg troligtvis har störst potential. Och på tekniksidan har vi t.ex. Heart 
Aerospace, MagniX och Bye Aerospace för att nämna tre aktörer som utvecklar plan för 
persontransport. Metod I rapporten ”Electric Aviation 2021. Technology overview”, framtagen inom 
projektet FAIR, Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation, har 
förutsättningarna för en introduktion av elflyg i norra Sverige, Finland och Norge undersökts. För att 
ta reda på hur det ser ut idag har befintlig kunskap sammanställts, intervjuer har genomförts med 
flygplatschefer och ett aktivt nätverkande har drivits. Resultat och slutsatser Energibärare I dagsläget 
används lithium-jon batterier i flygplanen. Utvecklingen är i en kraftfull utvecklingsfas där bl.a. 
bilsektorn är en stark pådrivare. Med dessa batterier blir det möjligt att flyga ca 400 km med små 
flygplan upp till 19 passagerare. Nästa generations batterier, fast fas lithium-jonbatterier kommer 
troligtvis att göra det möjligt att flyga nästan dubbelt så långt, 800 km. Slutsatsen är att energibärarna 
troligen kommer räcka för 50 passagerare och en räckvidd på 300 km. Elflygplan I dagsläget, augusti 
2021, har ca 10 elflyg med 1–9 passagerare gjort testflygningar, samt två flygplan med 
bränslecellsteknik och ett hybridplan. Till detta tillkommer ett antal projekt som är under utveckling i 
olika stadier. Elflygplan kan antingen utvecklas som helt nya flygplan eller konverteras från befintliga 
fossildrivna flygplan. Ett flygplan har ofta en livslängd på 30 år, motorerna däremot måste bytas ut 
flera gånger och då skapas också möjligheter att konvertera flygplanen med en elektrisk drivlina. Idag 
finns ett certifierat elflygplan på marknaden som i huvudsak används vid flygutbildningar; två-sitsiga 
Pipistrel Velis Electro. Tekniken är så pass mogen att den inte kommer att utgöra en flaskhals. 
Infrastruktur Avseende förutsättningarna för infrastruktur på flygplatserna är de initiala analyserna att 
det ser bra ut, men här finns det många osäkerhetsfaktorer som behöver undersökas. Det finns också 
stora utmaningar kring hur själva laddningslösningen ska se ut då det inte finns någon internationell 
standard ännu även om arbete pågår. Men även utifrån den kunskap som finns idag så är det fullt 
möjligt att ha elflygplan i kommersiell drift inom 5 till 10 år även ur ett infrastrukturellt perspektiv. 
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Är vätgas svaret på flygets klimatpåverkan? 
Presentatör: Henrik Sanden, Transportstyrelsen 

Författare: Henrik Sanden Transportstyrelsen, Jenny Blomberg Transportstyrelsen, Christina Berlin 
Transportstyrelsen  

Medan flygmarknaden försöker att ta sig ur den ekonomiska kris som har orsakats av pandemin finns 
samtidigt ett ökat tryck på att utveckla ett mer hållbart resande. Att minska koldioxidutsläppen som 
skapas vid förbränning av fossilt flygbränsle är den mest dominerande framtidsfrågan för luftfarten. I 
det sammanhanget har vätgas återigen blivit relevant efter att intresset varit relativt svalt under flera år. 
Att ersätta fossilt flygbränsle med vätgas skulle potentiellt kunna innebära stora fördelar för klimatet 
och miljön. Idag arbetar Airbus med att utveckla vätgasteknik och har nyligen presenterat tre koncept 
för vätgasdrivna flygplan: ett propellerdrivet regionalflygplan, ett flygplan för kort till medellång 
distans och ett flygplan med så kallat blended wing body design (BWB). Användningen av luftfartyg 
med vätgasdrivna bränsleceller kan minska klimatpåverkan med 75-90 procent, medan luftfartyg som 
istället utrustas med vätgasdrivna förbränningsmotorer kan minska klimatpåverkan med 50-75 
procent. Skillnaden beror främst på att vätgas inte innehåller något kol. Det har också visat sig att 
NOx-utsläppen minskar med 50 till 80 procent. Även om vätgasflyg inte ger några koldioxidutsläpp 
alls och medför väsentligt minskade NOx-utsläpp så bidrar vätgasflygplan med ca 150 procent mer 
vattenånga i atmosfären jämfört med ett fotogendrivet luftfartyg. Utsläppen av vattenånga bidrar till 
höghöjdseffekter och bildandet av cirrusmoln vilket ökar klimatpåverkan. En betydande utmaning för 
att kunna flyga kommersiellt med vätgasdrivna flygplan är kopplad till infrastrukturen på marken. En 
omställning till vätgas fordrar helt ny infrastruktur för att producera och leverera vätgas till flygplatser. 
En annan utmaning med vätgastekniken är dålig systemverkningsgrad. Med transport, förvaring och 
distribution så blir effektiviteten endast omkring 60 procent. Luftfartyg som drivs av vätgas kommer 
att ha andra kostnader för bränsle och infrastruktur i jämförelse med flygfotogen. 
Produktionskostnaden för vätgas är idag högre än produktionskostnaden för konventionellt 
flygbränsle. År 2050 förväntas dock priset för vätgas ha minskat och sannolikt närmat sig priset för 
dagens flygfotogen, främst genom förbättrade produktionsmetoder och ökad efterfrågan. Andra 
fördyrande kostnader är kopplade till sådant som kapital och underhåll. Att utveckla ny teknik tar tid. 
Vägen fram till vätgasflygets stora genombrott är lång och fordrar ett omfattande och målmedvetet 
arbete på flera områden och nivåer. Men tyvärr kommer vätgasflyg inte ha någon större påverkan på 
luftfartens utsläpp förrän om trettio år. I omställningen till fossilfrihet bör vätgasflyg därför främst ses 
som en del i en framtida lösning där flera tekniker för utsläppsminskningar finns sida vid sida. Men 
med fortsatt forskning och utveckling, utformning och anpassning av infrastruktur och en fossilfri 
produktionsapparat kan vätgasflyg innebära ett stort och viktigt steg mot ett hållbart flyg. 
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Ekonomisk och miljömässig potential för storskalig förnybar syntetisk 
jetbränsleproduktion via integration i ett kraftvärmeverk för biomassa i 
Sverige 
Presentatör: Tomas Rydberg, IVL Swedish Environmental Research Institute 

Författare: Anton Fagerström IVL Swedish Environmental Research Institute, Omar Abdelaziz Lund 
University, Department of Chemical Engineering, Sofia Poulikidou IVL Swedish Environmental 
Research Institute, Ola Wallberg Lund University, Department of Chemical Engineering, Christian 
Hulteberg Lund University, Department of Chemical Engineering, Tomas Rydberg IVL Swedish 
Environmental Research Institute, Adam Lewrén IVL Swedish Environmental Research Institute  

Detta arbete undersöker potentialen för produktion av bioelektrojetbränsle (BEJF) integrerad i en 
befintlig biomassabaserad kraftvärmeanläggning. BEJF är tänkt att produceras via Fischer-Tropsch 
(FT) syntes, från biogen CO2 och vätgas (H2) som erhålls via vattenelektrolys. I studien undersöktes 
de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av den föreslagna BEJF -produktionsvägen utifrån 
ett processystem och livscykelperspektiv. Dessutom syftar studien till att identifiera och diskutera de 
underliggande förhållanden som kan påverka resultaten och som i sig kan främja eller hindra dess 
bredare genomförande. Den studerade BEJF -produktionsanläggningen ligger i norra delen av Sverige. 
Bedömningar av teknoekonomi (TEA) och livscykel (LCA) utförs för att undersöka den totala 
produktionskostnaden och livscykelns miljöpåverkan av den föreslagna BEJF-produktionsvägen. Den 
förväntade produktionskostnaden för BJEF är baserad på investerings (CAPEX) och operativa 
(OPEX) kostnader. Miljöpåverkan uppskattas i termer av global uppvärmningspotential (GWP), 
uttryckt i g CO2 ekv. Den funktionella enheten för LCA är 1 MJ BEJF. Mass- och energibalanser för 
de olika ingående underprocesserna simulerades med Aspen Plus medan LCA modellerades i GaBi. 
Känslighetsanalys utfördes på viktiga metodantaganden och ingångsdata. Dessa inkluderar variationer 
i el-källor och priser, systemgränser eller biproduktöverväganden och tilldelningsmetoder. BEJF -
massfraktionen nådde 40% av den totala FT-produkten i grundscenariot, med de resterande 
fraktionerna i bensinområdet (C5 – C9), lätta kolväten (C2 – C4), diesel (C16 – C18) och vaxer. En 
minskning med 78% i värmebehov uppnåddes i FT -processen genom energiintegration, vilket ledde 
till en betydande ökning av processens termiska effektivitet upp till 39%, baserat på FT-produkten 
(22% baserat på BEJF-fraktionen). Den totala produktionskostnaden för BEJF beräknades ligga i 
intervallet 1,6-2,5 euro/liter (eller 169-250 euro/MWh). Detta härrör till störst del från OPEX på grund 
av det höga elbehovet i elektrolysenheten. Denna uppskattning av produktionskostnaden anses vara 
tämligen konkurrenskraftig och ligger inom intervallet för beräknade kostnader för elektrobränslen 
fram till 2030, dvs 160–210 EUR/MWh bränsle. GWP för BEJF uppskattas till 19 g CO2 ekv. per MJ 
BEJF med elektrolyssteget som den största bidragsgivaren följt av koldioxidavskiljningsenheten. El-
källan framhävs som en avgörande faktor för processens totala GWP -prestanda. Upp till 37% lägre 
utsläpp uppnåddes när biprodukter, såsom värme och syre som härrör från elektrolyssteget inkluderas, 
vilket ger en utsläppsminskningspotential på mer än 86% jämfört med fossil motsvarighet. Dessa 
utsläppsminskningar är jämförbara med andra hållbara flygbränslen. Resultaten av denna studie 
understryker BEJF:s potential som ett resurseffektivt, kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ för 
flygsektorn. Det undersökta konceptet kan leda till stora utsläppsminskningar av växthusgaser och 
hjälpa till att uppfylla de lagstadgade målen. Den studerade BEJF-processen främjar en biobaserad 
ekonomi genom återanvändning av kol och möjliggör produktion av högvärdiga drivmedelsprodukter. 
Även om fokus för detta arbete har legat på ett befintligt kraftvärmeverk i Sverige, förväntas resultaten 
vara relevanta och tillämpliga på olika geografiska platser eller industrier när de identifierade 
påverkande faktorerna är uppfyllda, det vill säga el från förnybara energikällor, biogen CO2 samt 
ökade möjligheter till energiintegration. 
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10. Digitalisering 
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10:1 Strategiska satsningar inom digitalisering och automatisering 

Sex år med Drive Sweden 
Presentatör: Malin Andersson, Lindholmen Science Park 

Författare: Malin Andersson Lindholmen Science Park  

Vinnovas strategiska innovationsområde Drive Sweden halvtidsutvärderas nu år 2021, efter sex års 
verksamhet. Utvärderingen presenteras i oktober. Programmet startade som en reaktion på den snabbt 
framväxande digitala utvecklingen inom fordonsindustrin, kopplat till självkörandetekniker. Den 1 
september börjar jag som ny programchef för Drive Sweden. Den första uppgiften är att se över 
strategin för de kommande sex åren. I samband med att den sista programperioden förväntas starta, 
hade det varit mycket intressant att få delta på Transportforum med frågor såsom: -Vad har hänt inom 
teknikutveckling och lagstiftning sedan programmet startade? -Har prognoser och profetior slagit in, 
används tekniken och skapar den nyttor? -Hur drar samhälle, näringsliv och individer nytta den teknik 
som redan idag finns på marknaden? Vilka innovationer krävs för att nyttorna ska bli större? -Vad 
behöver programmet fokusera på? vilka frågetecken är de största för transportforums deltagare? 
Föredraget avses utföras med viss interaktion med deltagarna, sannolikt genom mentifrågor. Eftersom 
jag tillträder tjänsten efter det att abstractsinlämningen har stängt, blir denna intresseanmälan något 
knapphändig. Med inskickat bidrag vill jag framförallt öppna upp för en dialog med ämneskommittéen 
om lämplig kontext och genomförande för ett deltagande från Drive Sweden. 
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Introduktion till projektet NordicWay 3 och digitalisering av 
transportsystemet 
Presentatör: Anna Johansson Jacques, Trafikverket 

Författare: Anna Johansson Jacques Trafikverket, Kjell Persson Trafikverket, Magnus Hjälmdahl 
Sweco  

Background Denna presentation föreslås ingå i den föreslagna sessionen Uppkopplade fordon och 
delning av data - från europeisk samverkan till lokala implementationer. Allt fler fordon på våra 
svenska och europeiska vägar är uppkopplade mot olika molntjänster och förväntningarna på 
framtidens digitaliserade trafik är att den i allt större omfattning är uppkopplad, datadriven och 
tjänstebaserad. Dessutom förväntas den bli automatiserad i allt högre grad. Mycket arbete pågår, både 
inom Sverige och EU, för att definiera standarder, lagar och ekosystem för detta, men även vilka 
tekniska lösningar som man vill implementera och vilka affärsmodeller som är bäst lämpade för att 
implementera uppkopplad trafik. Projektet NordicWay 3 är ett EU-projekt med nordiska partners där 
myndigheter, städer, industri och akademi tillsammans arbetar mot att utveckla, demonstrera och 
utvärdera olika uppkopplade tjänster och den infrastruktur dessa kräver. Totalt inkluderar NordicWay 
över 50 olika aktörer inom Norden och partners representerar vägmyndigheter i Sverige, Danmark, 
Norge och Finland, fordonstillverkare, leverantörer av infrastruktur, tech-företag och akademi. Inom 
projektet har deltagarna etablerat pilotverksamhet med uppkopplade fordon och tjänster för att 
tillhandahålla trafiksäkerhets- och framkomlighetsrelaterad information till trafikanter och fordon samt 
möjliggöra prioriterad framkomlighet för särskilda fordon enligt principerna för Uppkopplade och 
Samverkande transporter. Fordon med rätt utrustning kommer att kontinuerligt förses med information 
om t.ex. trafiksignalstatus, tillträdesrättigheter, vägarbeten, utryckningsfordon, olyckor mm på ett sätt 
som gör att fordonets system kan hålla föraren informerad. Rätt utrustade fordon kan också själva 
verka för att minska risker och samtidigt fungera som prober i systemet och fortlöpande rapportera 
information om t.ex. väglag och hastighet till en överordnad trafikledning. Methods Inom projektet har 
de Nordiska Trafikverken tillsammans med framförallt fordons- och telekomindustrin utvecklat en 
arkitektur för federerade interchange noder som möjliggör att dela information mellan olika aktörer. 
Systemet är utformat för att de tjänster som baseras på informationen ska vara interoperabilia (dvs att 
de ska fungera mellan t.ex. olika fordonstillverkare) och implementeras gränsöverskridande. Samtidigt 
har fordonsindustrin med flera utvecklat tjänster som baseras på information som delas över dessa 
interchange noder, såsom Slippery Roads Warning, Road Works Warning, Emergency Vehicle 
approaching m.fl.. Här samverkar NordicWay med liknande projekt i Europa genomparaplyprojektet 
C-Roads. Results Denna inledande presentation syftar till att introducera NordicWay projektet och hur 
det passar in i Trafikverkets arbete i Sverige, Norden och Europa för att ta fram tjänster för 
uppkopplade tjänster och fordon. Presentationen kommer vidare att översiktligt presentera den 
arkitektur och den styrning för datadelning som Trafikverket utvecklar tillsammans med väghållare i 
Norden och Europa. Presentationen är tänkt som en introduktion i den föreslagna sessionen 
Uppkopplade fordon och delning av data - från europeisk samverkan till lokala implementationer. 
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Sea Traffic Management - STM. Utveckling efter 2019 då STM Validation 
tog slut. 
Presentatör: Ulf Siwe, Sjöfartsverket, Norrköping, Sverige 

Författare: Ulf Siwe Sjöfartsverket, Norrköping, Sverige  

En sammanfattning över hur STM-idéerna, -koncepten och de validerade -lösningarna har utvecklats 
de senaste två åren. Standardisering I STM Validation-projektet (2015-2019) användes en 
ruttformatstandard, RTZ, som togs fram i MONALISA 2.0-projektet (2013-2015). Ruttformatet 
används mest av de elektroniska navigationssystemen på fartygsbryggorna, ECDIS. ECDIS-
tillverkarna publicerade 2021 version 1.2 av RTZ för smidigare användning. Parallellt har 
Sjöfartsverket arbetat vidare inom standardiseringsorganisationen IEC med att anpassa RTZ till S-421 
som uppfyller sjöfartens övergripande nautiska standardsystem S-100. Det finns nu en version 1.0 av 
S-421. Den internationella maritima organisationen, IMO, har uppmanat Sverige att driva arbetet kring 
standardiserad ruttdelning. Tranportstyrelsen och Sjöfartsverket har skrivit två inlagor till IMO som 
alla EU-länder står bakom. En arbetsgrupp på kring obligatorisk ruttdelning väntas dra igång under 
2022. STM Validation utvecklade en projektstandard för tidstämplar i anlöpsprocessen – då fartyg 
ankommer, lossar och lastar i en hamn. Projektstandarden har utvecklats vidare till S-211-standarden, 
där RISE har varit drivande. Ett arbete har påbörjats för att harmonisera standarden med 
logistikstandarder på landsidan och en ny arbetsgrupp inom standardiseringsorganet ISO kommer att 
inleda det arbetet under 2021. Under tiden används S-211 i olika lösningar från flera leverantörer. 
STM Validation tog fram en kommunikationsstandard för att dela rutter. Kommunikationsstandarden 
har utgjort grunden för ett standardiseringsarbete inom IEC för alla S-100-dataformat, SECOM. Man 
kan likna det med att S-421 och S-211, utgör standardformat för olika brevtyper, och att SECOM är ett 
standardiserat kuvert som fungerar för alla brevtyper. Infrastruktur STM Validation-projektet satte upp 
en första testmiljö för en säker informationsdelningslösning, Maritime Connectivity Platform. Efter 
projektet har branschens aktörer bildat ett non-profit konsortium, Navelink, som har satt upp en 
operativ miljö med alla de krav som ställs. Navelink tillhandahåller cybersäkra ”Gula sidorna” för 
sjöfartstjänster. Införandeprojekt i Östersjön Ett antal införandeprojekt har startats efter STM 
Validation. EfficientFlow har infört mötesoptimering i Sveriges och Finlands trånga skärgårdsfarleder. 
Projektet har dessutom implementerat anlöpsinformationsdelning i Gävle och Rauma, Finland. I 
Finland har lösningen rullats ut till fler hamnar, i Sverige använder Gävle den till att införa Just-in-
Time-processer. STM BALT SAFE-projektet inför ruttdelningsfunktioner och tillhörande tjänster i 
trafikcentraler i Norge, Finland, Estland. När Sveriges nya VTS-system kommer på plats kommer 
även Sverige införa dessa tjänster. En studie för att se hur godstransportörer och passagerare kan 
planera bättre med hjälp av realtidsinformation har gjorts inom Real Time Ferries. Annan 
internationell utveckling Ryssland har infört ruttdelning i sin trafikcentral i Sankt Petersburg och 
samarbetar nära med STM BALT SAFE. Kroatien har aktiva tester med en trafikcentral och driver 
också ett EU-projekt för införande i Adriatiska-Joniska regionen. Den europeiska 
säkerhetsmyndigheten har visat alla EU-länder ruttdelning i en testmiljö. EU har också bett Sverige att 
skriva en STM-plan för Svarta Havet respektive Medelhavet. I Singapore arbetar Sesame II-projektet 
med samma funktioner och standarder. Initiativ i Sverige Ett branschprogram för smarta anlöp drivs 
av branschorganisationer och Sjöfartsverket för att effektivisera hanteringen i svenska hamnar. 
Lastägare, hamnar, skeppsmäklare och rederier har gemensam bild, mål och väg, för att göra sjöfarten 
till ett ännu bättre transportalternativ. Den första professuren i maritim informatik har inrättats på 
Chalmers. 
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10:2 Simulering och visualisering – glaskulan mot framtiden 

ERTMS-utbildning i simulatormiljö 
Presentatör: Niklas Olsson, VTI 

Författare: Niklas Olsson VTI, Helena Tilander Trafikverket  

Bakgrund Införandet av det nya signal- och tågskyddssystemet ERTMS (European Rail Traffic 
Management System) i Sverige syftar bland annat till förenklad trafikledning och att underlätta för 
gränsöverskridande tågtrafik i Europa. För att klara övergången behöver tågförarna ha tillräcklig 
kunskap för att utnyttja systemets fördelar utan att riskera trafiksäkerheten. Vid framförallt den 
kommande driftsättningen av ERTMS på Södra stambanan (ScanMed ost) uppstår ett akut logistiskt 
problem avseende möjligheten att, för en stor mängd förare, öva praktiskt i verkligheten då ERTMS-
utrustade banor och fordon inte finns tillgängliga i geografisk närhet. I Sverige används, sedan några 
år tillbaka, en portabel tågsimulator i stor skala vid utbildning av tågförare. VTI tillsammans med 
Trafikverket har inom det här projektet utvecklat ERTMS-delen i tågsimulatorn i syfte att studera hur 
den praktiska delen av ERTMS-utbildningen bör utformas för att skapa effektiva och trafiksäkra 
tågförare.Metod För att möjliggöra simulatorstudien genomfördes en teknisk utveckling av 
simulatormiljön. I det arbetet samarbetade forskare och forskningsingenjörer på VTI i en 
referensgrupp tillsammans med ERTMS-experter från Vy, SJ, Green Cargo och Trafikverket under 
totalt ett och ett halvt år i syfte att utveckla en så verklighetstrogen ERTMS-miljö som möjligt. 
Förarstudien genomfördes via ett experiment där 16 förare från samma operatör delades in i två 
grupper varav hälften genomförde sin praktik i simulatormiljö (simulatorgrupp) och hälften i 
verkligheten enligt vedertagen metodik (kontrollgrupp). Efter avslutad praktik genomförde förarna ett 
individuellt simulatortest där prestationen bedömdes dels genom en objektiv mätmetod över antalet 
fel, dels via en subjektiv instruktörsbedömning. Simulatortestet varade i 30-40 minuter och innehöll 
sex olika särfall samt normal körning. Efter avslutad praktikkörning men före simulatortestet fyllde 
förarna i en enkät vilken innefattade bakgrundsfakta (ålder, kön och erfarenhet), deras subjektiva 
bedömning av sin egen trygghet och kunskap, total praktiktid samt antal övningstillfällen av olika 
särfall.Resultat Mätmetoderna var starkt och signifikant korrelerande, r = -0,85, p = .01, det vill säga 
att bättre prestation i form av färre fel i simulatortestet innebar även högre poäng i 
instruktörsbedömningen. Förargruppen som utfört sin praktik i simulator presterade signifikant bättre 
än gruppen som praktiserat i verkligheten med 38,4 procent färre uppmätta fel och 34,2 procent högre 
poäng i instruktörsbedömningen. Simulatorgruppen hade mer än fyra gånger fler övningstillfällen på 
olika särfall än kontrollgruppen (M=23,2 vs 5,0) och simulatorgruppen angav kortare praktiktid 
(M=20h vs 9h). Antalet övningstillfällen korrelerar signifikant med prestation medan det inte fanns 
något samband mellan förarnas egen uppskattning av sin praktiska kunskap och prestationen i 
simulatortestet. Inte heller ålder eller erfarenhet korrelerade med prestationen.Slutsatser Resultatet 
visar att praktisk övning i den här typen av tågsimulator är mycket effektivare för att öva ERTMS är 
den vedertagna träningen som sker ute i verkligheten och en viktig anledning till det är möjligheten att 
repetera olika typer av särfall. Resultatet indikerar också att självskattning är ett trubbigt instrument 
för att värdera kunskaper efter genomförd ERTMS-utbildning varför praktisk examinering därför med 
fördel kan ske i simulatormiljö. Projektet fortsätter som ett KAJT-finansierat doktorandprojekt och 
avser undersöka hur tågsimulatorer kan användas för en punktligare tågtrafik, särskilt inriktat på 
ERTMS. 
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Webbaserad cykelredovisning – Bättre tillgänglighet och visualisering av 
cykeldata 
Presentatör: Mathias Schmidt, AFRY 

Författare: Mathias Schmidt AFRY, Kia Madsen Region Hovedstaden  

Planerare och cyklister vinner på tillgänglig cykeldata Idag samlas cykeldata in i många olika format 
och från flera olika källor i Danmark. Den nationella cyklistundersökningen (Den nationale 
cyklistundersøgelse) och Danmarks Tekniske Universitets årliga resvaneundersökning om 
transportbeteende är bara ett par exempel på insamling av cykeldata som görs i landet. Utöver dessa 
undersökningar används även cykelräkningsstationer, slangräkningar och manuella räkningar för att 
samla in data om antal cyklister på utvalda platser. Det görs även utvärderingar av olika 
nybyggnationer, exempelvis i samband med anläggning av nya ”supercykelstråk” (supercykelstier). 
Den stora mängden insamlad data ger god kunskap om hur cyklister färdas och är användbar i arbetet 
med att få fler att cykla. Allt för ofta hamnar insamlad data i oöverskådliga Excelark eller i databaser 
som varken är tillgängliga eller användarvänliga för planerare. Cykelplanering blir en utmaning även 
om det finns omfattande data och det blir svårt att skapa den överblick som är viktig bland annat för 
regional cykelplanering. Region Hovedstaden har därför, i samarbete med AFRY, utvecklat en 
webbaserad cykelredovisning (cykelregnskab) som tillgängliggör cykeldata för cykelplanerare och 
andra användare. En cykelredovisning är en samling av grafer och nyckeltal som bygger på cykeldata 
från olika källor. Tidigare har Region Hovedstadens cykelredovisning endast varit tillgängligt i 
statiska rapporter, utgivna med 3-4 års mellanrum. Med den nya webbaserade cykelredovisningen kan 
grafer och nyckeltal uppdateras löpande och anpassas efter den specifika användarens behov. 
Cykelredovisningen förmedlas i en webbaserad dashboardlösning med hjälp av programmet Power BI. 
Här visualiseras cykeldata överskådligt med interaktiva och användbara grafer och nyckeltal. 
Användarna väljer själva, med hjälp av olika filter, vilken data som ska visas. I cykelredovisningen 
visualiseras allt från transportmönster, cykelräkningar och enkätundersökningar till beräkningar av 
framkomlighets-, hälso- och klimatmässiga vinster vid cykling. Med den nya cykelredovisningen har 
Region Hovedstaden kommit långt med att göra cykeldata tillgängligt och användarvänligt för 
planerare. Cykelredovisningen förväntas bli offentliggjord i slutet av augusti 2021. Därefter kommer 
den löpande uppdateras med data, nya funktioner och anpassas visuellt. Syftet med bidraget är att 
presentera Region Hovedstadens cykelredovisning och dess användningsmöjligheter, samt presentera 
arbetet och vilka erfarenheter som har tagits med från projektet. Presentationen kommer att hållas på 
engelska. 
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Simulatorträning och forskning båda för utryckningsförare och för annan 
vägtrafik 
Presentatör: Kajsa Emanuelsson,  

Författare: Kajsa Emanuelsson,  

Hur iteration av kör- och mikrosimulering kan bidra till morgondagens modeller av förarbeteende 
”Cooperative Intelligent Transport Systems” (C-ITS) bedöms ha stor potential att bidra till ett säkrare, 
effektivare och mer hållbart transportsystem. Den tekniska utvecklingen är ofta snabbare än 
kunskapsutvecklingen kring hur tekniken ska anammas och nyttjas av intressenter och slutanvändare. 
För att utvärdera C-ITS tjänsternas eventuella påverkan av förarbeteende används inom ramarna för 
Nordic Way 3 en kombination av simuleringstekniker. Hur kan en iterativ process av kör- och 
mikrosimulering användas för vidareutveckling av simulering? Vad kan vidareutvecklade 
(algoritmgenererade) trafiksimuleringar och studier av förarbeteende i simulatorer återspegla av 
verkligt trafikbeteende och vad finns det för begränsningar? 
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10:3 Maskiner ❤ människor 

Är förarlösa tåg något för det svenska järnvägsnätet? 
Presentatör: Emil Jansson, KTH, Royal Institute of Technology 

Författare: Emil Jansson KTH, Royal Institute of Technology  

Bakgrund Utvecklingen av förarlösa tåg har främst skett inom tunnelbanesystem och det finns drygt 
60 sådana system runt om i världen, dock finns det ytterst få förarlösa system på de nationella 
järnvägsnäten. Under de senaste åren har flera olika länder runt om i Europa börjat planera för tester 
med förarlösa tåg. Är det något som Sverige också bör fundera på? Metod En översiktlig analys har 
genomförts av potentiella nyttor och utmaningar med förarlösa tåg i Sverige. Trafikverkets databas 
Lupp har använts för att analysera vilken påverkan lokförare har på förseningar, genom en filtrering av 
orsakskoder kopplade till förare, exempelvis att föraren är sen. En annan effekt med förarlösa tåg är ett 
mer effektivt användande av lokförare, för att uppskatta det har alla uppehåll i tågplan 2019 
analyserats. De uppehåll som enbart berodde på personalbyten och uppehåll för raster valdes ut, då de 
inte kommer att behövas med förarlösa tåg. Även enklare kapacitetsstudier har genomförts i form av 
tidtabellsanalyser i simuleringsverktyget RailSys. Förarlösa tåg skulle innebära stora utmaningar och 
den kanske största är att kunna hantera alla aktiviteter som föraren utför idag, speciellt de som kräver 
förarens fysiska närvaro. Dessa typer av händelser har sammanställts via Lupp (händelseinformation) 
och databasen DPC III som innehåller detektorlarm. Tillhörande trafiksäkerhetsbestämmelser från 
Trafikverket har även använts för att få insikt i hur olika händelser hanteras. Resultat och slutsats 
Studien visar att förarorsaker stod för 6 % av den totala förseningsmängden för godståg och 1 % för 
resandetågen och därmed har förarlösa tåg potential att öka punktligheten. De uppehåll som enbart 
innefattar personalbyten och raster skulle inte längre behövas och de stod för totalt 7000 timmar för 
godstågen under tågplan 2019 och 180 timmer för resandetågen. Resultaten tyder på att 
godstågsoperatörerna har större utmaningar med att åstadkomma en effektiv personalplanering jämfört 
med persontågsoperatörer, vilket kan bero på en mer oregelbunden trafik som också täcker stora 
geografiska områden. Kapacitetsmässigt är fördelen att tågen kommer att framföras på samma sätt 
varje gång och därmed elimineras förarvariationen, vilket även kan öka energieffektiviteten. En av de 
stora utmaningarna med förarlös drift är hanteringen av detektorlarm och i snitt sker det nästan fem 
larm per dag gällande hjulproblem (skador och höga temperaturer), vid dessa tillfällen måste föraren 
stanna tåget och därefter gå ut och manuellt kontrollera de hjul som har larmat, via information från 
trafikledningen. Ett annat fel som kräver fysisk närvaro är dörrfel, som skedde 650 gånger i tågplan 
2019. Orsaker som obehöriga i spår eller avsyn av banan skulle potentiellt kunna utföras med kameror 
placerade på tågen. För att införa förarlösa tåg kommer arbetssätten att behöva förändras och även ny 
teknik kommer att behövas, exempelvis genom att kontinuerligt kunna övervaka tågets tillstånd och i 
förebyggande syfte larma så att ett tåg kan stanna vid en driftplats som har stationär personal och där 
vidta åtgärder, för att undvika stopp på linjen. Slutsatsen är att det finns potentiella nyttor med 
förarlösa tåg, men att flera stora utmaningar behöver hanteras innan vi kan ha tåg utan förare på det 
svenska järnvägsnätet. 
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Heimdall - Datorstödd avlyssning av nödanrop till sjöss med AI-tolkning 
Presentatör: Ulf Svedberg, Sjöfartsverket, Norrköping, Sverige 

Författare: Ulf Svedberg Sjöfartsverket, Norrköping, Sverige  

Heimdallprojektet Sjöfartsverket genomför 2020-2021 ett AI-projekt delfinansierat av TrV: 
Avlyssning av nödanrop till sjöss med datorstöd samt tolkande av samtal med hjälp av Artificiell 
Intelligens (AI). Bakgrund: Sjöfartsverkets sjöräddningscentral, JRCC i Göteborg, bedriver 24/7/365 
manuell avlyssning av nödfrekvenser inom Sveriges ansvarsområde i syfte att uppfatta nödanrop från 
människor i nöd till sjöss och i luften. Avlyssningen är helt beroende av operatörens förmåga att 
uppfatta det enskilda nödanropet som inte sällan sker på en radioutsändning med låg hörbarhet. 
Anropet kan vara från en mans- eller kvinnoröst, det är ofta på svenska men inte alltid. Anropen är 
dock oftast på ett nordeuropeiskt språk eller engelska. Målsättning: att JRCC får assistans med 
avlyssning samt tolkning av inkommande anrop. Avlyssning med datorstöd samt tolkande av samtal är 
idag möjligt med ny teknik s.k. Artificiell Intelligens AI. Tekniken är relativt ny men har aldrig 
prövats på VHF frekvenserna inom sjöfartsområdet. Syfte med projektet: dels att i samarbete med 
projektpartners ta fram fungerande AI-teknologi för att få assistans med avlyssning samt tolkning av 
inkommande nödanrop samt att få detta presenterat i ett operatörsvänligt användargränssnitt. dels att ta 
ett första steg in i kunskapsdomänen Artificiell Intelligens som bedöms komma att både påverka men 
samtidigt vara till stor nytta inom sjöfartssektorn. Sjöfartsverkets breda ansvarsområden såsom 
farledsinfrastruktur, lotsning, sjögeografi, sjökommunikation, isbrytning m. m. har idag små 
gränsandes till obefintliga inslag av AI-teknologi. Med detta projekt har vi ökat kunskapen och 
förhoppningsvis kommer vi att kunna bredda användningsområdet till att omfatta inte bara sjöräddning 
utan även fler av Sjöfartsverkets kärnverksamheter. Teknik: Machine learning och algoritmer där en 
egen AI-modell med Tal-till-Text funktion exekveras vilket därefter den framtagna Web 
Applikationen haft att hantera. Texten har analyserats och nödanrop har identifierats vilket sedan 
integrerats i operatörernas grafiska användargränssnitt. Uppnått: Fått fram en fungerande prototyp där 
anropsdatafiler tolkats, identifierats och klassificerats Hanterar svenska och engelska Hanterar 
kvinnors och mäns röster Tidsmarkeringen vid nödanrop i särskild web applikation Lyssnar på 
samtliga kanaler samtidigt Pilottest genomfört på JRCC sommaren 2021 
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Effekter av nytt tågskyddssystem på arbetsbelastning, körbarhet och 
kapacitet 
Presentatör: Tomas Rosberg, VTI 

Författare: Tomas Rosberg VTI, Katja Kircher VTI, Peter Moertl Virtual Vehicle, Erik Prytz LiU, 
Christer Ahlstrom VTI, Birgitta Thorslund VTI  

Införandet av det nya tågskyddssystemet European Rail Transport Management System (ERTMS), 
som är mer automatiserat än det tidigare ATC-systemet, syftar till högre trafiksäkerhet och en ökad 
kapacitet på det svenska järnvägsnätet. Men erfarenheter från Sveriges ERTMS-banor visar att 
hastighetsändringarna både är stora i amplitud och ibland orimligt frekventa, vilket leder till problem 
för föraren. Risken för att föraren inte kan följa hastighetsprofilen ökar, vilket leder till problem med 
att hålla tidtabellen och upprätthålla punktligheten. Risken för att tågskyddssystemets broms aktiveras 
ökar också, och med detta slitage på bana och fordon. Samtidigt minskar komforten för passagerarna. 
Vidare flyttas den största delen av informationen till föraren in i hytten vid övergången till ERTMS, 
vilket påverkar kraven på uppmärksamhet. Inom olika trafikslag har forskningsfronten för specifika 
kunskapsområden kommit olika långt. Ofta finns stora fördelar med att dra nytta av och applicera 
existerande kunskap på nya områden. Ett exempel är uppmärksamhetsteorin MiRA (Minimum 
Required Attention) som framgångsrikt har använts inom vägtrafik för att identifiera nödvändiga 
informationskällor som trafikanten behöver ta hänsyn till, och för att undersöka om trafikanten faktiskt 
hämtar in den nödvändiga informationen. På så sätt kan såväl själva kravens rimlighet som 
trafikantens kapacitet att uppfylla dem beskrivas. I den pågående simulatorstudien är syftet att öka 
kunskapen om sambandet mellan kapacitet, körbarhet och arbetsbelastning. Ett ”körbarhetsfilter” har 
implementerats vid projektering av hastighetsprofilen för ERTMS, vilket kommer ge ökad kunskap 
om vad föraren tycker är en acceptabel hastighetsprofil, hur ofta förändringar i hastighet får ske osv. 
En jämförelse kommer också att göras mellan ERTMS och ATC när det gäller arbetsbelastning och 
uppmärksamhetskrav. Inom ramen för detta projekt kommer MiRA-teorin att anpassas till och 
tillämpas på järnvägssituationen. Datainsamling genomförs under september med en transportabel 
tågsimulator från VTI på de orter i Sverige där erfarna ERTMS-förare finns (Sundsvall, Umeå, Luleå, 
Boden). Projektet innehåller såväl ett nytt angreppssätt för att rekrytera deltagare som ett nytt 
användningsområde för den etablerade metoden MiRA. Resultaten från studien blir ett viktigt bidrag 
både till kunskapen om hur ökad automatisering påverkar förarens situation och beteende samt som 
input vid hastighetsprojektering. På Transportforum kommer data från självskattningar av 
arbetsbelastning att presenteras samt preliminära resultat om uppmärksamhet och körbeteende. 
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Automation och människa - anpassning och följsamhet för att skapa ett 
välfungerande flygledningsteam 
Presentatör: Magnus Nylin, Luftfartsverket, Norrköping, Sverige; Linköpings Universitet, 
Norrköping, Sverige 

Författare: Magnus Nylin Luftfartsverket, Norrköping, Sverige; Linköpings Universitet, Norrköping, 
Sverige  

Flygtrafiken står inför stora förändringar, bland annat genom utvecklingen av autonoma luftfartyg och 
eldrivna konventionella flygplan. Samtidigt kvarstår kraven på en säker och ännu effektivare 
flygtrafiktjänst. För att nå dit samtidigt som den nya flygtrafiken integreras är ökad automation med 
hjälp av artificiell intelligens (AI) ett verktyg som, i likhet med många andra sektorer, har fått stor 
uppmärksamhet. Ökad digitalisering och automation med hjälp av AI har stor potential, men innebär 
också utmaningar. En dåligt utformad automation riskerar att förflytta - snarare än att reducera - 
behovet av mänskliga resurser, introducera risker när automationen når sina begränsningar och 
grundläggande förmågor att ta över arbetet när automationens inte räcker till riskerar att försvinna när 
de inte praktiseras. Med introduktionen av AI-teknik väcks dessutom frågor om förståelse, transparens 
och eventuella inbyggda bias. För att möta de här utmaningarna behöver både automationslösningar 
och deras interaktion med människan utvecklas och forskas på parallellt. LFV är engagerat i ett antal 
olika projekt där båda frågorna adresseras ur olika synvinklar, inte minst genom ett långvarigt 
samarbete med Linköpings universitet runt människa-automation-samarbete. I projekt F AUTO 
forskas på hur en automation med hjälp av AI kan lära sig att tolka en operatörs, i vårt fall en 
flygledares, situation och lägesbilden i de processer som operatören kontrollerar för att på så sätt 
anpassa automationens beteende och skapa ett bra lagarbete mellan människa och automation. Det 
handlar exempelvis om att låta automationen förstå när det är lämpligt att kommunicera och att 
automationen har kunskap om vad operatören kan tänkas veta om den aktuella situationen och anpassa 
lösningar på problem till det. Operatören måste å sin sida ha möjlighet att interagera med 
automationen för att förmedla sina avsikter, varför vi också inkluderar mer renodlade gränssnittsfrågor 
i forskningen. I F AUTO har vi en transportslagsövergripande ansats som förutom flygtrafikledning 
också inkluderar sjötrafikinformationstjänst (VTS) och tågtrafikledning som har liknande 
operatörsmiljöer. I andra projekt, som Advanced AutoPlanner (avslutat men med ett 
fortsättningsprojekt på gång) och AI-assisterad flygtrafikledning är fokus på att använda AI för att lösa 
själva trafikproblemen och att hantera den enorma komplexitet som finns i ett 
flygtrafikledningssystem. Genom att kombinera kunskapen som genereras i de här olika typerna av 
projekt och i olika miljöer kan vi skapa en helhetsbild av hur teamet människa-automation kan 
utformas för att fungera så bra som möjligt. Ett konkret exempel från F AUTO är konceptet mjuka 
visuella påminnelser, där vi genom att ta hänsyn till hur människan uppfattar information i ett grafiskt 
gränssnitt och genom kunskap om blickmönster kan designa ett uppmärksamhetsstöd som är effektivt 
men inte stör operatören. 
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Samplanering vid Malmö godsbangård - koncept för digital datadelning 
(Shift2Rail) 
Presentatör: Sara Gestrelius, RISE Research Institutes of Sweden 

Författare: Sara Gestrelius RISE Research Institutes of Sweden  

På Malmö godsbangård samsas flera aktörer om spårkapaciteten för ankommande och avgående tåg. 
Beroende på vilken aktivitet ett tåg är inblandat i krävs att tågoperatören, tågklareraren, 
rangeringspersonal och/eller terminalpersonal hanterar tåget. För att förhindra resurskonflikter på 
spåren behöver aktörerna kommunicera runt den aktuella dagens behov och möjligheter, och i 
Shift2Rail projektet Fr8Rail3 har en demonstrator för samplanering av Malmö godsbangårds I/U-
spårgrupp tagits fram. Demonstratorn, som kallas Yard Coordination System, har utvecklats av Indra i 
samarbete med RISE och Trafikverket. Personal från rangeringsverksamheten och 
terminalverksamheten har också bidragit under demonstratorns utformande. Presentationen kommer 
handla om demonstratorn och om hur samplanering kan förhindra eller minska konflikter och 
störningar. 
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10:4 Uppkopplade fordon och delning av data 

EfficientFlow - bättre flöde vid hamnbesök och mötesoptimering i trånga 
farleder 
Presentatör: Ulf Siwe, Sjöfartsverket, Göteborg 

Författare: Ulf Siwe Sjöfartsverket, Göteborg  

Under åren 2018-2021 genomfördes EfficientFlow-projektet av Gävle Hamn, Rauma Hamn, SAMK, 
FinTraffic, samt Sjöfartsverket, som koordinerade projektet. Projektet resulterade i nyutvecklade 
digitala verktyg för hamnarna Gävle och Rauma, som möjliggör enklare och effektivare 
informationsdelning internt för hamnaktörerna samt möjliggörare för Just-in-Time ankomster av fartyg 
och vidare kommunikation med landbaserade transporter. Verktyget som utvecklades spred sig efter 
avslutat projekt till samtliga finska hamnar och det bedrivs arbete idag att använda resultatet för vidare 
utrullning även till fler svenska hamnar. Applikationen skapar en gemensam lägesbild över fartygs 
anlöp i hamnar genom att dela information i realtid till aktörer inblandade i anlöpet. Resultaten består 
av dokumentation av affärsmodell, förvaltning, kravspecifikation samt efterlämnar ett Open Source-
paket som möjliggör att vem som helst kan implementera och vidareutveckla detta. EfficientFlow tog 
också fram ett verktyg för färjorna, lotsarna och trafikcentralerna som verkar i farlederna mellan 
Stockholm och Åbo. Verktyget möjliggör effektivare möteshantering i farlederna och har potential att 
minska bunker, buller och samtidigt höja säkerheten ytterligare. I farlederna finns det ett antal 
områden där fartyg inte får, inte kan eller inte rekommenderas att möta varandra vid passage. 
Verktyget hjälper till att identifiera vart fartyg kommer mötas i farlederna. Om ett möte sker i något av 
de områden där det inte går att mötas visas detta visuellt och ger fartyg beslutsstöd att anpassa fart för 
att mötas utanför ett sådant område. VTS som har en övervakande roll får en bättre samlad lägesbild. 
Projektet genomförde sin slutkonferens digitalt juni 2021 och finns tillgängligt på: 
https://www.youtube.com/watch?v=SlAqOvJ6yK0&ab_channel=Sjöfartsverket. 
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Urbana tillämpningar för uppkopplade fordon och datadelning 
Presentatör: Mikael Ivari, Göteborg stad 

Författare: Mikael Ivari Göteborg stad, Menno Malta Monotch, Petter Eistrand Sweco, Magnus 
Hjälmdahl Sweco  

Background Denna presentation föreslås ingå i den föreslagna sessionen Uppkopplade fordon och 
delning av data - från europeisk samverkan till lokala implementationer. Allt fler fordon på våra 
svenska och europeiska vägar är uppkopplade mot olika molntjänster och förväntningarna på 
framtidens digitaliserade trafik är att den i allt större omfattning är uppkopplad, datadriven och 
tjänstebaserad. Dessutom förväntas den bli automatiserad i allt högre grad. Mycket arbete pågår, både 
inom Sverige och EU, för att definiera standarder, lagar och ekosystem för detta, men även vilka 
tekniska lösningar som man vill implementera och vilka affärsmodeller som är bäst lämpade för att 
implementera uppkopplad trafik. Projektet NordicWay 3 är ett EU-projekt med nordiska partners där 
myndigheter, städer, industri och akademi tillsammans arbetar mot att utveckla, demonstrera och 
utvärdera olika uppkopplade tjänster och den infrastruktur dessa kräver. Totalt inkluderar NordicWay 
över 50 olika aktörer inom Norden och partners representerar vägmyndigheter i Sverige, Danmark, 
Norge och Finland, fordonstillverkare, leverantörer av infrastruktur, tech-företag och akademi. Inom 
projektet har deltagarna etablerat pilotverksamhet med uppkopplade fordon och tjänster för att 
tillhandahålla trafiksäkerhets- och framkomlighetsrelaterad information till trafikanter och fordon samt 
möjliggöra prioriterad framkomlighet för särskilda fordon enligt principerna för Uppkopplade och 
Samverkande transporter. Fordon med rätt utrustning kommer att kontinuerligt förses med information 
om t.ex. trafiksignalstatus, tillträdesrättigheter, vägarbeten, utryckningsfordon, olyckor mm på ett sätt 
som gör att fordonets system kan hålla föraren informerad. Methods Inom projektet har en Interchange 
node etablerats som städer kan utnyttja för t.ex. uppkopplade trafiksignaler och bussprio. 
Interchangenoden är byggd enligt den standard för federerade interchangenoder som gemensamt tagits 
fram inom C-Roads. Denna möjliggör för t.ex. staden att dela med sig av trafiksignalinformation till 
fordon, oberoende av fordonets märke och nationalitet. Det möjliggör också tvåvägskommunikation 
där bussar eller andra fordon kan anmäla ankomst och få prioritet i trafiksignaler. Results Mycket av 
den data som det uppkopplade transportsystemet förväntas konsumera härrör från just staden vilket 
gör att Göteborgs stad (och övriga städer inom NordicWay 3) blir nyckelspelare i det uppkopplade 
transportsystemet. Det är dock inte självklart vilket ansvar staden har att dela med sig av data, vilket 
ansvar de har för kvaliteten på data man delar och hur man kan få data tillbaka från fordon och 
användare av transportsystemet. En stor fråga för att kunna avgöra vilket ansvar staden ska ta, och 
därmed också vilka investeringar man vill göra, är vilken nytta man kan förväntas få ut av det 
uppkopplade transportsystemet. Presentationen kommer att redogöra för hur en plattform för delning 
av data kan fungera och driftas. Här kommer erfarenheter från NordicWay men även erfarenheter från 
Talking Traffic i Nederländerna att redovisas. Presentationen kommer vidare att redogöra för hur 
Göteborgs stad arbetar med detta och slutligen kommer tillämpningsområdet buss-prio att redogöras 
för. Presentationen är tänkt att redogöra för potentiella nyttor och tillämpningar för staden i den 
föreslagna sessionen Uppkopplade fordon och delning av data - från europeisk samverkan till lokala 
implementationer. 
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Ökad trafiksäkerhet genom delning av data 
Presentatör: Kristian Jaldemark, Carmenta 

Författare: Kristian Jaldemark Carmenta, Thomas Andersson Combitech, Ulrik Janusson Scania, 
Magnus Hjälmdahl Sweco  

Background Denna presentation föreslås ingå i den föreslagna sessionen Uppkopplade fordon och 
delning av data - från europeisk samverkan till lokala implementationer. Allt fler fordon på våra 
svenska och europeiska vägar är uppkopplade mot olika molntjänster och förväntningarna på 
framtidens digitaliserade trafik är att den i allt större omfattning är uppkopplad, datadriven och 
tjänstebaserad. Dessutom förväntas den bli automatiserad i allt högre grad. Mycket arbete pågår, både 
inom Sverige och EU, för att definiera standarder, lagar och ekosystem för detta, men även vilka 
tekniska lösningar som man vill implementera och vilka affärsmodeller som är bäst lämpade för att 
implementera uppkopplad trafik. Projektet NordicWay 3 är ett EU-projekt med nordiska partners där 
myndigheter, städer, industri och akademi tillsammans arbetar mot att utveckla, demonstrera och 
utvärdera olika uppkopplade tjänster och den infrastruktur dessa kräver. Totalt inkluderar NordicWay 
över 50 olika aktörer inom Norden och partners representerar vägmyndigheter i Sverige, Danmark, 
Norge och Finland, fordonstillverkare, leverantörer av infrastruktur, tech-företag och akademi. Inom 
projektet har deltagarna etablerat pilotverksamhet med uppkopplade fordon och tjänster för att 
tillhandahålla trafiksäkerhets- och framkomlighetsrelaterad information till trafikanter och fordon samt 
möjliggöra prioriterad framkomlighet för särskilda fordon enligt principerna för Uppkopplade och 
Samverkande transporter. Fordon med rätt utrustning kommer att kontinuerligt förses med information 
om t.ex. trafiksignalstatus, tillträdesrättigheter, vägarbeten, utryckningsfordon, olyckor mm på ett sätt 
som gör att fordonets system kan hålla föraren informerad. Rätt utrustade fordon kan också själva 
verka för att minska risker och samtidigt fungera som prober i systemet och fortlöpande rapportera 
information om t.ex. väglag och hastighet till en överordnad trafikledning. Methods Inom projektet har 
ett antal svenska industripartners tillsammans med de Nordiska Trafikverken utvecklat tjänster som 
syftar till att öka trafiksäkerheten. Dessa tjänster är Emergency Vehicle Approaching (EVA), Accident 
Zone Ahead (AZ) och Road Works Warning (RWW). Dessa tjänster möjliggör att i realtid skicka 
information till fordon som befinner sig i närheten av dessa faror för att t.ex. informera om 
upphinnande utryckningsfordon så att föraren kan ge dem fri väg eller informera om annalkande 
vägarbeten. För vägarbeten kommer det även möjligheten att begränsa fordonshastigheten att utredas 
och demonstreras med tunga fordon. Results De säkerhetsrelaterade tjänsterna inom C-ITS är extra 
intressanta då det finns ett stort intresse från både väghållare och fordonsindustri att implementera 
dessa och tjänsten RWW bedöms vara en av de första att implementeras. Samtliga dessa kräver dock 
att offentliga och privata aktörer samverkar vilket medför utmaningar både kopplat till ekosystem, 
kostnader och ansvar. Presentationen kommer redogöra för dessa tjänsters potential och hur de kan 
implementeras och är en del av den föreslagna sessionen Uppkopplade fordon och delning av data - 
från europeisk samverkan till lokala implementationer. 
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Smarta urbana trafikzoner - Resultat från geofencingpiloter för 
framtidens hållbara och säkra stad 
Presentatör: Felicia Hökars, Closer/Lindholmen Sciencepark 

Författare: Felicia Hökars Closer/Lindholmen Sciencepark, Anna-Karin Salmi Trafikverket, 
Josephine Darlington Closer/Lindholmen Sciencepark  

Smarta urbana trafikzoner (smarta zoner), kommer i framtiden vara en del av att möjliggöra den 
flexibla staden där fordon rör sig på människors villkor. Under 2020-2022 har projektet testat olika 
delar av vad som kommer bli ett kraftfullt verktyg, baserat på geofencing, för att bidra till tystare, 
säkrare och hälsosammare miljöer att leva och bo i. Geofencing eller ett geostaket kan ses som ett 
digitalt avgränsat område där fordonet styrs av digitalt uppsatta regler, där geostaketet möjliggör en 
styrning av hur fordonet ska framföras utan mänsklig inblandning. Inom smarta zoner har geostaket 
testats kring hastighetsstyrning av olika typer av fordon samt aktivering av varningsmekanismer inom 
ett geostaket kopplat både till fordon och cyklister. Smarta zoner är ett UDI (utmaningsdriven 
innovation)-projekt, delfinansierat av Vinnova, som har samlat städer, fordonsindustrin, speditörer, 
teknikleverantörer, akademin och myndigheter för att testa olika typer av smarta zoner. 
Demonstrationerna skedde framförallt under hösten 2021 och projektet pågår i sin helhet till 
september 2022 med en totalbudget på strax under 14 MSEK. Redan nu kan projektet redovisa resultat 
från tillämpning av: 1. Dynamiskt hastighetsreglerade distributionsfordon i staden, med 
hastighetssänkning i nära realtid baserat på mängden av oskyddade trafikanter som rör sig i området 
för att öka trafiksäkerheten 2. Hastighetsreglerade och ruttstyrda dispenstransporter i staden för att öka 
fyllnadsgraden och minska byggtransporternas miljöpåverkan 3. Smart byggplatsutfart med 
uppkopplade sensorer och varningssignaler för minskad kollisionsrisk mellan tungt fordon och 
oskyddad trafikant Utöver resultat från fysiska test vill projektet även redovisa resultat från 
identifierade utmaningar i att få smarta zoner på plats kopplat till regelverk, den digitala 
infrastrukturen och drivkrafter för uppskalning. Exempel på frågor som tas upp kopplar till 
hastighetsstyrning och kontroll av ett fordon, integritets- och informationshantering av föraren samt 
kravställning i upphandling. Smarta zoner har inkluderat test av geostaket som är statiska, dynamiska 
och smarta vilket gör projektet unikt i likväl nationella som internationella sammanhang. Projektet är 
ett steg 2 inom Vinnovas UDI-program och blickar framåt mot ett steg 3 under 2022-2025 för att 
möjliggöra vidare uppskalning av lösningarna som har testats inom nämnda smarta zoner. 
Projektpartners innefattar följande organisationer: Stockholms stad, Göteborgs stad, Axfood, Martin & 
Servera, HAVI, Ramudden, M Logistics, Betongindustri, Hövding, VTI, AstaZero, RISE, Göteborgs 
Universitet, SAFER, Scania, Viscando, Technolution, CLOSER, Trafikverket. Projektets 
referensgrupp innefattar följande aktörer: Daimler, Volvokoncernen, DB Schenker, AI Innovation of 
Sweden, Chalmers Fastigheter, Chalmers, POC. 
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Trafiknätsplan för Göteborgs stad – från trafikstrategi till konkret 
planering på systemnivå 
Presentatör: Per Wingqvist, Göteborgs Stad, Göteborg, Sverige 

Författare: Per Wingqvist Göteborgs Stad, Göteborg, Sverige, Eva-Marie Wenehed Tyréns Sweden 
AB, Malmö, Sverige  

Bakgrund När ”Trafik-strategi för en nära storstad" antogs år 2014 förändrades trafikplaneringen i 
Göteborg radikalt i och med de nya färdmedelsmålen. Dessa innebär att antalet resor med gång, cykel 
och kollektivtrafik ska fördubblas. Göteborg är dessutom inne i ett expansivt skede där planering och 
byggande av den framtida staden sker parallellt. Stora stadsomvandlingsprojekt som Älvsstaden sker 
samtidigt som infrastruktursatsningar så som Västlänken, Marieholmsförbindelsen och Hisingsbron. 
Den sammantagna planeringssituationen är därmed komplex och många efterfrågade en sammanställd 
bild av de trafikanspråk som finns på stadens gator. Detta är bakgrunden till varför trafikkontoret tog 
initiativ till att ta fram en trafiknätsplan. Allt underlag kring Göteborgs trafiknät var dessutom utspritt i 
olika GIS-lager och rapporter. Utpekade nät håller varierande kvalitet och status. Det fanns därför ett 
stort behov av att göra en omfattande genomlysning av trafiknäten för att kunna landa i en karta över 
samtliga trafiknät.Metod För att nå en samlad målbild kring trafiknätsplanens syfte och omfattning har 
arbetet genomförts i bred samverkan inom trafikkontoret så väl som med andra förvaltningar. 
Trafikplaneringen i Göteborg utgår ifrån stadens trafikstrategi där en målsättning är att gång- och 
cykeltrafik ska prioriteras högre. Formuleringen känns igen från många andra kommuner och städer. 
Men hur gör man i praktiken? Trafiknätsplanen syftar till att konkretisera trafikstrategins visionära 
planering till handfast vägledning. Vägledningen utgår dels från livsrumsmodellen, dels från 
trafiknätens olika funktionsklasser som definierats inom projektet. På så vis anpassas avvägningen 
mellan trafikanspråken efter stadsrummets karaktärsdrag.Resultat Uppdraget har pågått sedan 2016 
men 1 oktober 2021 lanserades trafiknätsplanen i en så kallade StoryMap vilket är en webbapplikation 
där interaktiva kartor kombineras med beskrivande text och bild. Med denna digitala plattform är det 
lättare att ajourhålla och utveckla näten allt eftersom staden utvecklas. I trafiknätsplanen redovisas 
trafiknäten för gång, cykel, kollektivtrafik, biltrafik, gods- och varutransporter samt utryckningsnätet 
och omfattar hela Göteborgs stad. Dessutom presenteras kunskapsunderlag så som standard, kvalitet 
och flöden kopplat till respektive trafikslag. Istället för att leta i flera olika trafikslagsspecifika 
dokument är det enkelt att hitta alla dagens och, i de fall det finns, framtida trafikanspråk. 
Trafiknätsplanen används som ett verktyg i den dagliga trafikplaneringen vid planering av den 
enskilda planen, platsen eller gatan.Slutsats Hittills har systemperspektivet redovisats i enskilda 
färdmedelsspecifika dokument i schematiska bilder som utgår ifrån Göteborgs stads trafikstrategi. 
Men med denna gemensamma plattform har trafikstrategin konkretiserats och applicerats på en 
geografisk systemnivå. Därmed leder trafiknätsplanen till ökad tydlighet för planerare samt ger 
vägledning vid ställningstaganden kring prioriteringar och utformning. Avsikten är att uppnå en 
effektivare planering. Med detta verktyg är det möjligt att gå från stuprörsplanering till trafikplanering 
på systemnivå.  
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11. Cykling och gångtrafik 
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11:1 Gång i centrum 

Väjningsbeteende vid övergångsställe och gångpassage - en 
observationsstudie 
Presentatör: David Lindelöw, Sweco 

Författare: David Lindelöw Sweco, Erica Löfqvist Sweco  

Denna studie har studerat väjningsbeteendet vid övergångsställen och gångpassager och dess 
viktigaste slutsats är att andelen motorfordon som väjer för fotgängare skiljer sig mellan olika typer av 
korsningspunkter. Trots genomgående relativt låga hastighetsnivåer sticker studiens upphöjda 
gångpassage ut med sin lägre väjningsandel och trafikanters uppfattning om vilka regler som gäller vid 
denna. Fältstudien förlades till fyra följande korsningspunkter i Halmstad. Den genomfördes under 
hösten 2020. Övergångsställe med mittrefug: Sven Jonsons gata/ Gamletullsgatan Upphöjt 
övergångsställe: Brogatan/ Karl XI:s väg Gångpassage med mittrefug: Nissabogatan/ Gamletullsgatan 
Upphöjd gångpassage: Fogdegatan/ Karl XI:s väg Fältstudiens huvudsakliga datainsamling gällde 
observation av väjningsbeteende för motorfordon och korsande fotgängare vid de fyra 
korsningspunkterna. Observationen kompletterades med hastighetsmätningar av motorfordon och 
räkning av flöden för båda trafikslagen. Olycksdata togs ut från STRADA för de senaste 5 åren. 
Dessutom gjordes kortare kvalitativa intervjuer med fotgängare gällande deras uppfattning om 
platserna. Dataanalysen av fältstudiens material visar att väjningsandelen skiljer sig åt mellan 
korsningspunkterna. Den tydligaste skillnaden är den statistiskt signifikanta som konstaterats mellan 
den upphöjda gångpassagen vid Fogdegatan och de andra korsningspunkterna. Skälet till den lägre 
andelen har inte statistiskt kunnat fastställas, men det torde finnas flera förklarande faktorer. Det kan 
bero på regleringsformen, det låga gångflödet eller fotgängarnas förvirring kring vad som gäller. 
Studiens övergångsställen uppvisade båda höga väjningsandelar, trots varierande utformning, 
gångflöde och ÅDT. Resultatet indikerar att låghastighetsmiljöer i sig har en större effekt på 
väjningsbenägenheten, oavsett vilken typ av övergångsställe som anläggs. Utifrån denna studies 
datainsamling och analys rekommenderas upphöjda gångpassager inte ersätta övergångsställen. 
Observationsstudien och intervjuerna påvisar att den upphöjda gångpassagen är svårtolkad. Vidare har 
studien påvisat att andelen väjande motorfordon kan variera även inom låghastighetsmiljöer. Det bör 
fortsatt göras grundade överväganden när korsningspunkter ska planeras och anläggas inom dessa 
miljöer. 
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Göteborgs Stads gångnät- en metodbeskrivning för hur ett 
kommunövergripande gångnät med en hierarkisk struktur kan 
identifieras. 
Presentatör: Natalia Kuska, Tyréns Sweden AB, Göteborg, Sverige 

Författare: Natalia Kuska Tyréns Sweden AB, Göteborg, Sverige, Maria Olsson Göteborgs Stad, 
Göteborg, Sverige  

Bakgrund Göteborg Stad har gjort ett omfattande arbete med att sammanställa alla geografiskt 
utpekade trafiknät (befintliga så väl som framtida) i en gemensam plattform kallad Trafiknätsplanen. 
Syftet med Trafiknätsplanen är att underlätta planering genom att skapa en helhetsbild över samtliga 
anspråk. Parallellt med Trafiknätsplanen togs ett strategiskt planeringsstöd för fotgängarfrågor fram: 
Gångvänligt Göteborg. Stödet beskriver visioner, mål, viktiga kvaliteter för fotgängare samt behovet 
av ett utpekat gångnät men det saknades ett geografiskt utpekat gångnät. För att synliggöra 
fotgängarnas anspråk och säkerställa att deras behov beaktas när staden utvecklas beslutades det om 
att analysera och peka ut stadens gångnät.Metod Då det saknades vedertagna metoder för att precisera 
gångnät togs en egen metod fram. Metoden är ett resultat av ett tätt samarbete mellan Göteborgs Stad 
och Tyréns. Metoden preciserar inte bara ett nät utan också en hierarkisk struktur i form av olika 
funktionsklasser. Alla trafiksystem har en hierarkisk struktur, det finns vissa länkar i systemet som har 
en mer överordnad roll i systemet. Det är viktigt att förstå och ha samsyn kring vilken roll en viss länk 
har i systemet oavsett om man arbetar med tidiga skeden eller drift och underhållsskedet. Grunden för 
metoden är olika typer av space syntax analyser som kombineras med information om arbetsplatser, 
viktiga målpunkter, skolor, kollektivtrafiksystemet och rekreativa miljöer. Funktionsklass 1 utgörs av 
platser och stråk med stora flöden av gående eller vistelsebehov enligt följande kategorier: Stråk och 
platser med stora flöden och/eller stort vistelsebehov: Gångstråk som kopplar till stora hållplatser i 
kollektivtrafiksystemet. Gångstråk som länkar samman stora besöksmålpunkter med den närmaste 
hållplatsen. Gångstråk som länkar samman hållplatser med stora arbetsplatser eller kluster av 
arbetsplatser. Gångstråk med potential för vistelse utifrån ett urval av befintliga verksamheter. 
Vistelseytor i anslutning till stora besöksmålpunkter. Gångfartsgator Torgytor Gröna stråk och parker i 
stadsmiljö Blå stråk i stadsmiljö Gångstråk inom funktionsklass 2 består dels av de viktigaste 
gångstråken som tillsammans bildar ett sammanhängande nät, dels av gångstråk med specifika syften 
som bedöms vara särskilt relevanta för fotgängare: Sammankopplande gångstråk - stråk som kopplar 
samman staden på längre avstånd, exempelvis mellan stadsdelar. Lokala huvudgångstråk - de 
viktigaste stråken inom stadsdelar. Friluftstråk - gröna och blå stråk genom naturområden och längs 
kusten. Skolstråk - stråk i anslutning till skolor som är viktiga för skolelever. Gångstråk inom 
funktionsklass 3 består av det övriga lokalnätet.Resultat Ett geografiskt utpekat gångnät med olika 
funktionsklasser för hela Göteborgs stad samt en generell metod som är applicerbar på vilken kommun 
som helst. 
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Sommargågator - erfarenheter och lärdomar från mer än 5 års arbete 
Presentatör: Nima Karimzadeh, Sweco Architects 

Författare: Nima Karimzadeh Sweco Architects  

Bakgrund: Sedan 2015 har Stockholms stad drivit projektet ”Levande Stockholm” där gator och torg 
tillfälligt omregleras och möbleras för att möjliggöra vistelseytor, grönska, lek, verksamheter och olika 
former av stadsliv. Projektet har under sina år bidragit till att skapa en organisation och ett arbetssätt 
där staden snabbt anpassar sig efter evenemang, aktiviteter och årstider. Swecos landskapsarkitekter 
och trafikplanerare har varit med i projektet sedan starten och bidragit till dess utveckling. I denna 
presentation beskrivs hur arbetsprocessen har vuxit fram och hur årshjulet ser ut vad gäller planering 
och utformning av sommargågator och sommartorg. Metod: Sweco har tagit fram en verktygslåda för 
Stockholms stads arbete med sommargågator. Verktygslådan inkluderar alla byggstenar inom Levande 
Stockholm såsom färg, grafik, möbler, växter, trafikreglering, markmaterial, pop-up-parker, spel och 
paviljonger. Som komplement till verktygslådan har Sweco tagit fram en planeringsmanual för 
gågator. Manualen är ett kombinerat trafik- och gestaltningsprogram med utformningsprinciper och 
fallstudier av befintliga gågator i Stockholm. Verktygslådan och planeringsmanualen är ett stöd i 
arbetet med Levande Stockholm där Sweco hjälper staden att planera för de tjugotal platser som 
omvandlas varje sommar. Sedan en tid tillbaka testar staden även ett koncept med ”vintergågator” som 
förhoppningsvis kan vidareutvecklas och spridas till fler platser. Levande Stockholm är lite som ett 
pågående experiment – en samling av små innovationer och pusselbitar som tillsammans visar och 
testar nya möjligheter till hur befintliga torg- och gaturum kan användas. Resultat: Sommargågator 
och liknande pop-up-projekt är ett bra sätt att visa hur en etablerad plats kan användas på ett annat sätt. 
Det ger större fysiskt utrymme för stadens fotgängare samtidigt som det ger möjlighet att testa nya 
idéer och rumsstrukturer på platser som är under utveckling. Det kan även användas som ett socialt 
integrationsprojekt. Ett exempel på det är sommartorget i Husby där ambitionen har varit att skapa 
tillfälliga installationer för att öka närvaron av barn och kvinnor, med fokus på lekfullhet och koppling 
till odling. 2019 genomförde Stockholms stad en enkätundersökning som summerade allmänhetens 
åsikter om projektet och dess påverkan på staden. Att delge fler kommuner och aktörer dessa resultat, 
men även praktiska erfarenheter kan bidra till förbättrade utgångslägen i deras arbete med liknande 
projekt. Det finns många liknande internationella projekt men att redovisa och tala om det utifrån 
lokala kontexter bidrar till ökad specificitet och således mer hållbara sociala resonemang. Att skapa 
forum för utbyte av erfarenheter och kunskaper inom ämnet ”tillfälliga platser” är kritiskt för att hjälpa 
samtliga kommuner i landet som genomför liknande projekt att snabbt lära sig ett arbetssätt men även 
för att kunna bidra till att förvalta nya kunskaper och arbetsmetoder. 
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Shared Space: Utifrån olika åldersgruppers perspektiv 
Presentatör: Henriette Wallén Warner, VTI 

Författare: Henriette Wallén Warner VTI, Jan Andersson VTI, Christopher Patten VTI  

Shared space avser en yta som är gemensam för oskyddade och skyddade trafikanter och som ska 
inbjuda till ett levande stadsrum för alla. Syftet med denna studie var att undersöka hur unga, 
medelålders och äldre upplever shared space utifrån ett fotgängarperspektiv. Syftet var vidare att 
undersöka om, och i så fall hur, en alternativ utformning av ytan (med eller utan stora blomkrukor 
utplacerade) påverkar deras upplevelse. Totalt 37 deltagare, uppdelat på de tre åldersgrupper, deltog i 
studien som genomfördes på Fiskaretorget i Västervik. Ungefär hälften av deltagarna genomförde 
försöket utan och hälften med stora blomkrukor utplacerade på torget. En ögonrörelsestudie och en Q-
studie kombinerades för att få en så heltäckande bild som möjligt. Resultaten av ögonrörelsestudien 
visar att medelålders alltid tittade mer på trafikrelevanta än på icke-trafikrelevanta föremål, medan 
unga alltid tittade ungefär lika mycket på trafikrelevanta och icke-trafikrelevanta föremål, oavsett om 
det fanns stora blomkrukor utplacerade eller inte. De äldre däremot, ändrade sitt beteende beroende på 
utformningen av shared space. När det inte fanns några stora blomkrukor utplacerade tittade de mer på 
trafikrelevanta än på icke-trafikrelevanta föremål, medan de tittade lika mycket på trafikrelevanta och 
icke-trafikrelevanta föremål när det fanns stora blomkrukorna utplacerade. Vid ett närbeläget icke-
signalreglerat övergångställe tittade samtliga åldersgrupper mer på trafikrelevanta föremål. Samtidigt 
visar Q-studien att deltagarna, oavsett ålder, inte upplevde någon större osäkerhet på denna typ av 
gemensamhetsytor. Den upplevda osäkerheten som trots allt fanns, minskades med de stora 
blomkrukor som återskapade den traditionella uppdelningen med tydliga zoner där fotgängare kan 
vistas i ett relativt bilfritt område medan motorfordonen får tydliga stråk att färdas längs. För att kunna 
avgöra hur utformningen av gemensamhetsytor (med mer eller mindre tydlig uppdelning mellan 
oskyddade och skyddade trafikanter) påverkar trafiksäkerheten behövs dock ytterligare studier av 
shared space för att förstå interaktionen mellan olika trafikantgrupper. 
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Trafikbuller - ett högljutt hot mot folkhälsan 
Presentatör: Dan Andersson, FoU-enheten för rörelse, hälsa och miljö vid Gymnastik- och 
idrottshögskolan i Stockholm (GIH) 

Författare: Dan Andersson FoU-enheten för rörelse, hälsa och miljö vid Gymnastik- och 
idrottshögskolan i Stockholm (GIH), Lina Wahlgren FoU-enheten för rörelse, hälsa och miljö vid 
Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm (GIH), Peter Schantz FoU-enheten för rörelse, hälsa och 
miljö vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm (GIH)  

Bakgrund Regelbunden fysisk aktivitet har positiva hälsoeffekter, och många vill vara fysiskt aktiva, 
men upplever inte sällan olika hinder för det, till exempel tidsbrist. Att gå eller cykla till arbetet är 
därför en intressant möjlighet i detta sammanhang, då fysiskt aktiv arbetspendling ofta är tidseffektivt. 
Dessutom krävs sällan någon specialutrustning, startsträckan är kort och avstånden kan anpassas så att 
man går, cyklar hela eller delar av sträckan mellan hem och arbetsplats. Om färdvägsmiljön dessutom 
upplevs som stimulerande och trygg kan den sannolikt bidra till att upprätthålla ett beteende, och på så 
vis medverka till att många individer får en angelägen ”dos” fysisk aktivitet. Studier av hur olika 
trafikvariabler samspelar, och hur dessa i sin tur påverkar vår uppfattning om en färdvägsmiljö ger 
inga entydiga svar. Syftet med denna studie var därför att studera de interna sambanden mellan fyra 
olika variabler relaterade till motortrafik: hastighet, flöde, buller och avgaser samt hur dessa, i olika 
kombinationer, inverkar på uppfattningen om en miljö är hindrande eller stimulerande respektive trygg 
eller otrygg för arbetspendling till fots. Metod 294 arbetspendlande fotgängare (49.5 ± 10.4 år, 77 % 
kvinnor) rekryterades via annonser, och deras upplevelser av sina färdvägsmiljöer i Stockholms 
innerstad har nyttjats i våra analyser. Upplevelserna skattades med färdvägsmiljöskalan ”The Active 
Commuting Route Environment Scale” (ACRES). Den innehåller utfallsvariablerna hindrande-
stimulerande färdvägsmiljö och otrygghet-trygghet i trafiken, samt ett antal miljöprediktorer, varav vi 
har nyttjat de fyra som är relaterade till motortrafik: flöde av motorfordon, hastighet, buller och 
avgaser. Såväl trafikvariabler som utfallsvariabler skattades med 15-gradiga skalor. För att analysera 
sambanden mellan trafikvariablerna och utfallsvariablerna användes multipla regressionsanalyser. 
Resultat Alla trafikvariabler var i sig själva negativt relaterade de båda utfallsvariablerna hindrande-
stimulerande färdvägsmiljö och otrygghet-trygghet i trafiken. När istället de fyra trafikvariablerna 
analyserades samtidigt i förhållande till om miljön upplevdes som hindrande eller stimulerande samt 
otrygg eller trygg var det enbart buller som var negativt relaterad till de båda utfallsvariablerna. 
Hastighet hade en negativ roll i förhållande till trygghetsvariabeln. Analyserna visade dessutom att 
både flöde av motorfordon och hastighet förutspådde buller. Slutsatser Samtidigt som varje 
trafikvariabel är negativt relaterad till hur färdvägsmiljöer upplevs av fotgängare, framträder 
motorfordons buller och hastigheter som de variabler som är mest bekymmersamma för fotgängare. 
Studier som denna kan utgöra ett underlag för arbetet med att skapa attraktiva miljöer för fotgängare, 
och därmed bidra till bättre folkhälsa, förändrade pendlingsmönster i urbana miljöer samt ökad 
ekologisk hållbarhet. 
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11:2 Hinder på vägen för cykling 

Effekt av vägunderhålls- och reparationsarbeten på cyklister 
Presentatör: Hampus Ekblad, Ramboll Sverige AB, Stockholm, Sverige 

Författare: Hampus Ekblad Ramboll Sverige AB, Stockholm, Sverige, Joakim Ahlberg Ramboll 
Sverige AB, Stockholm, Sverige, András Varhelyi Lunds Tekniska Högskola, Lund, Sverige, 
Adeyemi Adedokun Trivector AB, Lund, Sverige  

Bakgrund En stor andel av cykelolyckor är singelolyckor och på grund av hur olyckor sker och 
rapporteras är det svårt att definiera eller mäta andelen singelolyckor där drift- och 
vägunderhållsarbeten har varit en bidragande faktor. Detta projekt syftar till att studera cyklisters 
säkerhet, beteende, framkomlighet och val att cykla vid platser där drift och vägunderhållsarbeten 
pågår och omfattar arbeten på såväl GC-vägar som vägar för motorfordonstrafik. Inom projektet har 
tidigare gjorts en litteraturstudie och en enkätstudie i syfte att undersöka hur cyklisters upplevda 
framkomlighet, säkerhet och beteende påverkas olika typer av vägunderhålls- och reparationsåtgärder. 
Litteraturstudiens syfte är att samla relevant litteratur och befintlig kunskap inom området. 
Enkätstudien baseras på resultaten i litteraturstudien. Metod Enkätstudien har genomförts som en 
webbenkät av Norstat. Enkäten skickades till 1 000 enkätrespondenter från 5 olika kommuner. 
Kommunerna var Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Lund och antalet respondenter 
fördelades efter kommunens befolkningsstorlek. Enkäten består av 14 frågor om resmönster och 
upplevelsen vid vägarbeten. Fältstudien gjordes i form av drömnarfilmning och analys av filmerna 
med hjälp av mjukvara för videoanalys från Goodvision. En första filmning är gjord och en andra är 
planerad att göras i september 2021. Den första videofilmningen gjordes den 16:e juni 2021 från 
klockan 07:00 till 08:00. Från dataanalysen ges trajektorier bestående av rörelsemönster för alla 
trafikanter som passerat det filmade området. Resultat Litteraturstudie Litteraturstudien visar på en 
stor avsaknad på bra och relevant litteratur inom området, både nationellt och internationellt. 
Framförallt saknas goda exempel på hur omledningar ska göras. Enkätstudie Studien visar att 
trafikanterna är missnöjda med hur cyklister hanteras förbi vägarbeten, även om resultatet inte är helt 
entydigt. På frågan om vad som man finner mest störande där arbeten pågår kommer Höga kanter på 
första plats, följt av Gropar, Ojämnheter och Löst grus. När respondenterna själva fyller i är 
Hanteringen av omledningen en viktig aspekt. Andra intressanta resultat är, bland annat, att en stor 
andel, 13 %, säger att de helt byter färdmedel om det är vägarbeten på deras färdväg vilket potentiellt 
sätt kan ha stor påverkan på hur hållbar resan är. Fältstudie (preliminära resultat) Totalt registrerades 
72 cyklister under perioden. Av dessa cyklade 19% (14 st) på vägen efter att ha korsat till andra sidan 
om vägen. 7 % (5 st) korsade på ställen där avfasning saknades, nedför trottoarkant vilket i relation till 
svaren i enkätstudien är intressant. Det är också intressant att påpeka att endast en cyklist följde den 
vägledning som fanns på platsen, vilket visar på att Hanteringen av omledningen verkar vara en 
viktigare aspekt än vad som kom fram ur enkätstudien. Resultaten visar ett tydligt tecken: när 
cyklisterna underkänner vägledningen kommer de själva att identifiera nya vägar. Detta kan/skulle 
kunna resultera i lägre trafiksäkerhet, varför det är viktigt att vägledningar och omledningar håller god 
standard. 
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Tillfälliga vägutrusningars "cykelvänlighet" 
Presentatör: Anna Niska, vti 

Författare: Anna Niska vti, Jones Karlström vti, Katja Kircher vti  

Många cyklister skadas i singelolyckor och några av dessa sker i samband med vägarbeten. Det finns 
ett behov av ökad kunskap för att kunna anpassa utmärknings- och avspärrningsmaterial samt 
omledningsvägar för cyklister, både för ökad framkomlighet och för att minska olycksrisken. Syftet 
med det forskningsprojekt som presenteras är att bidra med kunskap om hur tillfälliga 
trafikanordningar som är anpassade för cyklande ska dimensioneras och utformas. Projektet ska även 
till att bidra med underlag till utveckling av väghållarnas styrdokument och rådgivande riktlinjer samt 
att ta fram utbildningsmaterial så att kunskapen från forskningsprojektet tillämpas. Under föredraget 
kommer resultat från projektets första del att presenteras innefattande simulerade cykelkrascher i 
VTI:s krocksäkerhetslaboratorium för att undersöka lämplig dimensionering och utformning av 
tillfällig vägutrustning för cyklister. Kraschtesterna illustrerar att en cyklist blir skadad vid inkörning i 
vägutrustningar – ofta är skadorna sannolikt allvarliga. Specialprodukter kan i vissa fall ge önskad 
mildring av skadeutfallet. I vanliga byggstängsel och kravallstaket fastnar styret lätt, ofta med ett 
plötsligt stopp som följd. På räcken och byggstängsel är fötternas utformning av betydelse då det i 
flacka vinklar lika gärna kan vara påkörning av foten som att cykelstyret fastnar som får cyklisten att 
falla. Platta fötter på stängsel är mer cyklistvänliga att köra över. Mer finmaskiga och flexande nät 
tycks minska risken för att cykelstyret ska fastna och har även en viss energiupptagande effekt. 
Fångstnät och vadderingar kan ge en mildring av skadeutfallet. Vid påkörning rakt in i låga hinder 
(under 1 meter) som betonggrisar, GP-link och Reblock kommer cyklisten att flyga över, ofta i en volt 
över styret med huvudet före. Vid något högre hinder (1 till 1,2 meter) som TA-balkar och 
kravallstaket kommer cyklisten att flyga över i vissa fall, fastnar uppe på hindret i andra fall eller 
landar hitom hindret. Utfallet påverkas troligen av typen av cykel (sitthöjd och sittposition), hastighet 
och påkörningsvinkel – flackare vinklar ger lägre risk. Dessa produkter ska alltså inte placeras rakt 
över cykelbanor eller i kurvor där det finns risk för inkörning i hög vinkel. Höjder över 1,4 meter är 
tillräckligt för att förhindra att cyklisten flyger över, men alltför höga hinder är inte heller bra. Våra 
försök visade att vid rak påkörning in i en 1,8 meter hög barriär (GP-link med träskiva) slungas 
dockan med huvudet före in i staketet eller barriären. Därför medför staket över en viss höjd en 
skaderisk för ansikte och huvud. I detta fall blir det viktigt med en energiupptagande/krockvålds-
dämpande lösning. Vid rak inkörning och ibland även vid inkörning i 45 graders vinkel, finns en risk 
att icke förankrade produkter välter med stor risk för allvarliga skador som följd. Flera av stängslen 
flyttar på sig en hel del vid påkörning, vilket bör beaktas vid montering nära schaktkant. Utformning, 
förankring, placering och montering är alltså viktiga aspekter för tillfälliga vägutrustningar i 
anslutning till cykelvägar. I föredraget kommer också delar av resultaten från studier i fält och på en 
testbana att presenteras där bland annat tillfälliga trafikanordningars synbarhet studeras. Dessa 
genomförs under hösten 2021 och alltså finns i skrivandets stund inga färdiga resultat. 
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Hindra bilar med pollare på gång- och cykelvägar - Hur får vi det att 
fungera i praktiken? 
Presentatör: Gustaf Bergeröd, Trafikkontoret, Stockholm stad 

Författare: Per Reiland COWI AB, Gustaf Bergeröd Trafikkontoret, Stockholm stad  

Bakgrund Olovlig motorfordonstrafik på gång- och cykelvägar är ett återkommande problem inom 
Stockholms stad såväl som i övriga delar av landet samt internationellt. Hinder placeras ofta ut som en 
brottsförebyggande åtgärd eller för att öka den upplevda tryggheten. Dock kan dessa hinder ibland 
resultera i andra problem. Flera studier har utförts för att belysa problembilden med hinder på 
cykelvägar, både i Sverige och internationellt. Flertalet av dessa studier tyder på att dåligt placerade 
och undermåligt utformade hinder ibland resulterar i fler olyckor än vad de faktiskt förebygger. 
Dessutom resulterar hinder på gång- och cykelvägar ofta i andra olägenheter, exempelvis vid drift och 
underhåll. Stockholms stads tidigare riktlinjer för utplacering av hinder på gång- och cykelvägar var 
otillräckliga för att säkerställa att utplacerade hinder utformas ändamålsenligt. Detta har lett till att 
hinder har placerats ut utan någon ordentlig konsekvensanalys. Dessutom figurerar en mängd olika 
varianter på hinder, från enkla stenbumlingar till avancerade höj- och sänkbara pollare. Med denna 
problembild som utgångspunkt har Stockholms stads Trafikkontor, med hjälp av konsultföretaget 
COWI, gjort en översyn av hinder i cykelinfrastrukturen och tagit fram förslag på riktlinjer och 
utformningsprinciper för hinder på gång- och cykelvägar. Metod Projektet inleddes med en 
nulägesbeskrivning där situationen inom två stadsdelar undersöktes. En omvärldsanalys genomfördes 
för att utreda hur man arbetar med hinder i andra delar av landet samt utanför Sveriges gränser. Vidare 
genomfördes en workshop med sakkunniga inom olika kompetensområden i syfte att utvärdera olika 
typer hinder utifrån olika aspekter, exempelvis drift. Baserat på detta underlag utarbetades sedan 
riktlinjer som ska fungera som stöd till planerare att bedöma när utplacering av hinder är en lämplig 
åtgärd, vilka hinder som lämpar sig till vilka situationer samt hur hindret bör placeras och vara 
utformat med bibehållen framkomlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister. Resultat och 
slutsats Under 2019 antogs riktlinjerna av Stockholms stad och projektet fortsatte i nästa skede vilket 
innebar en tillämpning av riktlinjerna på befintliga hinder på pendlings- och huvudcykelnätet inom 
Stockholms stad. Behovet av hindren utreddes för att avgöra om de ska tas bort eller ersättas. För de 
som ska vara kvar genomfördes en projektering av nya hinder i enlighet med utarbetade riktlinjer. 
Riktlinjerna vidareutvecklades till en kravspecifikation och tillsammans med en produkttillverkare har 
en prototyp av föreslagen hindertyp tagits fram. Under hösten 2021 planeras nya hinder att anläggas 
vid nio platser. Under processens gång har vi haft driften inkopplad för att det är viktigt för 
Trafikkontoret att hindren kommer att fungera i praktiken. Vid presentationen kommer vi att redovisa 
de utarbetade riktlinjerna och utformningsprinciperna för hinder på gång- och cykelvägar och vi avser 
också att beskriva hur arbetet för att ta fram dessa har gått till väga. Vi hoppas även kunna visa 
exempel på hinder som tagits i drift under 2021 och redovisa en preliminär utvärdering av hur dessa 
har fungerat initialt. 
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Cykelvänliga kantstenar 
Presentatör: Johan Ingelshed, Sweco 

Författare: Johan Ingelshed Sweco  

Bakgrund: Syftet med detta projekt är att ge en kunskapsöversikt om cykelvänliga kantstenar och råd 
till trafikplanerare och projektörer om hur sådana kan användas. Kantstenar är en viktig byggsten i 
svenska gaturum som tyvärr ofta används på ett sätt som skapar problem för cyklister. Kantstenarnas 
utformning, och riktlinjer kring hur de ska utföras, har inte anpassats efter de nya cykeltyper som har 
introducerats och blivit allt vanligare de senaste åren. Cykelvänliga kantstenar är ett forskningsprojekt 
med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond. Metod: Studien har genomförts i fyra delar. 
Inledningsvis görs en litteraturstudie som bland annat undersöker samband mellan kantsten och 
trafiksäkerhet, utformningsriktlinjer i Sverige och framstående cykelländer, samt kantstenssortimentet 
hos svenska leverantörer. Projektet söker också exempel på innovativa kantstenslösningar ur 
cykelperspektiv. En fördjupning görs med enklare funktionstest av cykelvänliga kantstenar utmed och 
tvärs över banor med cykeltrafik. Slutligen ges ett antal rekommendationer till utformare utifrån 
studiens erfarenheter. Resultat och Slutsats: Projektet ska slutrapporteras i oktober 2021 så resultat och 
slutsatser är i skrivande stund preliminära. Det saknas forskning om hur kantstenars utformning 
påverkar olycksfrekvens och skadors allvarlighetsgrad. Kantstensutformning styrs främst av 
kommuners tekniska handböcker, och mindre av övergripande nationella riktlinjer. Anvisningarna 
skiljer sig relativt mycket mellan olika kommuner, framförallt i detaljeringsgrad. I Nederländerna 
finns nationellt gällande rekommendationer om cykelvänliga kantstensprofiler. Betong är det 
dominerande materialet och särskilda överfartskantstenar används vid t.ex. genomgående gångbana, 
och särskilda separationskantstenar används utmed cykelbanor mot gångbanor. I Danmark dominerar 
granitkantsten likt i Sverige, och några särskilda riktlinjer för kantstensutformning med hänsyn till 
cykeltrafik har inte hittats. Istället för att använda särskilda överfartskantsenar förekommer 
nivåutjämning med asfaltslimpa. Utifrån den insamlade kunskapen kommer ett förslag till checklista 
för cykelvänliga kantstenar att presenteras. Faktorer som påverkar cykelvänligheten är (preliminärt) 
visningshöjd, kantstensprofil och stenens yta. Råd ges kring hur genomgående gångbana och 
kantstensseparerad cykelbana kan utformas så att cykeltrafikens anspråk tillgodoses utan att viktiga 
kantstensfunktioner för andra användargrupper (exempelvis synskadade) försämras. 
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Försök med infärgad asfalt på cykelbana för tydligare separering mellan 
cykeltrafik och fotgängare 
Presentatör: Joakim Boberg, Trafikkontoret, Stockholms stad 

Författare: Joakim Boberg Trafikkontoret, Stockholms stad, Anna Wenman Trafikkontoret, 
Stockholms stad, Tove Nilsson Trafikkontoret, Stockholms stad  

Bakgrund I Stockholms stads budget 2020 fick trafiknämnden i uppdrag att genomföra ett testprojekt 
för infärgade cykelbanor på utvald plats i staden. Trafikkontoret har utfört uppdraget med syfte att 
tydliggöra separering mellan och underlätta samspel mellan cyklister och gående, testa material och 
teknik, samt studera rörelsemönster och beteende med anledning av utformningen på platsen. I 
Stockholms stad är cykelbanorna som regel utförda i svart asfalt. Separering mot fotgängare görs 
genom antingen målad linje, materialskillnad och/eller nivåskillnad. Röd plastmassa används sedan ett 
antal år tillbaka för att markera cykelfält eller cykelpassage genom korsningar. Metod Projektet har 
bedrivits i fyra huvudsakliga faser: Utredning, förstudie, genomförande och efterstudie. 
Utredningsfasen bestod av val av plats, omvärldsbevakning, samt val av färg och material. Projektet 
har genomförts på cykelbanan mellan Londonviadukten och Danvikstull på Södermalm i Stockholm. 
Sträckan är utpekad som pendlingsstråk i Stockholms cykelplan och del av ett regionalt cykelstråk, har 
relativt höga cykelflöden och har såväl längsgående som korsande gångtrafik. En översiktlig 
omvärldsbevakning gjordes för att kartlägga några av de vanligaste nyanserna på färgade cykelbanor 
internationellt. En bedömning av de tre vanligast förekommande färgerna grönt, blått och rött gjordes 
utifrån ett antal frågeställningar, och för- och nackdelar för varje val av färgnyans sammanställdes. 
Valet föll slutligen på grön färgnyans, och i samverkan med entreprenör säkerställdes att produktion 
kunde ske av färgad grön asfalt. Två förstudier med olika metoder genomfördes parallellt i juni 2020. 
Dels en enkel konfliktstudie där cyklister och fotgängares interaktioner i tre punkter längs sträckan 
bedömdes enligt en konfliktmall. Dels gjordes mätningar med Viscando OTUS3D i fyra punkter. 
Spåren efter trafiken analyserades och olika kvantitativa och kvalitativa mått om trafikbeteendet kunde 
estimeras och visualiseras. Särskilt fokus i studien var att visualisera och kvantifiera gående och 
cyklisters position tvärs GC-banan (sidoposition). Infrastrukturen på sträckan består av en gång- och 
cykelbana i asfalt med trafikslagsseparering genom målad vit linje. Genomförandet innebar att 
cykelbanedelen belades med grön asfalt, och gångbanedelen med ny ofärgad (svart) asfalt, varpå 
linjemålning återställdes och förtydligades. Asfalten lades hösten 2020, och målningen färdigställdes 
våren 2021. Ett par förbättringsåtgärder gjordes längs sträckan i form av breddning på en delsträcka 
och justerad dragning i en annan del. I juni 2021 genomfördes uppföljande efterstudier med samma 
metoder som förstudierna. Resultat och slutsatser Konfliktstudien visar på betydligt lägre hinder- och 
konfliktfrekvenser i eftermätningen än i förstudien vid de jämförda mätplatserna. Särskilt den 
justerade dragningen på en delsträcka tycks ha gett ett bra resultat. Mätningarna med Viscando 
OYUS3D visar att överlag har cyklisters och fotgängares sidoplacering förbättrats, i meningen att 
mindre andelar inkräktar på varandras yta. Tydligast är förbättringen för fotgängares sidoplacering. 
Tendensen att vara på cykelbanan minskar från 11 % till 6 %. Förbättringen i cyklisters sidoplacering 
är mer begränsad. Överlag minskar andelen cyklister på gångbanan från 17 % till 14 %. Vid ett par 
enskilda mätplatser är förbättringen än mer tydlig, särskilt där den nya beläggningen kombinerats med 
justerad dragning av cykel- och gångbanedelarna. En utvärdering görs hösten 2021 även av teknik och 
ekonomi vad gäller beläggning och utförande. 
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11:3 Modeller, metoder och data för cykelplanering 

Developing a bicycle network 2.0 using modelling 
Presentatör: Susanna Sjöstrand, Ramboll 

Författare: Martijn Hollestelle Ramboll, Torsten Perner Ramboll, Robin van der Griend Ramboll, 
André Kingstedt Ramboll, Susanna Sjöstrand Ramboll  

Münster in North-Western Germany has the highest modal share of all cities in Germany above 
100,000 inhabitants - around 40% of all trips are done by bicycle. A lot of infrastructure has been 
realised in past decades and the 4.5-kilometre-long car-free promenade surrounding the old town is 
one of Germany’s most popular inner-city bicycle routes. Cycling infrastructure has however not kept 
up with the growing demand and many cycle paths are too narrow and have poor surface. In such way 
they limit further development. To take cycling to a new level, the city of Münster together with 
Ramboll and PGV Alrutz, is developing a new bicycle network 2.0 with a coherent hierarchy. The 
network is being developed using multiple methodologies: network analysis, traffic and road surveys, 
a citizen participation processes and even a crowd-sourced GPS routing campaign. Combined with the 
development of a novel bicycle route simulation tool, this allows for a better understanding of the 
current network usage and the possibility to study the effect of different proposed interventions. With 
the tool it will for example be possible to see the impact of widening a cycle path, upgrading regular 
streets to bicycle streets or adding missing links to the network, which makes it easy for the 
municipality to decide which interventions they want to move forward with. The approach in Münster 
is driven by both data and by dialogue with citizens, making it one of the most comprehensive network 
planning projects in Germany of the last year. The approach is however not unique to Münster and can 
easily be adapted for use in other regions and countries, for example for places in the Nordics. 
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Cykeldata - en översikt av tillgängliga data för cykelforskning i Sverige 
Presentatör: Lina Nordin, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI 

Författare: Lina Nordin Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI  

Digitalisering och automation är något som blir allt vanligare när det handlar om övervakning och 
informationsinsamling inom transportområdet. Cykel är inget undantag även om användningen inte 
kommit lika långt. Digital information från cyklist, cyklar, hjälmar, GPS- och träningsklockor mm 
finns redan i stor utsträckning i samhället idag. Denna information används främst av cyklisterna 
själva för att till exempel följa upp sitt eller andras resultat på en viss sträcka. Samtidigt utför 
kommuner cykelräkningar vilka alltmer ofta sköts via slangar, eller kameror som digitalt redovisar 
resultat i realtid på kommunernas webbaserade kartor. Hur skulle all den information som redan 
samlas in på olika sätt idag kunna användas även inom forskning och drift och underhåll av cykelvägar 
för att skapa säkrare och tryggare cykling som samtidigt ger förutsättningar för fler att kunna och vilja 
använda cykeln som färdmedel? Inom ramen för strategiska projekt inom Cykelcentrum har en studie 
gjorts med syfte att gå igenom vilken typ av digital information som finns tillgänglig i samhället idag, 
hur datainsamling sker och kan göras med digitala insamlingsmetoder samt hur sådana mätningar 
skulle kunna komplettera traditionella cykelmätningar. En stor del har också varit att undersöka vilka 
möjligheter som finns att analysera och visualisera de stora datamängder som detta genererar, bland 
annat genom att använda Geografiskt informationssystem (GIS) och artificiell intelligens (AI). Vidare 
diskuteras svårigheter med stora datamängder samt hur data kan integritetssäkras. För forskningen är 
det sedan intressant att kunna samla olika typer av information på en gemensam plats och att kunna 
visualisera sina data. Därför belyses också olika typer av visualiseringsmöjligheter genom plattformar, 
kartor och interaktiva dashboards. 
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Metoder för att kartlägga behov av cykelparkering 
Presentatör: Joakim Bjerhem, AFRY Göteborg 

Författare: Joakim Bjerhem AFRY Göteborg, Caisa Olander Malmryd Trollhättan Stad; Radar 
Arkitekter  

AFRY fick i uppdrag av Trafikkontoret i Göteborgs Stad att ta fram en analys av behov och befintligt 
utbud gällande cykelparkeringar i de centralare delarna av staden samt Angereds Centrum. För att göra 
en behovsanalys av cykelparkeringar så kombinerades flera nätverks, och integrationsanalysmetoder 
med kommunens tillgängliga statistik om befolkning, verksamheter, funktionsblandning, etc. Utifrån 
GIS-baserade stadsbyggnadsanalyser lyftes platser och stråk med hög teoretisk tillgänglighet för resor 
med cykel fram. Därefter viktades platser och stråk mot koncentrationer av målpunkter, arbetsställen 
och befolkningsunderlag för att fastställa var behov av att stanna upp med sin cykel bör uppstå. Dessa 
platser lyfts sedan fram som prioriterade för cykelparkering. Metodiken byggdes upp i tre steg genom 
att: 1. Identifiera ett prioriterat område för resor med cykel, 2. avgränsa det området till de platser som 
sammanfaller med koncentrationer av målpunkter och befolkning, och därigenom 3. definiera 
prioriteringsområden och dra paralleller till befintliga parkeringar. På så vis matchades den mer 
teoretiskt uppbyggda kvantitativa analysen men den kvalitativt inventerade användningen av 
cykelparkering idag. Genom att använda denna typ av analysverktyg för cykeltrafik fås en otroligt 
mycket mer välgrundad analys kring behoven av cykelbanor och cykelparkering än traditionella 
metoder som enkäter eller endast inventering. Resultatet blev en karta med platser med föreslagen 
utbyggnad av cykelparkeringar i olika prioritetsordning. 
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Enhetlig metod för cykelflödesmätningar – resultat från en pilotstudie 
Presentatör: Jenny Eriksson, VTI 

Författare: Jenny Eriksson VTI, Åsa Forsman VTI, Jones Karlström VTI, Anna Niska VTI  

Nationell, regionalt och i många av Sveriges kommuner finns målsättningar om ökad cykling. Dessa 
målsättningar är dock svåra att följa upp, då cykeltrafikens storlek inte mäts och följs i samma 
omfattning som för exempelvis biltrafiken. Med de metoder som används idag för flödesmätningar är 
det inte möjligt att skatta hela cykeltrafikarbetet i kommunen, då flödesmätningarna inte genomförs på 
systemnivå för hela det cykelbara vägnätet. Det finns flera anledningar till att cykeltrafikarbetet är ett 
relevant mått för att följa cyklingens utveckling. En skattning av det totala cykeltrafikarbetet ger en 
möjlighet att följa cyklingens utveckling i hela kommunen och inte endast vid de mätpunkter som ofta 
placeras i starka stråk. Cykeltrafikarbetet ger underlag till att kunna beräkna olycksrisker och 
cyklisters exponering för luftföroreningar. Det ger även underlag att bedöma cykeltrafikens bidrag till 
andra mål för kommunen och inom Agenda 2030 om exempelvis minskad klimatpåverkan från 
transportsektorn, minskade utsläpp av luftföroreningar och ökad folkhälsa. Med en enhetlig metod för 
cykelflödesmätningar kan även effektsamband för olika cykelsatsningar följas upp och ge kunskap om 
vilka insatser som leder till en ökad cykling. Syftet med projektet är att ta fram en accepterad, 
tillförlitlig, tillämpbar och enhetlig metod för att skatta cykeltrafikarbetet genom flödesmätningar i 
kommunen. Myndigheten Trafikanalys fick i uppdrag av regeringen att utveckla och föreslå en 
enhetlig metod för systematiska mätningar av cykeltrafik på lokal och regional nivå och det arbetet 
avrapporterades i januari 2018. Innan metoden som Trafikanalys föreslår kan tillämpas behöver den 
anpassas utifrån kommunala förutsättningar. Till pilotstudien har tre kommuner rekryterats: 
Stockholms stad, Uppsala kommun och Östersunds kommun, och i dessa har den praktiska 
tillämpningen av metoden genomförts. Det övergripande syftet med pilotstudien är att ta fram en 
accepterad, tillförlitlig, tillämpbar och enhetlig metod för att skatta cykeltrafikarbetet i kommunen 
genom flödesmätningar. Metoden ska kunna användas för att främst kunna följa cyklingens 
utveckling, både lokalt och nationellt. Följande ska genomföras i projektet: - Testa att genomföra 
mätningar i hela cykelbara vägnätet, för att sedan avgöra om mätningarna kan begränsas i den slutliga 
metoden. - Definiera olika nivåer på skattningen, t.ex. i hela kommunen och bara i huvudtätorten där 
definitionen bör vara densamma i alla kommuner. - Testa om spridningen i tiden för de tillfälliga 
mätningarna överensstämmer med den indexerade flödespunkten. - Testa att mäta i tillräckligt många 
länkar för att kunna avgöra hur många som behövs för att få en tillräcklig noggrannhet av skattningen. 
Mätningarna har avslutats (totalt 135 cykelflödesmätningar per kommun) och analys samt 
rapportskrivning ska påbörjas. Projektet ska avrapporteras senast sista december 2021. 
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11:4 Cykling utanför tätorten 

Cykling på landsväg – en kunskapsöversikt 
Presentatör: Katja Kircher, VTI, Linköping, Sverige 

Författare: Katja Kircher VTI, Linköping, Sverige, Henriette Wallén Warner VTI, Borlänge, Sverige, 
Sonja Forward VTI, Linköping, Sverige  

Cykling på landsväg skiljer sig i flera avseenden från cykling i tätort. Motorfordonshastigheten är till 
exempel vanligtvis betydligt högre på landsväg än i tätort. Samtidigt är speciell cykelinfrastruktur 
ovanligt. Detta kan till viss del förklaras av att det enligt nuvarande lagstiftning är näst intill omöjligt 
att bygga cykelvägar utan direkt koppling till statliga bilvägar. Medan statliga bilvägar måste vara 
tillgängliga för alla typer av fordon saknar staten, i nuläget, nämligen expropriationsrätt för anläggning 
av fristående cykelvägar. I avsaknad av cykelvägar ska cyklisten i stället hålla sig så långt ut på 
vägens/det använda körfältets högerkant som möjligt. Cyklister får dessutom bara cykla i bredd om 
detta kan ske utan fara eller hindrande av övrig trafik. Vidare är omkörning av motorfordon cyklistens 
vanligaste interaktion med andra trafikanter på landsväg medan interaktioner i korsningar är betydligt 
vanligare i tätort. Vid omkörning ska motorfordonen hålla ett "tillräckligt" långt avstånd till cyklisten 
men vad detta innebär är öppet för tolkning. Med tanke på dessa förutsättningar har vi granskat den 
litteratur som finns om cykling på landsväg. Detta har vi gjort med avseende på säkerhet, komfort, 
lämplighet för cykling, hinder och möjliggörare samt relaterade ämnen. För att kunna identifierar 
forskningsbehoven har vi fokuserat på svenska förhållanden men vi har även tittat på internationell 
litteratur i de fall vi anser att resultaten är överförbara till svenska förhållanden. Bakgrunden till vårt 
arbete är regeringens beslut från 2017 om en ”nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling”. Vi 
har beaktat infrastruktur, lagstiftning, och till viss del attityder och samhällsnormer, och hur dessa 
måste interagera för att göra cykling på landsbygden till ett attraktivt och självklart transportsätt. 
Presentationen kommer att innehålla ett axplock av exempel som illustrerar vikten av ett helhetsgrepp 
för att förbättra situationen för cyklister på landsväg. En viktig faktor i detta sammanhang är en 
sammanhängande cykelinfrastruktur där samtliga delar av resan är tillgänglig, säker och utan 
betydande omvägar. För att uppnå detta krävs bland annat en kombination av utbyggnad av 
cykelinfrastruktur med hög standard på landsbygden, förbättrade och tydliga bestämmelser för 
omkörning av cyklister samt politiska instrument, som skattekompensation, för cykelpendlare. Medan 
vi bedömer att den nuvarande kunskapen är tillräcklig för att omedelbart ta effektiva steg mot ökad 
och säkrare cykling på nationell nivå, bör ytterligare forskning inkludera de sociala aspekterna av 
cykling och hur de ska införlivas i de regler och standarder som gäller för cykling på landsväg. Bland 
annat behövs ökad kunskap om vilka behov som finns hos olika grupper av cyklister (barn, unga, 
familjer, äldre etc.) som utför olika typer av cykling (arbets-/skolpendling, motion, tävling, rekreation 
etc.). 
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Cykling på landsbygd - potential och utmaningar 
Presentatör: David Edman, Sweco AB, Sverige 

Författare: David Edman Sweco AB, Sverige  

Cykling på landsbyggd är en relativt outnyttjad, men viktig aspekt i riktning mot ett långsiktigt 
hållbart samhälle. Cykelandelen är i allmänhet låg för regionala resor. Detta beror delvis på långa 
sträckor och i vissa fall relativt litet befolkningsunderlag. Med elcykelns intåg och bättre cyklar i 
allmänhet så finns dock potential i att få fler att cykla även längre sträckor. En annan aspekt är de 
turismcykelleder som etableras och som erbjuder möjlighet att cykla längre sträckor över flera dagar. 
Vilka utmaningar och framgångsfakorer finns då i att erbjuda cykelmöjligheter på längre sträckor? 
Sweco har gjort ett antal utredningar om möjlighet att skapa regionala cykelstråk, exempelvis mellan 
Genar och Kyrkheddinge och från öarna Hasslö och Sturkö till Karlskrona. Sett i ett större perspektiv 
har möjligheten att cykla mellan samtliga tätorter i Skåne studerats i samband med vägvisningsplanen 
för regionen. Sträckorna har varit upp till två-tre mil långa per etapp. Analyserna som gjorts i dessa 
projekt visar på ett antal faktorer som återkommer som viktiga att tänka på. Kombinera 
vardagstrafiken och rekreationscykling. - Även med en ökad cykeltrafik så kommer det att färre 
cyklande än på gator inom tätorter. Samtidigt är det långa sträckor där förutsättningar för att cykla på 
ett attraktivt och säkert sätt måste skapas. En viktig aspekt är därför att, om möjligt, samordna 
exempelvis turismcykelleder med stråk för vardagscykling som arbetspendlig och till fritidsaktiviteter 
eller handel/inköp. En utmaning här ligger i de olika behov som de olika typer av cykling har, framför 
allt på på genhet, upplevelse och framkomlighet. Trafiksäkerhet I flera fall är det svårt säkerställa 
trafiksäkerheten vid blandtrafik. Dessa är i allmänhet lågtrafikerade, vilket är en av flera 
förutsättningar för säker cykling i blandtrafik. Eftersom de är lågtrafikerade mäts dessa vägar sällan. 
Bedömningen av den faktiska trafiksäkerheten kan därför vara svår att avgöra. De höga hastigheter 
som kan finnas gör att även mycket korta sträckor kan bli avgörande för om det är möjligt att cykla i 
en viss relation. Dela in i etapper De relativt höga kostnaderna gör att det ofta är viktigt att dela upp i 
etapper Mötesseparerade vägar Ombyggnad till 2+1-vägar förbättrar trafiksäkerheten men försvårar 
för cyklande längs med sträckan. Möjligheten att cykla längs den aktuella stäckan behöver därför alltid 
hanteras i samband med planering av 2+1-väg för att kunna skapa attraktiva erbjudanden för 
cykeltrafiken. Förbered för kommande utbyggnad av cykelnätet Broar och tunnlar är 
kostnadskrävande att bygga ut och anpassa för cykeltrafik. Exempel från de genomförda analyserna 
visar på vikten av att förbereda kritiska sektioner för cykeltrafik i samband med ombyggnader. 
Väglagens begräsningar Väglagen begränsar möjlighet till markåtkomst och att bygga friliggande 
cykelvägar. I många fall kan detta vara skillnaden mellan att en länk blir användbar eller att en smal 
sektion eller saknad länk omöjliggör cykling. Väglagens begränisning att skapa cykelvägar gör 
försvårar också om hela länkar av friliggande cykelvägar behövs mellan tätorter. 
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Cykelbarhetsklassificering av Sveriges hela gatu- och vägnät 
Presentatör: Jonas Hedlund, Tyréns Sverige AB 

Författare: Jonas Hedlund Tyréns Sverige AB  

Genom att koppla samman kunskap om vilken typ av infrastruktur cyklister föredrar med öppen 
vägdata har Tyréns skapat en sverigetäckande bild över hur cykelbart hela det svenska gatu- och 
vägnätet är. Resultatet är ett planeringsunderlag som kan användas i kartor, men även i trafikmodeller 
och för att bättre beskriva effektsamband. Under anförandet kommer exempel på webbkartor och 
analystillämpningar att presenteras. Det finns många faktorer som spelar in för att skapa god 
cykelbarhet där mycket är självklart men som tidigare inte har kopplats till vägdata. Vardagscyklister 
föredrar generellt sett cykelbanor före blandtrafik och måste de cykla i blandtrafik föredrar de få 
motorfordon och låga hastigheter på dessa. Även utformningen av vägrenar, korsningar och passager 
spelar roll. Många, men inte alla av de faktorer som påverkar cykelbarheten finns beskrivet i öppet 
tillgänglig data, inte minst i NVDB. Med stöd från Skyltfonden har Tyréns utvecklat en algoritm som 
omvandlar vägdatan till ett antal cykelbarhetsklasser. Bland annat visar det sig att ungefär 60 procent 
av alla blandtrafikvägar har så låga motortrafikflöden och hastigheter att cykelbarheten är acceptabel 
för de flesta och kan i praktiken fungera som en del av cykelinfrastrukturen. Utmaningen är snarare att 
många av dessa gator och vägar inte ligger där många önskar cykla. Syftet med projektet var att skapa 
ett fritt tillgängligt planeringsstöd som beskriver förutsättningarna att cykla jämförbart i hela Sverige. 
Detta kan sedan exempelvis användas i kommunal och regional infrastrukturplanering, för att göra 
cykelleder och stråk eller för analyser och forskning. Genom att synliggöra den cykelrelaterade öppna 
datan är förhoppningen också att brister kan identifieras så att datan kan förbättras. Med hjälp av 
cykelbarhetsklasserna kan antaganden om ruttval göras bättre än med andra metoder och tillgänglighet 
till målpunkter kan beskrivas på ett mer tillförlitligt och enhetligt vis än vad som idag ofta görs. 
Metoden kan exempelvis beskriva skillnaden mellan ”på vilka vägar skulle folk antagligen vilja 
cykla?” och ”var cyklar folk antagligen idag?”. Det kan användas för att upptäcka brister och beskriva 
hur många (och vilka) som drabbas av dessa brister. I processen för att skapa planeringsunderlaget 
användes tretton företeelser i NVDB, men metoden kan utvecklas till att använda fler företeelser och 
fler öppna datakällor. Det är också möjligt att enkelt utveckla metoden till att väga in olika cyklisters 
preferenser, exempelvis utifrån cykelvana, ålder eller kön, för att få en uppfattning om olika hur 
infrastrukturen främjar eller hämmar vissa gruppers rörelsemönster. Projektet genomfördes med en 
referensgrupp från Cykelcentrum. 
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Bygdevägars möjligheter – Fallstudie Västra Götalandsregionen 
Presentatör: Joakim Bjerhem, AFRY Göteborg 

Författare: Joakim Bjerhem AFRY Göteborg, Maria Löfving AFRY Göteborg, Mohammad 
Aurangojeb AFRY Göteborg  

På många håll runtom i landet saknas cykel- eller gångbanor för att kunna transportera sig som 
oskyddad trafikant. Detta gäller framför allt i landsbygd där cyklister och gående tvingas använda 
vanlig körbana som är farligt och utgör ett stort hinder från att över huvud taget cykla eller gå. Att 
anlägga cykelbanor överallt där vi har bilvägar vore mycket tidskrävande och i princip omöjligt med 
nuvarande ekonomiska ramar. Därför kan det vara aktuellt att titta på alternativa lösningar som främjar 
den aktiva mobiliteten. Bygdevägar är en utformning som skulle ge ökad trafiksäkerhet och 
framkomlighet för cyklister och som samtidigt är relativt lätt att implementera. En bygdeväg är en så 
kallad 2-1-väg som innebär att den görs om från att vara en väg med dubbla körfält till en med ett 
smalare körfält och bredare vägrenar som är till för oskyddade trafikanter. Vår potentialstudie visar på 
möjligheterna av att införa så kallade bygdevägar på bred front i Västra Götaland, som ett komplement 
till det befintliga cykelvägnätet. Genom att med hjälp av GIS-analys utgå från data i NVDB (Nationell 
vägdatabas) visar vår studie vilka vägar som skulle vara möjliga att utreda som potentiella 
bygdevägar. Detta har vi gjort genom att göra en fallstudie på området Västra Götaland. Resultatet var 
att utifrån gällande kriterier i Vägar och Gators Utformning så har hela 800 mil väg i Västra Götaland 
potential att byggas om till bygdevägar och bör utredas. Resultatet sammanfogades även med Västra 
Götalandsregionens potentialstudie för cykling från 2017 för att visualisera hur mycket 
tillgängligheten för cyklister skulle ha förbättrats i regionen. Resultatet var att dessa på ett utmärkt sätt 
kompletterar de befintliga kommunala cykelvägarna och ger ett heltäckande cykelnät som förbinder 
många av kommunens orter som i dagsläget inte har någon infrastruktur för oskyddade trafikanter. 
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Modell för regional cykelplanering med hänsyn till folkhälsa och social 
hållbarhet 
Presentatör: Christian Dymén, Trivector Traffic AB 

Författare: Christian Dymén Trivector Traffic AB, Joakim Fors Trivector Traffic AB, Emeli Adell 
Trivector Traffic AB, Henric Storswedh Trafikverket  

Ökad och säker cykling har idag stor potential att bidra till en hållbar tillgänglighet och de 
transportpolitiska målen samt i arbetet med Agenda 2030. Cykling är en viktig del i framtidens 
transportsystem samtidigt som cyklingen ger stora samhällsnyttor såväl som individuella nyttor. 
Många resor som skulle kunna företas med cykel görs med bil eller kollektivtrafik, vilket ger större 
utsläpp och mindre nivåer av fysisk aktivitet. En viktig anledning till att inte fler cyklar är att det 
upplevs som otryggt eftersom en stor del av infrastrukturen som man kan cykla på är i blandtrafik. Det 
kräver att det finns en trygg infrastruktur att cykla på i och utanför städer. Dagens planeringsprocess 
för regionala cykelvägar bygger i huvudsak på den så kallade Kågeson-modellen som togs fram av 
dåvarande Vägverket 2007 i en tid då elcyklar var en sällsynthet och arbetsmarknadsregionerna var 
mindre. Kågeson-modellen är enkel och rättfram och är en så kallad gravitationsmodell där 
fågelvägsavståndet mellan två orter och orternas storlek avgör om en efterfrågan på cykelväg finns. 
Den hanterar framförallt arbetspendling. Denna modell har några år på nacken och behöver uppdateras 
eftersom viktiga modellparametrar förändrats, bland annat kan man anta att medelhastigheten för 
cyklister höjts till följd av elcyklarna. Modellen behöver även uppdateras med nya typer av 
cykelinfrastruktur som har tillkommit i VGU2020, bland annat sommarcykelvägen och bymiljöväg 
som är billigare att anlägga. Syftet med projektet är att utveckla den regionala cykeltrafikplaneringen 
så att fler typer av nyttor, cykelbehov och kostnader tas med i planeringsprocessen, inklusive sådana 
kopplade till social hållbarhet och folkhälsa. Inom projektet har en uppdaterad modell för regional 
cykelplanering tagits fram som kan användas av flera olika aktörer i planeringsprocessen, i tidigt skede 
i arbetet med att ta fram regionala och nationella transportplaner. För att kunna ta fram en modell som 
är användbar för både Trafikverket och regionerna har den nuvarande regionala cykelplaneringen 
kartlagts noggrant genom litteraturgenomgång och intervjuer. Modellen har därefter testats på 
Södermanland och efter justeringar implementerats för hela Sverige. Modellen bygger på en utbuds- 
och efterfrågemodell som beaktar: Efterfrågan för resor med cykel och elcykel för olika ärenden 
utifrån svenska och nederländska resvaneundersökningen Utbudet och kvaliteten på infrastrukturen 
med utgångspunkt i VGU Infrastrukturprioriteringar där folkhälsa, socioekonomi och etnicitet beaktas 
Den nya regionala cykelmodellen har inkorporerats i en QGIS-applikation med data för hela Sverige. 
Ett arbete sker parallellt på Trafikverket för att möjliggöra en integrering av modellen i Trafikverkets 
processer. Intressanta slutsatser dras då körningar för Södermanland, utifrån Kågeson-modellen, 
jämförs med körningar utifrån den nya regionala cykelmodellen. Resultat från körningar av Kågeson-
modellen visar att delar av pendlingsstråk mellan orter redan är utbyggda men att vissa kopplingar 
saknas. En helt annan bild målas upp då den nya modellen körs, eftersom den beaktar flera typer av 
resor, för olika ärenden, för både elcykel och cykel. Behovet av infrastruktur visar sig vara både större 
och mer mångfacetterat, och den nya modellen kan exempelvis visualisera de 100 mest prioriterade 
kilometrarna för olika infrastrukturtyper, med fördelningsprincip där exempelvis områden med lägre 
socioekonomi och sämre folkhälsa prioriteras. 
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11:5 Cykelgator och snabbcykelstråk 

Koncept för supercykelstråk i Skåne 
Presentatör: Ludvig Widestam, Region Skåne 

Författare: André Kingstedt Ramboll Sweden AB, Ludvig Widestam Region Skåne, Robin van der 
Griend Ramboll Sweden AB  

Region Skåne har länge arbetat strategiskt med att förbättra möjligheterna att cykla i regionen och har 
i Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 satt upp mål för hur cyklingen ska öka till 2030 
och 2050. En viktig del i detta är utveckling av ett prioriterat nät för cykling med arbetsnamnet 
Supercykelstråk i Skåne. Det första supercykelstråket i Skåne invigs enligt plan under 2022. I Koncept 
för Supercykelstråk i Skåne beskrivs vad supercykelstråk är och hur kommuner, regionen och 
Trafikverket tillsammans ska arbeta för att skapa dessa stråk. I de flesta relationer där potentialen att 
attrahera många cyklister är hög finns idag redan cykelvägar. Arbetet kommer därför i praktiken till 
stor del handla om att förbättra befintliga cykelstråk snarare än att bygga helt nya. Stråken kommer att 
planeras, utvecklas, kommuniceras och drivas i samverkan mellan regionen, kommuner och väghållare 
som en integrerad del i infrastrukturplaneringen med ambitionen att skapa ett enhetligt system. 
Visionen är att Skånes supercykelstråk ska vara konkurrenskraftiga och välkända cykelstråk som 
erbjuder hög framkomlighet, komfort, trafiksäkerhet och trygghet för den som vill cykla in till eller ut 
ur Skånes städer. Supercykelstråken ska vara en viktig del i ett sammanhängande hållbart 
transportsystem som gör Skåne till en stark och hållbar tillväxtmotor. Konceptet har tagits fram i 
samverkan mellan regionen, kommunerna och Trafikverket med stöd från Ramboll och utgår från 
funktionskrav för fem kvalitetsaspekter: Identitet, Tillgänglighet, Framkomlighet, Komfort samt 
Trafiksäkerhet och trygghet. Fokus i framtagandet var att hitta en nivå som innebär att de viktigaste 
regionala cykelstråken kan bli riktigt bra samtidigt som arbetet inte får stanna av för att kraven är 
förlamande högt ställda. Genom omvärldsbevakning, studiebesök och kreativa workshops kunde alla 
aktörer enas kring ett koncept som nu ligger till grund för stråkstudier och planering av åtgärder. Som 
en fördjupning av det övergripande konceptet har också ett Visuellt koncept för supercykelstråk i 
Skåne tagits fram av samma grupp av aktörer. I detta arbete har bland annat principer för vägvisning 
och design av skyltar tagits fram. Även här har fokus varit att ta fram förslag på en nivå som skapar en 
tydlig identitet och igenkänningsfaktor för supercykelstråken och samtidigt är genomförbar även på 
kort sikt. De olika ingående elementen måste kunna användas längs alla potentiella supercykelstråk 
oavsett väghållare. Arbetet har nu resulterat i ett förslag på nationell standard för vägvisning av 
supercykelstråk, eller liknande motsvarande cykelstråk, som ska tas vidare i ett pilotprojekt. 
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Framtagandet av Malmös supercykelvägar 
Presentatör: Lisa Stolt, Malmö stad 

Författare: Lisa Stolt Malmö stad, Göran Hallberg Malmö stad, Farhad Asekzai Malmö stad  

Bakgrund Malmö stad utredde 2020 möjligheten att implementera supercykelstråk genom att definiera 
begreppet supercykelstråk i Malmös kontext samt föreslå stråk för implementering. Utredningen 
mynnade ut i sex stycken stråk att arbeta vidare med samt en rad rekommendationer för vidare arbete. 
Ett av behoven som identifierades för fortsatt arbete var framtagandet av konceptets identitet. 
Supercykelstråken behöver ett tydligt koncept och en identitet för att de ska upplevas intuitivt för den 
som cyklar på det och stråket bör vara utsmyckat/gestaltat på en konsekvent och hög nivå så att alla 
cyklister känner till dem och kan förvänta sig en viss standard. Syftet med uppdraget har varit att ta 
fram ett visuellt koncept för Malmös Supercykelstråk. Konceptet innefattar grundläggande principer 
som gäller för Malmös samtliga Supercykelstråk. De grundläggande principerna exemplifieras i fyra 
olika stadskaraktärer samt i ett exempelstråk. Metod En projektgrupp, bestående av tjänstepersoner 
från fastighets- och gatukontoret i Malmö stad och konsulter från AFRY, har gemensamt arbetat fram 
koncept och identitet för supercykelstråk i Malmö. AFRY faciliterade två stycken workshops med 
projektgruppen. Den första fokuserade på generella principer och den andra på hur stråken ska te sig i 
olika stadskaraktärer samt i ett utvalt exempelstråk. Som underlag till Workshop 1 utförde AFRY en 
omvärldsbevakning i form av sex stycken goda exempel på tydliga koncept och/eller identiteter, med 
fokus på brukarens upplevelse av platsen. Tre exempel var cykelrelaterade och tre var andra exempel 
kopplat till samhällsutveckling. Efter att de två workshoparna genomförts sammanställde AFRY 
resultatet och tog fram visualiseringar för de föreslagna gestaltningarna. Arbetet utfördes i tät dialog 
mellan konsulterna och beställaren. Resultat och slutsats Arbetet har resulterat i ett dokument för det 
visuella konceptet och identiteten för Malmös Supercykelstråk. I dokumentet så sammanfattas den 
omvärldsbevakning som gjordes inför workshop, med de goda exempel och inspirationen som 
hämtades därifrån. Det visuella konceptet består av generella principer för Malmös supercykelstråk 
samt hur dessa principer ter sig i de fyra olika stadsmiljöerna: trång innerstadsgata, bred 
innerstadsgata, ytterstadsgata och separerad cykelväg. De generella principerna är indelade i 
kategorierna identitet, vägledning och service. Identitet inkluderar namngivning, profilfärg, symbol, 
grönska och belysning. Vägledning inkluderar vägvisning och annan fysisk markering. Service 
inkluderar drift och underhåll samt andra hjälpmedel för cyklisterna längs med stråken, som till 
exempel cykelpumpar. För att visualisera hur de generella principerna i supercykelstråken upplevs så 
har illustrationer tagits fram för de fyra olika stadsmiljöerna. Slutligen så exemplifieras principerna i 
ett exempelstråk. Stråket har delats in enligt de fyra stadskaraktärerna som nämns ovan och sedan har 
de element som är viktigast att prioritera för de olika delarna av stråket identifierats. Då uppdraget inte 
är slutfört finns det enbart ett preliminärt resultat vid inskickandet av detta abstract. Uppdraget är 
planerat att vara slutfört den sista september 2021, så vid Transportforum kommer det finnas ett 
slutgiltigt resultat. 
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"Supercykelstier" i verkliga livet, utanför storstadsområdena – hur funkar 
det egentligen? 
Presentatör: Henrik Køster, COWI A/S (DK) 

Författare: Majken Kobbelgard Andersen COWI A/S (DK), Henrik Køster COWI A/S (DK)  

Bakgrund Det danska konceptet "supercykelstier" har på senare år blivit ett välkänt koncept inom 
trafikplaneringskretsar. Vi svenskar förutsätter ofta att en "supercykelstie" ser likadant ut, oavsett var 
den ligger. Men är det verkligen så? Faktum är att det är stora skillnader mellan en "supercykelstie" 
som ligger i en storstadsregion eller i lokaliserad en mindre landsbygdskommun. Trots detta faktum 
har det under de senaste åren byggts ett stort antal "supercykelstier", och de marknadsförts, över hela 
Danmark - alla under samma namn. Esbjerg kommun är en av de mindre kommuner som beslutat att ta 
fram en strategi för att bygga ett sammanhängande nät av "supercykelstier". Den första fasen av 
strategin är implementerad och en nyligen anlades en "supercykelstie" mellan Esbjerg centrum, 
stadens hamn och den norra delen av staden. För tillfället pågår arbetet med att ansluta centrum till de 
östra delarna av staden. Esbjerg är Danmarks femte största stad, med ca 120 000 personer invånare i 
kommunen, varav ca 74 000 bor i tätorten. Metod I det här föredraget kommer representanter från 
COWI, som varit Esbjerg kommuns upphandlade konsult, prata om vad man i Esbjerg anser vara en 
"supercykelstier". Vi kommer lyfta fram de viktigaste skillnaderna mellan rekommendationerna i 
handboken 'Superbykelstier' och de i projekten som genomförs i Esbjerg. Vi förklarar hur man kan 
anpassa "supercykelstier" för att passa i mindre samhällen och tätorter. Resultat och slutsats Vi 
kommer berätta om de många övervägandena och avvägningar som har varit avgörande för hur 
"supercykelstierna" i Esbjerg ser ut idag. Vi kommer även presentera varför det fortfarande är vettigt 
och värdefullt att arbeta med "supercykelstierna" som koncept utanför storstadsregionerna, även om 
produkten inte är densamma. Vi kommer berätta specifikt om utmaningarna i Esbjerg, men då COWI 
deltagit i planeringen av supercykelstier även i andra mindre kommuner som Kolding, Vejle, 
Sønderborg, Haderslev, Horsens och Aalborg kommer perspektiv och erfarenheter från dessa projekt 
komplettera presentationen. 
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Trafiksäkrade cykelgator: En för- och efterstudie på Hohögsgatan i 
Malmö 
Presentatör: Charlotte Lindskog, AFRY 

Författare: Charlotte Lindskog AFRY, Jakob Sarvik AFRY, Erik Malmström AFRY  

Bakgrund Cykelgatan är en i Sverige relativt ny företeelse och kunskapen om denna typ av gata är 
därför relativt låg. En cykelgata är en gata där både cyklar och bilar är tillåtna men trafiken sker på 
cyklisternas villkor. Definitionen av en cykelgata skiljer sig mellan olika platser, men enligt 
förordning (2020:842) finns ett antal krav på vad en cykelgata ska ha för attribut: hastigheter under 
30km/h, begränsade bilparkeringsmöjligheter, väjningsplikt för trafikanter från andra gator och 
anpassning av hastigheten till cyklisternas villkor. Denna Skyltfondenfinansierade studie, utreder 
effekter av en cykelgata genom en för- och efterstudie. I Malmö infördes cykelgata på försök längs 
med Hohögsgatan i slutet av 2020. De provisoriska åtgärder som genomfördes inkluderade bland 
annat införande av kantlinje, parkeringslinje (samt skyltad parkering), gummigupp, pollare, träd i 
urnor, rekommenderad hastighet 20 km/h, väjningsplikt från tvärgator, samt informationstavlor för 
cykelgata. Metod I studien mättes hastigheter, flöden, rörelsemönster samt trygghet och upplevelse 
före och efter att cykelgatan infördes. Studien gjordes genom observationer, slangmätningar, 
trafikräkningar på platsen samt genom enkätstudier och intervjuer. Fem hypoteser ställdes för vad som 
kommer att hända med trafikanternas beteenden efter cykelgatans införandet: Fler cyklister cyklar i 
mitten av gatan. Färre cyklister cyklar på trottoaren. Motorfordonens medelhastighet minskar. Fler 
motorfordon som väjer för cyklister i korsningspunkter. Gatan upplevs mer trafiksäker och 
trygg.Resultat och slutsatser Den första hypotesen, om att fler kommer cykla i mitten av gatan och röra 
sig mer fritt, bekräftades i registreringen av plats som gjordes i samband med cykelräkningen. 
Cyklisterna tenderade att i högre utsträckning placera sig i de mittersta zonerna jämfört med tidigare. 
Å andra sidan registrerades inte någon förändring av cyklisternas beteende under observationerna vid 
den östra änden av Hohögsgatan. Den andra hypotesen påvisas enligt studien stämma, då färre 
cyklister cyklar på trottoaren efter att cykelgatan införts. Gällande hypotes 3 har de genomförda 
åtgärderna haft önskad effekt. Hastigheten har generellt blivit lägre längs med gatan samtidigt som 
biltrafiken generellt minskade på gatan något då bilisterna valde andra vägar. Det gick inte att påvisa 
att hypotes 4 stämmer och att fler motorfordon väjer för cyklister i korsningspunkter. Detta beror med 
största sannolikhet på att Hohögsgatan redan sedan tidigare fungerade som en huvudled i praktiken, 
där väjningsplikten och högerregeln inte efterlevdes. Gatan upplevs mindre trygg än innan cykelgatans 
införande (motstridigt hypotes 5), trots att både hastigheten blivit lägre och antalet motorfordon blivit 
färre. Sammanfattningsvis går det att säga att de åtgärder som infördes längs med cykelgatan endast 
till viss del har uppfyllt sitt syfte. Trafiksäkerheten har ökat sett till minskade hastigheter och bilflöden 
på den specifika gatan. Samtidigt upplevs gatan mindre trygg och trafiksäker än tidigare. Förändringar 
i cyklisters beteende går att se under delar av gatuavsnittet, där färre cyklar på trottoaren och fler 
istället positionerar sig i mitten av gatan. 
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Omvärldsanalys och planeringsmanual för cykelgator 
Presentatör: Björn Sax Kaijser, Sweco 

Författare: Björn Sax Kaijser Sweco  

Bakgrund: Sedan den 1 december 2020 är det möjligt för kommuner i Sverige att inrätta cykelgator 
med nya vägmärken. För att öka kunskapen inom området har Stockholms stad gett Sweco i uppdrag 
att ta fram en planeringsmanual för cykelgator och hur dessa ska användas i Stockholm. Metod: 
Arbetet med planeringsmanualen har skett i flera steg. I ett inledande skede har Sweco samlat in 
kunskaper och erfarenheter från länder runt om i Europa som har kommit längre i arbetet med 
cykelgator såsom Nederländerna, Norge och Tyskland. Insamlingen har skett genom litteraturstudier 
kompletterat med intervjuer med trafikplanerare och forskare från de olika länderna. Därefter har en 
studie gjorts av hur cykelgatorna inverkar på faktorer som trafiksäkerhet, framkomlighet, trafikflöden 
och hastigheter. Även detta utifrån kunskaper och studerade effekter från andra länder. Med 
omvärldsanalysen som grund har en arbetsprocess tagits fram för hur Stockholms stad ska arbeta med 
cykelgator. Arbetsprocessen har tagits fram i nära samråd med planerare på Stockholms stad och 
utifrån de förutsättningar och behov som råder i Stockholm. Resultat och slutsats: Resultatet av 
projektet är en planeringsmanual för cykelgator i Stockholm. I manualen finns en tydlig process för de 
olika steg som ska genomföras i planeringen av cykelgator i staden. Grundförutsättningar: För att en 
gata i Stockholms stad ska vara relevant som cykelgata har ett antal grundförutsättningar tagits fram. 
Utformningsprinciper: För att säkerställa att cykelgatorna utformas på ett tydligt och visuellt 
självförklarande sätt har ett antal utformningsprinciper tagits fram. Gatusektioner: För att säkerställa 
att cykelgatorna får ett gaturum som är dimensionerat utifrån cyklisternas behov har ett antal 
typsektioner tagits fram. I denna presentation beskrivs hur arbetet med planeringsmanualen har 
genomförts. I presentationen görs en sammanställning av den omvärldsanalys som har genomförts 
samt den arbetsprocess som har tagits fram för cykelgator i Stockholm. 
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I mer än 30 år har VTI arrangerat Transportforum – inspiration, kunskap 
och nätverk för transportsektorn. 

Konferensen tar emot ungefär 1 500 deltagare och 50 utställare varje år 
och är Nordens största konferens för transportsektorn. 

Transportforum arrangerades 16–17 juni 2022. Årets tema var 
klimatanpassning av infrastruktur för att möta klimatförändringarna och 
innehöll ett 60-tal sessioner med stor variation mellan olika ämnen. 

Vi tackar alla som deltog! 
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