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Förord 

Trafikanalys ska följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhälls-
ekonomiska analyser och den internationella modellutvecklingen på området. Som ett 
led i uppgiften att följa den internationella utvecklingen har Trafikanalys upphandlat 
VTI för att sammanställa information om modellutvecklingsarbetet på godstransport-
området i ett urval av länder.  

Trafikanalys frågor angående utveckling och tillämpning av nationella godstransport-
modellerna har besvarats med hjälp av information inhämtad från experter i Finland 
(Björn Silfverberg, WSP, Tapani Särkka, MATREX), Norge (Inger Beate Hovi och 
Anne Madslien, TØI, Oskar A. Kleven, NTP), Danmark, (Christian Overgård Hansen, 
DTU, Gerard de Jong och Michiel de Bok, Significance), Tyskland (Gerard de Jong och 
Michiel de Bok, Significance ) och Nederländerna och inom EU (Nicolas Ibanez-Rivas, 
JRC) samt ytterligare information. Förutsättningarna och organisationen i de olika 
länderna har jämförts med de svenska lösningarna. Inge Vierth har varit projektledare 
på VTI. 

Projektet har genomförts inom ramen för Centrum för transportstudier (CTS) under 
september/oktober 2011. Magnus Johansson har varit ansvarig på Trafikanalys. 
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Utredningsledare 



 

VTI notat 27-2011 

Kvalitetsgranskning 

Extern peer review har genomförts 1 november 2011 av Henrik Swahn. Inge Vierth har 
genomfört justeringar av slutligt rapportmanus 3 november 2011. Projektledarens 
närmaste chef, Gunnar Lindberg, har därefter granskat och godkänt publikationen för 
publicering 28 november 2011. 
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External peer review was performed on 1 November 2011 by Henrik Swahn. Inge 
Vierth has made alterations to the final manuscript of the report. The research director 
of the project manager, Gunnar Lindberg, examined and approved the report for 
publication on 28 November 2011. 

 

 



 

VTI notat 27-2011 

Innehåll 

 

Sammanfattning ................................................................................................. 5 

Summary ............................................................................................................ 7 

1  Inledning .................................................................................................. 9 
1.1  Bakgrund och uppdrag ............................................................................ 9 
1.2  Metod ..................................................................................................... 10 

2  Finland ................................................................................................... 12 
2.1  Organisation av infrastrukturplanering och modellarbete ....................... 12 
2.2  Modellarbete .......................................................................................... 13 
2.3  Aktuella frågor ........................................................................................ 15 

3  Norge ..................................................................................................... 16 
3.1  Organisation av infrastrukturplanering och modellarbete ....................... 16 
3.2  Modellarbete .......................................................................................... 18 
3.3  Aktuella frågor ........................................................................................ 20 

4  Danmark ................................................................................................ 22 
4.1  Organisation av infrastrukturplanering och modellarbete ....................... 22 
4.2  Modellarbete .......................................................................................... 23 
4.3  Aktuellt ................................................................................................... 25 

5  Nederländerna ....................................................................................... 27 
5.1  Organisation av infrastrukturplanering och modellarbete ....................... 27 
5.2  Modellarbete .......................................................................................... 29 
5.3  Aktuellt ................................................................................................... 30 

6  Tyskland ................................................................................................ 32 
6.1  Organisation av infrastrukturplanering och modellarbete ....................... 32 
6.2  Modellarbete .......................................................................................... 32 
6.3  Aktuellt ................................................................................................... 34 

7  TRANSTOOLS ...................................................................................... 36 
7.1  Organisation av infrastrukturplanering och modellarbete ....................... 36 
7.2  Modellarbete .......................................................................................... 37 
7.3  Aktuella frågor ........................................................................................ 38 

8  Den svenska godsmodellen i ett internationellt perspektiv..................... 39 
8.1  Analysbehov .......................................................................................... 39 
8.2  Indata ..................................................................................................... 40 
8.3  Organisation .......................................................................................... 41 
8.4  De olika ländernas syn på syfte med och behov av godsmodeller ........ 43 

9  Citerade arbeten .................................................................................... 45 

Bilaga 1  Insamling av indata till den norska nationella godsmodellen 

 

 

 



 

VTI notat 27-2011 



 

VTI notat 27-2011 5  

Erfarenheter av internationellt godsmodellarbete  

av Inge Vierth 
VTI  
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 

Utvecklingen och tillämpningen av de nationella godstransportmodellerna i Finland, 
Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna och på EU-nivå har sammanställts. Detta 
har gjorts utgående från frågar om infrastrukturplaneringen, arbetet med modell-
verktygen och aktuella utvecklingar, som har ställts av Trafikanalys. Svaren har 
jämförts med den svenska situationen, där Trafikverket är ansvarigt för transport-
prognoser, samhällsekonomiska kalkyler och utvecklingen av metoder och modeller. 

Genomgången visar på flera paralleller vad det gäller analysbehoven i de betraktade 
länderna och på EU-nivå. Det faktum att samma typer av avgifts- och regleringsfrågor 
diskuteras är inte överraskande med hänsyn till att förutsättningarna bestäms på EU-
nivå eller global nivå. I infrastrukturplaneringen skiljer sig tyngdpunkten åt mellan de 
olika länderna bland annat på grund av ländernas geografiska läge. Länderna tar fram 
aggregerade transportprognoser och vad gäller flödesprognoser som krävs i kostnads-
nyttoanalyser (för att rangordna investeringsprojekt) tillämpar inte alla länder samma 
praxis. I Finland tas till exempel inte detaljerade flödesprognoser fram för hela landet 
som i Sverige och Norge.  

De flesta indata som används i de nationella godsmodellerna härrör från transport-
statistiken och den ekonomiska statistiken som är EU-reglerad. Unikt för Sverige är att 
man har genomfört tre nationella varuflödesundersökningar. Detta innebär att det 
samlas in mer data i Sverige än i de flesta andra länderna. Som vi har uppfattat 
säkerställs dock dataförsörjningen idag inte på samma sätt som tidigare när SIKA 
ansvarade för data och modeller. 

Genomgången visar att det inte finns en given organisatorisk lösning vad det gäller 
ägandet och förvaltningen av transportmodeller. I de flesta länder har de ansvariga 
ministerierna en roll som formell ägare och beställare, bortsett från i Norge och Sverige. 
I Danmark kopplas arbetet med modellverktygen till en akademisk forskningsmiljö på 
Danmarks Tekniske Universitet. I Tyskland och Finland förvaltar konsulter modellerna 
och det finns ingen offentlig kontroll. På grund av bristande transparens och öppenhet, 
framstår de tillämpade lösningarna inte kompatibla med de svenska kraven på besluts-
underlagen.  

I Sverige har man tillämpat olika organisatoriska lösningar över tiden. Som vi har 
uppfattat innebär nuvarande lösning att Sjöfartsverket inte känner sig delaktig i 
modellarbetet. Detta innebär att det finns en risk att det trafikslagsövergripande 
perspektivet inte säkerställs. Ytterligare ett problem med dagens praxis är att den inte 
beaktar transportpolitiken i stort. Många sjöfarts-, luftfarts- och klimatpolitiska och 
andra frågeställningar ligger helt eller delvis utanför Trafikverket, och riskerar därför att 
hamna emellan i ett modellarbete som helt styrs av Trafikverket. Det är dock 
nödvändigt att hitta en utvecklings- och förvaltningsmodell som tillgodoser samtliga 
krav.  

Vår genomgång har visat att de internationella erfarenheterna är intressanta referens-
punkter för en fortsatt diskussion av hur man i Sverige fortsättningsvis bör förhålla sig 
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till frågor som hänger samman med modellutveckling, modellanvändning, förvaltning, 
”ownership open access” och indata. För att kunna dra mer långtgående slutsatser för 
svensk del borde utvecklingen i grannländerna följas framöver och denna 
sammanställning följas upp med en fortsatt studie. 
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Experience of international freight  

by Inge Vierth 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 

National freight model development and application in Finland, Norway, Denmark, 
Germany and the Netherlands and within the EU has been compiled. This has been done 
based on questions formulated by the Swedish government agency Transport Analysis. 
The questions address infrastructure planning, work with the freight models and current 
development. The responses for the other countries were compared to the Swedish 
situation, where the Swedish Transport Administration is responsible for the transport 
forecasts, cost benefit analysis and the development of methods and models. 

The review revealed several parallels in terms of need for analysis in the considered 
countries and the EU. The fact that the same types of fees and regulations are discussed 
is not surprising given that requirements are determined at the EU or global level. When 
it comes to infrastructure planning, different countries focus on different aspects 
according to their geographical location etc. All countries produce aggregated transport 
forecasts, however, not all countries have the same practice for detailed flow forecasts 
that are required for cost benefit analysis (to rank projects). In Finland, for example, 
there are no detailed transport forecasts for the whole country as in Norway and 
Sweden. 

Most of the input data used in the national freight models are derived from transport 
statistics and economic statistics that are EU-regulated. It is unique for Sweden that 
three national Commodity Flow Surveys have been carried out. This means more data 
are collected in Sweden than in most other countries. As we understood, however, the 
access to data for model development is not assured as before, when SIKA was 
responsible for both statistics and transport models. 

The review shows that there is not one given organizational solution in terms of 
ownership and management of transport models. In most countries, the responsible 
ministries have roles as formal owners and clients, except for Norway and Sweden. In 
Denmark, the model development is linked to an academic research environment at 
Denmark's Technical University. Due to the lack of transparency and openness, the 
organizational solutions in Germany and Finland where consultants handle the models 
without public control are not compatible with the Swedish requirements for decision-
making. 

Sweden has applied various organizational models over time. As we have understood, 
the Maritime Administration does not feel that they are part of the modelling work in 
today’s practice. This means that there is a risk that the intermodal perspective is not 
guaranteed. Another problem with today's solution is that it does not address transport 
policy in general. Many maritime, aviation and climate policy as well as and other 
issues are wholly or partly outside the Transport Administration and there is a risk that 
these issues are not addressed in a model that is completely controlled by the Transport 
Administration. It is therefore necessary to find a development and management model 
that meets all requirements. 

The review has shown that experiences in other countries are interesting reference 
points for future discussions of how Sweden should handle issues associated to model 
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development, model use, management, ownership open access and input data. In order 
to draw more far-reaching conclusions for the Swedish stake holders, the development 
in neighboring countries should be followed even in future, and this review possibly be 
followed by an in-depth study. 



 

VTI notat 27-2011 9  

1 Inledning  

1.1 Bakgrund och uppdrag 

Trafikanalys ska enligt sin instruktion kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att 
utveckla modeller för samhällsekonomiska analyser samt följa den internationella 
modellutvecklingen på området. Arbetet ska rapporteras till regeringen senast den 
30 november varje år. Som ett led i uppgiften att följa den internationella utvecklingen 
har Trafikanalys upphandlat VTI/CTS för att sammanställa information om modell-
utvecklingsarbetet på godstransportområdet i ett urval av länder. Godsmodellutveck-
lingen i grannländerna Norge, Finland och Danmark samt Tyskland och Nederländerna 
och arbetet med EU:s TRANSTOOLS-modell sammanställs. Enligt uppdrag skulle fem 
till sex länder, inklusive Norge, Finland och unionens gemensamma modell TRANS-
TOOLS ingå. VTI/CTS valde att studera Danmark, för att landets godsmodellarbete 
avviker från arbetet i de andra nordiska länderna, samt Tyskland och Nederländerna 
som har lång erfarenhet av arbete med nationella godstransportmodeller.  

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhälls-
ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och 
näringsliv i hela landet (Proposition 2008/09:35, 2008). Utvecklingen av det över-
gripande målet och dess delmål följs årligen upp (målstyrning). Transportprognoser och 
samhällsekonomiska kalkyler används för att ta fram kvantitativt beslutsunderlag. Över 
tiden har olika huvudmän varit ansvariga för transportprognoser och samhällsekono-
miska kalkyler samt utvecklingen av metoder och modeller och statistik. År 1975 tog 
dåvarande Kommunikationsdepartement fram transportprognoser, under 1980-talet 
ansvarade Transportrådet för transportprognoser och under perioden 1991–1993 hade 
VTI detta ansvar. Ansvaret, inkl. ansvaret för transportstatistik överfördes 1994 till 
Delegationen för prognos- och utvecklingsverksamhet inom transportsektorn (DPU) 
som senare ombildades till SIKA. Sedan 2010 är Trafikverket ansvarigt för transport-
prognoser, samhällsekonomiska kalkyler och utvecklingen av metoder och modeller och 
Trafikanalys har i uppdrag att följa Trafikverkets arbete inom detta område.  

 
Tabell 1  Schematiskt översikt över ansvar för transportprognoser, modellutveckling 
och transport i Sverige 1975– idag. 

Huvudansvar  

 

Transportprognoser och samhällsekonomiska 
analyser 

Metoder och 
modeller 

Transportstatistik 

–1980 Kommunikationsdepartementet  SCB 

1980–1990 Transportrådet  Transportrådet SCB 

1991–1995 VTI VTI SCB 

1996–2009 SIKA SIKA SIKA 

2009 Vägverket och Banverket SIKA SIKA 

2010– Trafikverket Trafikverket Trafikanalys 

 

Modellverktygen utvecklades succesivt. SIKA har, i samarbete med trafikverken, 
genomfört större förbättringar och utvecklat den nya generationens modeller för 
persontransporter under 1990-talet och för godstransporter, som denna rapport 
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behandlar, sedan 2000. En anledning till utvecklingen av den nya godstransport-
modellen (Samgods) var att implementeringen i STAN-programvaran1 som användes 
tidigare, har begränsade möjligheter att avbilda logistiska beslut (SAMPLAN, 2001). 
Trafikanalys PM 2011:7 (Trafikanalys, 2011) innehåller en sammanställning av studier 
där den svenska STAN-implementeringen har används. Modellutvecklingen påbörjades 
2001 med initieringen av flera internationella idéstudier och genomförandet av den 
nationella Varuflödesundersökningen, med den amerikanska undersökningen som 
förbild. År 2004 antog SIKA och trafikverken den utvecklingsplan (road map) för 
utvecklingen av den nya nationella godsmodellen som föreslagits i (SAMPLAN, 2004). 

Under perioden 2004–2008 upphandlade de svenska och norska myndigheterna 
gemensamt framtagningen nationella logistikmodeller som bygger på samma ADA 
(aggregerat-dissaggregerat-aggregerat) grundstruktur (Significance, 2008(a)). 
Transportefterfrågan mellan godsets avsändare (production P) och mottagare 
(consumtion C) tas fram, vilket är en förbättring jämfört med den tidigare ansatsen som 
beskrev efterfrågan på enskilda OD-länkar i transportkedjan (OD, origin-destination, 
t.ex. mellan två hamnar). PC-transportefterfrågan och infrastrukturen specificeras på 
aggregerad zonnivå. Mellan dessa två aggregerade komponenter bestämmer logistik-
modellen val av sändningsstorlek och transportkedja (bl.a. fordonstyp/storlek för varje 
länk i transportkedjan) på basen av en deterministisk kostnadsminimeringsalgoritm. 
Logistikmodellen är en disaggregerad modell som arbetar på företagsnivå där logistik- 
och transportbeslut fattas. Med hjälp av ADA-ansatsen löses att vissa problem lättare 
hanteras på aggregerad nivå medan andra kräver en disaggregerad nivå.  

En preliminär version av Samgodsmodellen användes i beräkningen av effekter av 
IMO:s skärpta emissionskrav för marint bränsle (VTI, 2009). Trafikverket använde en 
preliminär version i ett uppdrag angående banavgifter (Trafikverket, 2011a) 
(Trafikverket, 2011b). Trafikanalys använde en preliminär version av modellen för att 
beräkna den internationella varuhandelns fördelning på olika transportkedjor 
(Trafikanalys, 2011). Trafikverket använder modellen även i det pågående projektet 
gällande kapacitet i järnvägssystemet. I arbetet med åtgärdsplanerna för 2010-2021 
användes inte Samgodsmodellen men två andra ansatser. Vägverket tillämpade 
godstransportprognoser framtagna med STAN-modellen medan Banverket använde 
prognoser framtagna av Jakob Wajsman, som baseras på Långtidsutredningens 
scenarier, och uppgifter om trafikering (Banverket & Vägverket, 2009). 

 
1.2 Metod 

Vår genomgång avgränsas till nationella godstransportmodeller (dock inte med fokus på 
algoritmer och användargränssnitt). Emissionsmodeller etc. ingår inte. Utgångspunkten 
är de av Trafikanalys formulerade frågorna. 

1. Planarbetets organisation med särskilt fokus på organisation för modellarbetet  
- Varför används ett visst modellsystem och hur används det i planerings-

processen?  
- Till vilka ytterligare frågeställningar (vid sidan av planprocessen) används 

modellsystemen?  

                                                 
1 STAN = strategic planning of national and regional freight transportation, 
http://www.inro.ca/en/products/stan/index.php 
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- Finns det viktiga infrastrukturmässiga, legala eller policyrelaterade skäl till 
valet av modellsystem? 

 

2. Modellarbete:  
- Hur förvaltas modellerna?  
- Hur ofta uppdateras och kalibreras systemen?  
- Vilka centrala indata behövs?  
- Vilka principer/tumregler för uppdatering av indata tillämpas?  
- Finns det specificerade krav på precision i modellresultat?  
- Hur dokumenteras modellsystemen och deras användning?  
- Hur hanteras felrapportering och utvecklingsförslag?  
- Hur förbereds modellerna för prognoser?  
- Vilka miljöer arbetar med modellerna (inkl. konsulter)? 

 

3. Aktuella frågor:  
- Vilka brister har identifierats? Vilka utvecklingsinsatser är för närvarande 

prioriterade? Vilka är de viktigaste tillämpningarna just nu? 

 

Frågorna besvaras med hjälp av information inhämtad från experter i respektive land, 
information som presenterades i samband med ett CTS seminarium om godstransport-
modeller 1 mars 2011 (CTS, 2011) samt ytterligare information.  

I kapitel 2 till 7 går vi igenom svaren för Finland, Norge, Danmark, Nederländerna, 
Tyskland och den europeiska TRANSTOOLS-modellen. Frågorna har inte specificerats 
närmare, t.ex. inte om det avses mätbara eller kvalitativa precisionsmål. Med hänsyn till 
skiftande förutsättningar i de olika länderna är inte alla frågor lika relevanta i alla 
länder.  

I kapitel 8 jämför vi godsmodellutvecklingsarbetet i de olika länderna samt diskuterar 
kort vad Sverige kan lära sig av arbetet i de övriga länderna.  



 

12 VTI notat 27-2011 

2 Finland  

2.1 Organisation av infrastrukturplanering och modellarbete 

Varför används ett visst modellsystem och hur används det i planeringsprocessen?  

I Finland har godsmodellen FRISBEE (Freight Transport Model in Europe and Russia). 
utvecklats på uppdrag av Trafikministeriet med start år 2000. LT-Konsulter Ab (ingår 
numera i WSP Finland) var initiativtagare för utvecklingsarbetet. FRISBEE-projektet 
föregicks av det EU-finansierade utvecklingsprojektet STEMM vars databas utgjorde 
grund för den nationella godstransportmodellen FRISBEE.2  

Målet var även att ta fram en modell där de olika modulerna kan utvecklas fristående 
och utan att kostsamma och svårhanterbara godsflödesstudier behöver genomföras. 
Modellen täcker Europa inkl. Ryssland på NUTS3-nivå. Den ursprungliga zonindel-
ningen bygger på NUTS3 indelningen i Skandinavien, Baltikum , Tyskland och Polen. I 
Ryssland baseras zonindelningen på ett antal administrativa regioner (oblaster). En 
dissagregering inom Finland (ca 80 zoner) har nyligen genomförts för att bättre fånga 
upp logistiska knutpunkter och logistikcentra. Det totala antalet zoner uppgår till ca 250. 
STAN-modellen utgör grunden för systemupplägget (nätverksbeskrivning, kostnads-
funktioner, matrisutläggning, uträkning av nyckeltal etc.). De olika dataseten kan 
hanterbaras oberoende av varandra i en modulär struktur. 

I Finland är det ett klart uttalat mål att hålla modellsystemet överskådligt.  
 

Finns det viktiga infrastrukturmässiga, legala eller policyrelaterade skäl till valet 
av modellsystem? 

Trafikministeriets syfte var att utveckla ett modellsystem som i första hand erbjuder 
möjligheter till strategiska studier med fokus på internationella transporter. Nyligen har 
även inrikes transporter inkluderats i modellen.  
 

Till vilka ytterligare frågeställningar (vid sidan av planprocessen) används 
modellsystemen?  

Godstransportmodellen används inte systematiskt i en övergripande nationell system-
planering utan mera “ad-hoc” till exempel i studier av effekter av prissättningsstrategier, 
effekter av stora infrastrukturprojekt, strategier för att utveckla transportkorridorer i 
Nordeuropa och Ryssland. Modellen har under de senaste tio åren utnyttjats bl.a. i 
projekten som presenternas i Tabell 2.  

                                                 
2 I STEMM projektet medverkade i Finland VTT (Statens Tekniska Forskningscentral) och Matrex Ab. 
Från Sverige deltog i STEMM projektet Temaplan och från Norge TØI och SINTEF.  
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Tabell 2  Projekt som har genomförts med hjälp av modellverktygen i Finland under 
senaste tio åren. 

Projekt Uppdragsgivare 

Ny järnvägsförbindelse Kerava – Lahtis  Trafikministeriet 

Via Baltica – väg/järnvägsförbindelse mot Central-Europa Trafikministeriet 

Corridor 9A (St. Petersburg – Moskva)) Ryska och finska 
Trafikministerierna 

Pol Corridor (Skandinavien – Central Europa via Polen) VTT 

Utveckling av transportkorridorer EU – Ryssland  EU 

TEN-Naxis, Northern Axis  EU  

Modellutveckling för TRACECA-länderna (Transport Corridor Europé – 
Caucasus - Asia)  

World Bank 

Transport System Plan Lapland – Murmansk (pre-study 2010–2011) Lapplands landskapsförbund 

Gränsöverskridande transporter mellan Finland och Ryssland  Trafikministeriet 

Vägavgifter inom EU Trafikministeriet 

Farledsavgifter i finska hamnar Trafikministeriet 

Systemstrategi för Södra Finlands logistikcentra Södra Finlands 
landskapsförbund 

The Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics – 
Understanding of the Requirements 

EU 

Studier för olika industrikluster i Finland Allmänna industriförbundet 

 

I Finland har man inte, som i de andra nordiska länderna, genomfört en studie kring 
lastbilsdimensioner (förutom analyserna som man gjorde i mitten av 1990-talet). I 
Finland har man dock, som i Sverige, genomfört en studie med FRISBEE-modellen 
gällande den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s skarpare krav på 
svavelinnehållet i marint bränsle. I känslighetsanalys ingår i en studie av transporter 
mellan Finland och Ryssland som genomförs på uppdrag av Industriförbundet. 
Rapporten är inte publicerad då detta skrivs. 

Trafikministeriet, Trafikverket, Statens tekniska forskningscentral (VTT, motsvarande 
VTI i Sverige) m.fl. tar fram aggregerade nationella transport- och trafikprognoser som 
används bl.a. i uppföljningen av CO2-utsläppen och andra växthusgaser. I Finland tas 
dock inte fram officiella dissaggregerade trafikprognoser på O-D nivå. Inom ramen för 
infrastrukturplaneringen på nationell nivå genomförs kostnadsnyttoanalyser, det görs 
dock inte någon systematiskt rangordning av de olika infrastrukturprojekten där 
transportmodeller och kostnadsnyttoanalyser används på ett systematiskt sätt som i 
Sverige. Trafikministeriet och Trafikverket tar för närvarande fram riktlinjer för hur 
nyttorna för samhället bör uppskattas. 

 
2.2 Modellarbete 

Hur förvaltas modellerna?  

FRISBEE-modellen utarbetades av ett konsultkonsortium på uppdrag av Trafik-
ministeriet, utgående ifrån STEMM-modellen som togs fram inom ramen för ett EU-
projekt. I konsortiet ingår LT-Konsulter AB (som numera ingår i WSP Finland AB), 
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MATREX AB och VTT. Dessa företag samarbetar i modellutvecklingsarbetet även 
idag. Sammanlagt arbetar ca fem till åtta personer med modellen. 

Trafikministeriet äger formellt modellsystemet, i praktiken finns modellsystemet inkl. 
indata dock enbart hos MATREX och WSP som förvaltar det. (FRISEE-databasen har 
sitt ursprung i EU-projektet STEMM och enligt avtalet äger de enskilda konsulterna det 
framtagna dataunderlaget).  

Modellutvecklingen finansieras i praktiken genom utvecklingsinsatser förknippade med 
olika konkreta uppdrag där FRISBEE-databasen/-modellen används. Inga specifika 
utvecklingsprojekt har genomförts utan utvecklingen har skett projektbundet och delvis 
”ad-hoc” betonat.  

 

Hur ofta uppdateras och kalibreras systemen?  

Konsultkonsortiet bestående av MATREX, WSP, VTT uppdaterar och kalibrerar 
modellen i samband med de projekt som genomförs (Tabell 3), dvs. en till två gånger 
per år.  

 

Vilka centrala indata behövs?  

FRISBEE-modellens dataunderlag byggde i det inledande skedet på material insamlat 
och utvecklat i EU-projektet STEMM 1999. I STEMM-projektet utnyttjades STAN-
programvaran för att beskriva transportsystemet (nätverk, kostnadsfunktioner) och att 
lägga ut flöden. STAN-programvaran utgör även idag grunden i systemet. Enligt 
konsultkonsortiet handlar det mer om en databas implementerad i STAN-programvaran 
än om ”en riktig skattad modell”. All indata samlas in från olika statistikkällor, som 
beskriver infrastruktur, trafik, varuflöden, nationalekonomi m.m. Efterfrågematriser 
(O/D) för 13 olika varugrupper uppskattas exogent utgående från nationell och 
internationell statistik (främst EURO-stat-data och den finska lastbilsundersökningen).  

 

Vilka principer/tumregler för uppdatering av indata tillämpas? 

Det finns inga centrala principer. Modellsystemet uppdateras en till två gånger per år i 
samband med olika projektarbeten.  

 

Finns det specificerade krav på precision i modellresultat?  

Det finns inga specifika precisionskrav men +/- max 20 procent används vid jämförelser 
med aktuella värden.  

 

Hur dokumenteras modellsystemen och deras användning? 

Dokumentation sker i samband med projektrapportering. 

 

Hur hanteras felrapportering och utvecklingsförslag? 

Det finns inga speciella rutiner för felrapportering. 
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Hur förbereds modellerna för prognoser? 

Konsulten genomför alla arbetsskeden på uppdrag av beställaren (Trafikministeriet och 
Trafikverket).  

 

Vilka miljöer arbetar med modellerna (inkl. konsulter)? 

MATREX, WSP, VTT utvecklar och använder modellen. 

 
2.3 Aktuella frågor 

Vilka brister har identifierats?  

En svaghet med dagens program är att STAN-programmet inte är användarvänligt.  

 

Vilka utvecklingsinsatser är för närvarande prioriterade?  

För närvarande pågår följande utvecklingsprojekt: 
 Inkludera inhemska transporter i FRISBEE-modellen,  
 Implementera en exogen ekonometrisk prognosmodel i FRISBEE-modellen för 

att estimera godsflöden mellan Finland och Ryssland.  
 Fånga upp efterfrågan för de viktigaste godstransportköparna mera specifikt 

(t.ex. Stora Enso, Outokumpu, Nokia etc:) 
 Konvertera ton till € för de olika varugrupperna (första iterationen gjord) 

 

Vilka är de viktigaste tillämpningarna just nu? 

 Undersöka optimala lägen för logistikcentra/-områden i Finland (dela varuflöden 
till bastransport i containers och distributionen från logistikcenter till kunder). 
(Kommentar: Det låter som en svår utmaning att hantera detta inom ramen för 
STAN-modellen som är en modell som beräknar val av färdmedel och rutt.) 
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3 Norge  

3.1 Organisation av infrastrukturplanering och modellarbete 

Varför används ett visst modellsystem och hur används det i planeringsprocessen?   

År 1997 beställde Samferdselsdepartementet i Norge en gemensam infrastrukturplan för 
de fyra trafikslagen. Detta ledde till att Vegdirektoratet, Jernbaneverket, Kystverket och 
Avinor, som ansvarar för de statliga flygplatserna och flygtrafiktjänster i Norge, startade 
ett samarbete för att ta fram en gemensam Nasjonal transportplan (NTP).  

NTP 2002–2011 var det första gemensamma styrdokumentet som togs fram och sedan 
dess har dokumenten, som är regeringens instrument för investeringar, underhåll och 
förvaltning av den statliga infrastrukturen i Norge, uppdaterats vart fjärde år. I Norge 
har det, som i Sverige, länge funnits nationella transportmodeller, men först i den tredje 
infrastruktur-planen, NTP 2010–2019, användes modellerna ”mera aktivt” för att ta 
fram transportprognoser, analysera konkurrensytor mellan trafikslagen, genomföra 
korridoranalyser och för att ta fram indata till kostnadsnyttoanalyser för varje infrastruk-
turprojekt i planen. I Norge finns inte motsvarande transportpolitiska mål som i Sverige, 
det finns dock (ej kvantifierade) mål att flytta över gods från väg till sjö och järnväg. 

Figur 1 visar hur arbetet med den nationella transportplanen NTP 2010–2019 är 
organiserat. 

 
Figur 2  Organisation av arbetet med norsk Nationell Transportplan (NTP) 2010–2019. 

I Norge användes tidigare, som i Sverige och Finland, en nationell godstransportmodell 
baserad på STAN-programvaran. Det bedömdes emellertid finnas ett behov av ett 
modellsystem för godstransporter som kan avbilda företagens logistiska beslut. 
Bedömningarna påverkades och interagerade starkt av den diskussion som fördes i 
Sverige i början av 2000-talet. Det nya modellsystemet består av tre delar: modeller till 
framtagning av efterfrågematriser, en logistikmodell och en nätverksmodell.  
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Till vilka ytterligare frågeställningar (vid sidan av planprocessen) används 
modellsystemen?  

Modellverktygen har används i ett flertal projekt. Dessa sammanställs i Tabell .  

 
Tabell 3  Projekt som har genomförts med hjälp av godsmodellen i Norge 2007–2011. 

År Projekt Uppdragsgivare 

2011 Analyser av endringer ulike rammebetingelser i godstransport 
og påvirkning på kostnadsnivå og transportmiddelfordeling  

Norges forskningsråd 

2011 Analyser av ulike utviklingskonsepter for nye jernbanetraseer i 
Nordområdene 

Jernbaneverket 

2011 Analyser tilknyttet arbeidet med Jernbaneverkets godsstrategi Jernbaneverket 

2010/11 Analyser av konkurranseflater i godstransport i hovedkorridorer Transportetatene 

2010/11 Konseptvalgutredning (KVU) for ny jernbaneterminal i 
Drammen 

Jernbaneverket 

2010/11 Grunnprognoser for godstransport til NTP 2014–2023 Transportetatene 

2010/11 Scenarioanalyser av alternativ knutepunktsstruktur rundt 
Oslofjorden 

Transportetatene 

2010 Konseptvalgutredning (KVU) for ny jernbaneterminal i 
Trondheim 

Jernbaneverket 

2009 Scenarioer for godsstrømmer til og fra Osloregionen Akershus fylkeskommune og 
Oslo kommune 

2009 Beregninger i tilknytting til Klimakurrosjektet KLIF – Klima og 
forurensningsdirektoratet 

2008 Reviderte grunnprognoser for godstransport til NTP 2010–2019 Samferdselsdepartementet 

2008 Virkninger av endrede transportkostnader for skogbruk, 
skogindustri, distriktene og miljøet 

Norges Forskningsråd 

2007 Grunnprognoser for godstransport til NTP 2010–2019 Transportetatene 

2007 Følsomhetsberegninger for godstransport basert på 
grunnprognosene til NTP 2010–2019 

Transportetatene 

 

Finns det viktiga infrastrukturmässiga, legala eller policyrelaterade skäl till valet av 
modellsystem? 

Ett viktigt skäl till valet av modellsystem i Norge var de möjligheter som öppnades att 
sänka utvecklingskostnaderna för en ambitiös ny godsmodell genom en med Sverige 
samordnad utveckling. Dessutom såg man möjligheter till ett givande erfarenhetsutbyte 
inom ramen för ett norsk-svenskt samarbete. De frågeställningar som var aktuella i 
Norge, t.ex. om terminallägen, hamnutveckling m.m. såg man inte som möjliga att 
hantera på ett bra sätt inom ramen för det tidigare systemet. 

Utöver arbetet med den nationella transportplanen har logistikmodellen, som är en del 
av det nationella godstransportmodellsystemet, använts till s.k. konceptvalsutredningar 
(KVU). Modellen har använts i samband med lokaliseringen av nya järnvägsterminaler i 
Trondheim och Drammen samt utvärderingen av nya järnvägslinjer i norra Norge och 
genom Sverige till Nordnorge. Modellen kommer sannolikt också användas i en KVU 
för järnvägsterminalen i Alnabru/Oslo. Dessutom har modellen använts i den externa 
kvalitetssäkringen (KS etapp 2) av den nya järnvägslinjen mellan Larvik och Skien på 
Vestfoldbanan. Krav på KS etapp 2 infördes i Norge år 2000 och går ut på att en extern 
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granskare kontrollerar kostnaderna, osäkerhet m.m. för projekt över 500 miljoner NOK 
som beslutas av Stortinget. För mer information om kvalitetsäkringsprocessen för stora 
investeringar i Norge se (CONCEPT, 2011). 

 
3.2 Modellarbete 

Hur förvaltas modellerna?  

År 2001 etablerades en verksövergripande projektgrupp som förvaltar och utvecklar de 
nationella person-och godstransportmodellerna. Projektgruppen består av representanter 
från de tre trafikverken och Avinor. Oskar Kleven har varit projektledare sedan 2001, 
han är anställd av NTP-gruppen och har ett kontor på Statens Vegvesen. 2004 ingick de 
norska myndigheterna ett samarbete med Samgodsgruppen i Sverige. Man upphandlade 
gemensamt framtagningen av två separata logistikmodeller som bygger på samma 
grundstruktur. (Significance, 2008(b)). Samferdselsdepartementet, och inte NTP, är 
huvudman för den allmänna jämvikts-modellen PINGO som beskriver resp. prognosti-
serar efterfrågematriserna. Modellen utvecklades för basår 1998 och har uppdaterats till 
2002.  

 

Hur ofta uppdateras och kalibreras systemen?  

Det finns inga riktlinjer för hur ofta modellen ska uppdateras, men i praktiken 
uppdateras efterfrågematriser och kostnadsfunktioner ungefär vart fjärde år, vilket 
överensstämmer med tidplanen för den Nationella Transportplanen.  

 Efterfrågematriser har tagits fram för basåren 1993, 1999, 2003 och 2008 (inte 
helt färdigställt än). I dagsläget finns inga konkreta planer för en uppdatering av 
PINGO-modellen. Det finns funderingar på att utveckla den i samarbete med 
TNO, motsvarigheten till VTI i Nederländerna. 

 Nätverken uppdaterades vid övergången från STAN-modellen till den nya 
godsmodellen. De nationella väg- och järnvägsnäten hämtas från den regionala 
persontransportmodellen (RTM) som har mer detaljerade och nyare nät än 
STAN-modellen. För internationell sjöfart (inkl. färjor) och flygfrakt används 
STAN-modellens nät som utvecklades inom ramen för EU-projektet STEMM. 
År 2011 fastställdes ett nytt nationellt vägnät baserat på det uppdaterade 
vägnätet i RTM och det togs fram nya nätverk för sjötransporter längs den 
norska kusten (baserat på Kystverkets farledsdatabas) och färjelinjer till och från 
Norge. Järnvägsterminalstrukturen har uppdaterats kontinuerligt. Vägtullar och 
färjetaxor uppdateras i samband med särskilda projekt.  

Modellen är inte kalibrerad, men kvalitetskontroll och felsökning av modellen har lett 
till att modellresultaten för basåret i allt större grad överensstämmer med statistiken. 
Försök till kalibrering gjordes med en speciell metod som togs fram i utvecklingsarbetet 
men denna kalibrering blev inte lyckad och övergavs därför. 

 

Vilka centrala indata behövs?  

Tre typer av statistik används för att ta fram godsefterfrågematriser för basår 2008: 
transportstatistik, ekonomisk statistik och information om varuflöden.  Varuflödes-
undersökningen som genomfördes 2008 av den Statistiska Centralbyrån (SSB) är 
huvuddatakälla i skapandet av efterfrågematriser 2008. I undersökningen ingår 
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leveranser från tillverknings-och grossistföretag. Övriga leveranser baseras på annan 
tillgänglig statistik, bl.a. SSB:s statistik för jordbruk, skogsbruk, fiske och akvakultur 
och statistik från Bergvesen och Norges geologiska undersökningar av gruvdrift. 
Dessutom används branschinformation t.ex. för timmertransporter och petroleum-
transporter och transporter till/från slakterier och mejerier. Vid framtagningen av 
godsefterfrågematriserna för basår 2003 fanns ingen varuflödes-undersökning 
tillgänglig varför leveransmönster mellan producenter och konsumenter huvudsakligen 
baseras på matrisbalanseringar med hjälp av gravitationsmodeller. Med undantag för 
statistiken över primärnäringarna är all ekonomisk statistik i kronor. Motsvarande 
värden i ton beräknas med hjälp av omräkningsfaktorer.  

Kostnadsfunktionernas struktur beskrivs i (TØI & Sitma, 2011). Kostnaderna beräknas 
som en funktion av flera variabler, varav vissa variabler som t.ex. räntekostnader, är 
gemensamma för alla transportmedel. Ett generellt problem är att några kostnads-
komponenter (t.ex. bränslepriser, räntor och valutakurser) fluktuerar på kort sikt, 
beroende på marknadens villkor. I modellen strävar man efter att spegla de långsiktiga 
kostnaderna snarare än de kortsiktiga. Detta innebär att man i verkligheten kan hitta 
transportörer som har högre eller lägre kostnader än de kostnader som anges i modellen.  

Vad det gäller nätverk bygger vägnätet på information från Vegdirektorates vegdata-
bank (NVDB). Det finns för närvarande ingen automatisk metod att ta in uppdaterade 
nätverk från NVDB. Vegdirektoratet genomför dock ett projekt där man försöker att få 
till en sådan funktion genom att använda ArcGIS 10. Järnvägsnätet är mindre 
komplicerat och det är lättare att hålla reda på vilka förändringar som bör ingå i 
modellen. För sjötransporter finns både ett farledsnätverk och länkar som beskriver 
färjelinjer mellan Norge och utlandet. Det senaste nationella farledsnätverket bygger på 
Kystverkets farledsdatabas medan information om färjelinjer baseras på information 
från färjerederiernas hemsidor. Taxor av vägtullar och inrikes färjor hämtas från 
Vegdirektoratet och vägtullsorganisationerna (Bompengeselskapene). Det internatio-
nella nätverket har inte uppdaterats på länge. Man har inte bestämt hur man bäst ska 
hämta in data för dessa nätverk. 

De viktigaste indataposterna för den allmänna jämviktsmodellen PINGO är uppgifterna 
från SSB:s Nationalräkenskaper uppdelat per fylke. Därutöver används information om 
handelsmönster från logistiskmodellens varugruppspecifika efterfrågematriser och 
transportkostnader mellan zoner. Se Bilaga 1 för detaljer med avseende på insamlingen 
av indata till den norska nationella godsmodellen.  

 

Finns det specificerade krav på precision i modellresultat?  

Ett betydande problem med hänsyn till valideringen av modellen är bristen på tillgäng-
lig statistik som inte redan använts i modellutvecklingsarbetet. Exempel på statistik som 
används i valideringen av modellen är hamn- och järnvägsstatistik. Problemet är att 
valideringen tar tid och att den pågående vidareutvecklingen av modellen kan leda till 
förändringar i de modellerade transportmönstren som påverkar transportlösningar och 
omlastningarna i de olika terminaler som redan har validerats. 

Det finns alltså inga definierade precisionskrav. Kvalitetssäkringen sker kontinuerligt i 
samband med tillämpningen av modellen på detaljerad geografisk nivå. Trots att 
modellen inte är kalibrerad, har kvalitetskontroll och felsökning av modellen lett till att 
modellresultaten för basåret i allt större grad överensstämmer med statistiken.  
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Hur dokumenteras modellsystemen och deras användning? 

Den tekniska modelldokumentationen har utarbetats av Significance (Significance, 
2008(b)). Dessutom har rapporter och arbetsdokument utarbetats som rör utvecklingen 
och uppdateringen av enskilda delar i modellen. TØI dokumenterar testarbetet och 
rättningen av fel; dokumentation är tillgänglig för NTP men inte för allmänheten. 

I ett projekt utvecklas verktyg för beräkningen av samhällsekonomiska nyttor för 
godstransportrelaterade åtgärder (TØI, 2011). Se Tabell Tabell . ovan för 
sammanställning av projekt som har genomförts med den norska godsmodellen sedan 
2007.  

 

Hur hanteras felrapportering och utvecklingsförslag? 

Mindre fel korrigeras inom ramen för ett testprojekt som finansieras av NTP; större 
insatser kräver dock ytterligare finansiering. Utvecklingsförslag kan lämnas in till NTP-
projektgruppen.  

 

Hur förbereds modellerna för prognoser? 

Vid framtagningen av prognoser används hela godsmodellsystemet: PINGO-modellen 
för att regionalisera den nationella tillväxten (som prognostiseras av Finans-
departementet) för olika branscher/varugrupper och regioner (fylke). Det tas fram 
godsefterfrågematriser för prognosåret som används som indata i logistiskmodellen, 
som i sin tur genererar transportmedelspecifika tonmatriser och transportarbete per 
transportmedel och fylke.  

 

Vilka miljöer arbetar med modellerna (inkl. konsulter och forskare)? 

Relativt få miljöer kör logistiskmodellen i Norge. TØI och SITMA har båda varit 
centrala i utvecklings- och testarbetet och är de miljöer som har mest kunskap vad det 
gäller tillämpning av modellverktygen. Inte mer än sammanlagt fyra personer med olika 
kompetens arbetar med modellen på TØI och SITMA. Därutöver har NorConsult (med 
stöd av SITMA och TØI) använt modellen i samband med Jernbanverkets strategiska 
planering. Transportmyndigheterna själva har kört godsmodellen hittills enbart i 
begränsad omfattning och till enkla analysfrågor. Myndigheterna har dock varit 
delaktiga som beställare (Se Tabell ). 

 
3.3 Aktuella frågor 

Vilka brister har identifierats?  

De största bristerna som hittills har hittats i logistikmodellen (som är en del av 
godsmodellen) är:  

 att de konsolideringsfaktorer som beräknas för de olika transportmedlen och för 
olika relationer (faktorn anger hur mycket gods som kan konsolideras i en OD-
relation) är mycket avgörande för valet av transportkedjan, särskilt för sjö-och 
järnvägstransporter. NTP-gruppen har upptäckt att små kostnadsskillnader kan 
påverka konsolideringsfaktorn mycket, vilket kan leda till resultat som inte är i 
linje med vad man förväntar sig. 
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 det beräknas ett alldeles för högt utnyttjande av transportresurserna. För lastbils-
transporter överensstämmer beräknat transportarbete (tonkm) relativt bra med 
transportstatistiken, däremot beräknas ett allt för lågt trafikarbete (fordonskm) 
jämfört med trafikmätningarna. 

 hög känslighet med avseende på vilken fartygstyp som används vid bildandet av 
transportkedjor. I den norska modellen utvärderas enbart det minst möjliga 
fartyget (för att transportera en godsmängd). NTP-gruppen upptäckte att 
modellen inte tar hänsyn till olika fartygstyper (t.ex. containerfartyg och andra 
fartyg) och justerade modellen så att fler fartygstyper beaktas. Förmodligen 
behöver också flera storlekar för samma fartygskategori utvärderas. 

 

Vilka utvecklingsinsatser är för närvarande prioriterade? 

För närvarande arbetar NTP-projektgruppen med utvecklingen av kapacitetsfunktioner 
för järnväg (både på länkar och i noder). Målet är att utveckla modellen så att den kan 
användas i analysen av kapacitetshöjande åtgärder. Denna frågeställning om 
kapacitet/trängsel i infrastrukturen, speciellt järnväg, fanns med i det inledande 
utvecklingsskedet i Norge och Sverige. Det bedömdes dock att det fanns tillräckligt 
många svåra frågor med i utvecklingsarbetet utan denna ytterligare komplikation. 
Kapacitetsfrågan valdes därför bort i ett tidigt skede. (Sett i backspegeln hade det 
kanske varit klokt att ta tag i denna fråga direkt och att behandla den parallellt med 
utvecklingen av logistikmodellen.)  

Ett pågående utvecklingsprojekt DEMOLOG (Detailed model for commodity flows, 
logistric costs and mode choice) finansieras av Vetenskapsrådet och NTP. I 
DEMOLOG-projektet ingår framtagningen av nya godsefterfrågematriser för 2008 som 
bl.a. baseras på SSB:s varuflödesundersökning. Det används också data från den 
svenska varuflödesundersökningen 2009 för att beskriva handeln mellan Sverige och 
Norge. I detta arbete ingår utvecklingen av en mer detaljerad zonstruktur i Europa. I 
projektet ingår också att skapa kostnadsfunktioner i terminaler som är differentierade 
med hänsyn till teknik och hanterad godsvolym. Syftet är att använda modellen till 
analysen av investeringar i effektivare tekniska lösningar i terminalerna och för att 
studera effekter av större terminaler. 

Ett utvecklingsområde som har föreslagits men inte genomförts är utvecklingen av 
terminalkostnadsfunktioner så att konsoliderings- och distributionsterminaler kan ingå i 
järnvägstransportkedjor. Dagens version av logistikmodellen inkluderar inte container-
transportkedjor som går via lastbilsterminaler och järnvägsterminaler trots att en stor del 
av containerna som transporteras på järnväg förbereds i lastbilsterminaler.  

 

Vilka är de viktigaste tillämpningarna just nu? 

Se ovan. Utvecklingsprojekt ska möjliggöra tillämpningar t.ex. med avseende på 
järnvägskapacitet och terminaler m.m.   
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4 Danmark  

4.1 Organisation av infrastrukturplanering och modellarbete 

Varför används ett visst modellsystem och hur används det i planeringsprocessen?  

Danmark har inte haft en nationell godstransportmodell som i Norge och Sverige. LDK-
modellen från 2002 har använts bl.a. i planeringen av de fasta förbindelser över Stora 
Belt, Öresund och Fehmarnbelt men har inte varit en officiell nationell modell. GORM-
modellen från 2008 är en regional dansk-svensk modell för Öresundsregionen. 
(Overgård Hansen, C., 2011). År 2004 utvecklade TetraPlan en enkel godsmodell 
(SENEX) för att undersöka betydelsen av den tyska Lkw-Mauten.  

År 2009 bestämde den danska regeringen sig för att utveckla nya nationella person-och 
godstransportmodeller. Verktygen ska användas både för att hantera frågan kring 
byggandet av en bro och/eller tunnel över Fehmarnbelt och andra transportpolitiska 
frågor kopplade till vägar, järnvägar och hamnar. En budget på 60 millioner DDK har 
avsatts till utvecklingen (inkl. tests och validering) av person-och godstransport-
modellverktygen under perioden 2010–2014. 

Utvecklingen av den nationella godsmodellen startade 2010 och version 1 ska vara klar 
i slutet på 2012. Den nationella godsmodellen är ingen direkt efterföljare av de tidigare 
danska modellerna, eftersom modellen baseras på andra metoder. Vad det gäller 
logistiska beslut kommer den nationella danska godsmodellen att använda samma 
ADA-ansats (aggregerad-disaggregerad-aggregerad) som utvecklats för godsmodellerna 
i Norge och Sverige. Delvis används samma indata som i de tidigare modellerna. Den 
nationella godsmodellen innehåller flöden i, till/från och genom Danmark för 176 zoner 
i Danmark, 120 i Europa och ett fåtal zoner i resten av världen samt för 20 varugrupper.  

 

Till vilka ytterligare frågeställningar (vid sidan av planprocessen) används 
modellsystemen?  

Förutom i infrastrukturplaneringen ska godsmodellsystemet som är under utveckling 
användas för att beräkna effekter av förändringar i den danska ekonomin och världs-
ekonomin (handelsmodellen genererar PC-flöden mellan produktions- och konsum-
tionszoner). Logistikmodellen ska kunna beräkna hur förändrade lagerkostnader och 
olika transportpolitiska åtgärder, som leder till kostnadsförändringar för specifika 
transportkedjor, påverkar val av transportkedja och/eller sändningsstorlek. Exempel på 
transportpolitiska åtgärder är 

 öppning av nya eller utvidgning av befintliga distributionscenter (DC) som gör 
transportkedjor med omlastningar (t.ex. från lätta till tunga lastbilar) attraktivare 
genom att tentativt ökar tillgängligheten och sänka transportkostnaderna  

 öppning av nya färje-, container- eller RoRo-förbindelser eller utökning av 
antalet avgångar för befintliga förbindelser (som reducerar väntetider i hamnar 
och/eller seglingstider) 

 tillåtandet av högre maximala vikter och längder för lastbilar, vilket innebär 
lägre transportkostnader per tonkm för vissa vägtransporter  

 införandet av kilometerskatter, som Lkw-Mauten på tyska motorvägar, som 
medför högre transportkostnader för vissa vägtransporter. 
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Finns det viktiga infrastrukturrelaterade, juridiska eller politiska skäl till valet av 
modellsystem? 

Den danska regeringen överväger en ny fast förbindelse över Fehmarnbelt. Det 
nationella modellsystemet som är under utveckling kommer att användas för att 
prognosticera överflyttningen av gods till denna nya förbindelse. För detta ändamål 
kommer modellen att innehålla en valmodul för Fehmarnbeltförbindelsen.  

 
4.2 Modellarbete 

Hur förvaltas modellerna? 

Transportavdelningen vid Danmarks Tekniska universitet (DTU) utvecklar de nationella 
modellerna med stöd av bl.a. konsultföretagen Significance i Nederländerna och RAND 
i Storbritannien (Overgård Hansen, 2011), (Significance and RAND, 2010). En stor del 
av det arbete och de tjänster som DTU genomför idag, genomfördes tidigare av DTF 
(Dansk Transport Forskning) som var en del av transportministeriet till slutet på 2006 
och är nu en del av DTU. Ägaren till modellen är den danska regeringen som vill 
använda modellen för att bedöma olika politiska åtgärder. DTU Transport utvecklar 
modellen (se ovan). DTU Transport omfattar fem forskningsgrupper och ett 
Modellcenter. 

 

 
Figur 3  Organisation av Transportavdelningen vid Danmarks Tekniska Universitet.  

Modellcentret ska stärka kvaliteten av beräkningarna genom att skapa en bas för att 
förbättra modellerna och förenkla användningen både för modellbeställare och  
-utvecklare. En hög kvalitet i de beräkningar som genomförs med transportmodellerna 
förbättrar beslutsunderlagen för infrastrukturprojekt och andra transportpolitiska frågor. 
Modellcentret ska  

 ta fram och förmedla en översikt över existerade danska modeller och data på 
transportområdet (inkl. dokumentation av modellernas användning)  

 främja dialogen gällande modellutveckling på transportområdet i Danmark  
 ge råd till användare i samband med datainsamlingar (koordinering och 

harmonisering så att data kan utnyttjas bättre)  
 vara värd för data och modeller och ge råd till användare. 
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Placeringen av transportmodellerna i Modellcentret vid DTU ska säkerställa både en 
hög tillgänglighet till modellverktygen och en objektivitet och öppenhet vad gäller 
modellutveckling och beräkningsförutsättningar. Modellcentret skapar också, bl.a. 
genom kontinuitet, en grund för ett större utbyte av de enskilda individerna som arbetar 
med modellutvecklingen. Som förebild för modellcentret nämns bl.a. SIKA:s samman-
hållande funktion på området i Sverige. 

 

Hur ofta uppdateras och kalibreras systemen? 

Utvecklingen av det nationella godsmodellsystemet ska slutföras 2012 och ännu är inga 
uppdateringar eller (om)kalibreringar planerade. 

 

Vilka centrala indata behövs? 

Följande indata behövs 

 efterfrågematriser tas fram med hjälp av olika datakällor:  

- vägkantsintervjuer  

- RP-undersökningar (revealed preferences), intervjuer med lastbilsförare i 
hamnar (traditionell analys för transporter över Östersjön, fokus på 
Fehmarnbelt)  

- RP-undersökningar, intervjuer med lastbilsförare i 49 områden i Danmark (för 
att ta fram matriser för inhemska transporter med hjälp av gravitationsmodell) 

- GPS-data, man har enbart lyckats få ett fåtal GPS-data (Danish Crown, Arla, 
ett flygbolag) eftersom företagen inte är villiga att lämna ut uppgifter  

- lastbilsundersökningen (som beskriver trafik och transporter med danska 
lastbilar)  

- transport och handelsstatistik, företagsstatistik,  

- trafikräkningar. 

 unimodala level of service matriser (LOS-matriser) tas fram för vägtransporter 
(tunga och lätta lastbilar), järnväg och färjor  

 lokalisering av omlastningsterminaler (distributionscentraler, terminaler och 
hamnar) 

 handelsdata (mellan Danmark och hela övriga världen) 
 i kalibreringen används vägkantsundersökningar, SP-undersökningar (stated 

preferences) och intervjuer med logistikföretag 

 

Vilka principer/tumregler används för uppdatering av indata? 

Modellen är fortfarande är under utveckling och hur uppdatering av indata ska gå till i 
detalj har inte utvecklats än  

 

Krav på precision i modellresultat 

Ett specifikt krav är att tillhandahålla tillförlitliga uppskattningar för marknadsandelarna 
för den nya fasta förbindelsen över Fehmarnbelt. (För att garantera representativa 
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prognoser har ytterligare SP-data till modellkalibreringen insamlats.) Några specifika 
precisionsmål har inte fastställts. 

 

Hur är modellsystemen och deras användning dokumenterade? 

Modellen är under utveckling. Framtagningen av en teknisk dokumentation pågår. 

 

Hur rapporteras buggar och förslag? 

I dagsläget finns ingen struktur för detta. I ett inledningsskede kommer dessutom 
modellen inte att vara helt lätt att använda. Ett grafiskt användargränssnitt är inte en del 
av modellen som håller på att utvecklas men det är en option för den framtida 
utvecklingen. 

 

Hur förbereds modellerna för prognoser? 

Modellen är fortfarande under utveckling. Valideringen och testapplikationer återstår att 
göra, erfarenheter med prognoser kan inte rapporterats. Den första tillämpningen av 
modellen kommer att vara en prognos för den fasta Fehmarnbeltförbindelsen. Denna 
prognos ska tas fram under sommaren 2012 av DTU Transport. I övrigt är det tänkt att 
modellen också ska användas av konsultföretag. 

 

Vilka miljöer arbetar med modellerna (inkl. konsulter och forskare)? 

Inga myndigheter, konsulter m.m. utanför DTU arbetar med modellen ännu, eftersom 
den är fortfarande är under utveckling. När modellen är färdig ska DTU och konsulter 
mm använder den till olika typer av analyser.   

 
4.3 Aktuellt 

Vilka svagheter har identifierats? 

Godstransportmodellen är utformad för att beräkna effekterna av politiska åtgärder samt 
förändringar i omvärlden (se ovan). Modellen är inte färdigutvecklad och valideringen 
av modellen återstår, så inga brister kan rapporteras i detta skede. 

 

Vilka utvecklingar prioriteras för närvarande? 

Modellen håller på att utvecklas enligt följande plan: 

1. Fastställande av modellstrukturen (inkl. projekt promemoria) (2010) 
2. Analys av data och programmering av disaggregering av zon-till-zon flöden till 

företag till företag-flöden (2011–2012) 
3. Modellestimering och kalibrering (2011–2012) 
4. Programmering av skattad/ kalibrerad modell (2011) 
5. Programmering av aggregering till OD- flöden (origin-destination) och 

beräkning av tomma fordon (2011–2012) 
6. Test och validering av modell (2012) 
7. Slutrapport (2012). 
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En preliminär version av modellversion 1 kommer att levereras i april 2012 och 
slutversionen beräknas vara klar i slutet av 2012.  

 

Vilka är de viktigaste tillämpningarna just nu? 

Modellen är fortfarande under utveckling. 
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5 Nederländerna  

5.1 Organisation av infrastrukturplanering och modellarbete 

Varför används ett visst modellsystem och hur används det i planeringsprocessen?  

Strategiska transportmodeller spelar en avgörande roll i den komplexa världen av politik 
och beslutsfattande i Nederländerna. Uppskattning av godsflöden är viktigt för besluts-
fattandet inom transportpolitiken. Det handlar om prognoser för olika geografiska 
nivåer, olika scenarier för ekonomisk utveckling (utveckling av faktorer som inverkar 
på transportsektorn, ex. regionala produktions- och konsumtionsnivåer) och prognos-
horisonter på 10 till 40 år.  

År 2009 genomförde det Nederländska institutet för Transportpolitikanalys KiM 
(Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, motsvarande SIKA/Trafikanalys i Sverige) en 
studie på uppdrag av Ministeriet för infrastruktur och miljö. Uppdraget var att analysera 
hur strategiska transportmodeller används i olika politiska beslutsprocesser och att 
rekommendera hur nuvarande modeller kan förbättras. I studien konstaterades att 
nuvarande strategiska modeller inte uppfyllde beslutsfattarnas behov i Nederländerna. 

Mot bakgrund av detta har Rijkswaterstaat (motsvararande Sjöfartsverket och före detta 
Vägverket i Sverige) och TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuur-
wetenschappelijk Onderzoek motsvararande VTI i Sverige) tagit fram en utvecklings-
plan med målsättningen att kunna förbättra den information som ställs beslutsfattare till 
förfogande och därigenom maximera värdet av befintliga modellverktyg, befintlig 
kunskap och befintliga data, (TNO, 2009), (TNO, 2010). Första steget i utvecklings-
planen, som i huvudsak är en forsknings- och utvecklingsagenda för ministeriet, är 
godsmodellen BASGOED som ska fungera som en hörnsten för en inkrementell 
byggprocess. "BAS" står för "basic" och "Goed" betyder "bra". Den första versionen av 
BASGOED-modellen är klar att användas, men eftersom det är första steget i en 
inkrementell byggprocess, är modellen under utveckling.  

 

Cyklisk trend  

De nederländska godsmodellerna har följt en cyklisk trend; från enkla modeller på 
1970-talet till successivt mer komplexa modeller fram till 2000-talet och idag en ökad 
efterfrågan på enklare, snabbare verktyg som är enklare att använda (Tavassy, 2011). 
Följande modeller utvecklades på uppdrag av Ministeriet för infrastruktur och miljö och 
dess föregångare 

 slutet på 1980-talet till ca 2003 TEM-modellen (transport economisch model) 
som utvecklades av NEA och användes till infrastrukturplanering, och för att ta 
fram underlag för beslut om skatter och avgifter och regleringar.  

 1996–2000 PACE-FORWARD-modellen, en snabb spreadsheet model som 
utvecklandes av RAND Europe och användes framför allt till analyser av 
regleringar 

 2003– ca 2011 SMILE och SMILE+ modellen (SMILE = Strategic Model for 
Integral Logistics and Evaluation) utvecklat av TNO, NEA, Q-Delft and Ecorys 
för ministeriet som användes huvudsakligen i infrastrukturplaneringen.  

Under 2001–2010 användes den rumsliga jämviktsmodellen RAEM som utvecklades av 
TNO och universiteten i Amsterdam (VU Amsterdam) och Groningen. Denna modell 
användes till samspelet mellan transporter och ekonomi, i båda riktningar.  
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Arbetet med BASGOED-utvecklingen utgår från nuvarande modellsystem (SMILE). 
SMILE är ett modulärt system med en logistikmodell som bland annat beräknar antal 
och lokalisering av nationella och europeiska distributionscenter. SMILE hade 
färdigutvecklats men inte testats tillräckligt och systemet upplevdes alltför komplext för 
handläggare på myndigheterna. Bristande tillgång till avstämningsdata, men också 
bristande finansiering i slutfasen och olika förväntningar bidrog till situationen.  

Målsättningen med BASGOED är att ta fram en modell som uppfyller de grund-
läggande politiska behoven, med utgångspunkt i beprövad kunskap och tillgänglig data. 
BASGOED använder SMILE:s ekonomimodul för beräkning av transportefterfrågan 
mellan zoner i ton per varugrupp. Med hjälp av logit modeller fördelas godsflöden på 
OD-flöden på väg, järnväg och inre vattenvägar (enbart unimodala flöden beräknas).3 
Dimensionerna i modellen är: 40 zoner i Nederländerna och 29 i Europa och åtta i 
resten av världen, tio NSTR4-varugrupper.  

Under 2010 utvecklades valmodellerna för trafikslagen och rutterna. Under 2011 har de 
olika modulerna integrerats i ett användargränssnitt och för närvarande utvärderas 
modellsystemet. I infrastrukturplaneringen kommer modellen att användas för att 
utvärdera väg-, och järnvägsprojekt samt projekt kopplade till inre vattenvägar.  

 

Till vilka ytterligare frågeställningar (vid sidan av planprocessen) används 
modellsystemen?  

BASGOED-modellsystemet är utformat så att det förutom till infrastrukturplanering ska 
kunna användas för att beräkna effekter av policys resp. omvärldsförändringar och 
förändringar i den nederländska och internationella ekonomin. Även effekter av 
förändrade vägavgifter ska kunna studeras med modellen samt hur containeriseringen 
påverkar färdmedelsfördelningen, fördelningen av transportflöden på olika hamnar och 
transportkedjor.  

Både vilka frågeställningar BASGOED ska (kunna) hantera och på vilken politisk 
beslutsnivå olika beslutsunderlag behövs framgår av utvecklingsplanen. I planen ingår 
även en sammanställning av tänkbara kommande behov av beslutsunderlag, som idag 
inte kan tas fram med BASGOED-modellen men möjligtvis i framtida modellversioner. 
De transportpolitiska frågor som uttryckligen inte ingår i BASGOED är: 

 logistiska beslut som sändningsstorlek och konsolidering/distribution 
 val av fordonstyp 
 samspel med den regionala utvecklingen 
 effekter av transportinfrastrukturinvesteringar på den nederländska ekonomin 
 pipelinetransporter och flygfrakttransporter 
 konkurrens mellan olika hamnar 
 effekter av e-handel 
 effekter av en (dynamisk) trafik styrning. 

                                                 
3 Detta förfarande påminner starkt om det som används t.ex. i Sampers. En kritik som riktats mot metoden 
är att den inte beaktar transportalternativ som innebär att flera transportsätt kombineras till en 
transportkedja. 
4 NSTR =Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de Transport, Revisée. 



 

VTI notat 27-2011 29  

Finns det viktiga infrastrukturrelaterade, juridiska eller politiska skäl till valet av 
modellsystem? 
 
5.2 Modellarbete 

Hur förvaltas modellen? 

Ägaren av BASGOED-modellen är det nederländska Ministeriet för infrastruktur och 
miljö. Förvaltningen hanteras gemensamt av Rijkswaterstaat (Sjöfartsverket och före 
detta Vägverket i Sverige)5 och TNO; modellen är under utveckling. Parter som bidragit 
till utvecklingen av BASGOED-modellen är Significance, NEA, DEMIS och 
Omnitrans. Rijkswaterstaat, KiM och Ministeriet för infrastruktur och miljö är de 
huvudsakliga användarna av modellresultaten. 

 

Hur ofta uppdateras och kalibreras systemet? 

Utvecklingen av BASGOED-modellen som beskrivs i utvecklingsplanen syftar till att ta 
fram en modulär, öppen och flexibel uppsättning validerade analysinstrument för 
politiska åtgärder på godstransportområdet. En översikt över den planerade utveck-
lingen ges i "Aktuellt"-avsnittet. Det finns för närvarande inga planer på uppdateringar, 
kalibreringar eller ytterligare förbättringar av nuvarande modellsystem. 

 

Vilka viktiga indata behövs? 

Följande viktiga indata används: 

 Produktion och konsumtion per zon (som kommer från den ekonomiska 
modellen, modul i SMILE+modell) 

 unimodala LOS-matriser (level of service data som beskriver som beskriver tid 
och avstånd i infrastrukturnätverk) 
- vägnät (från nationell transportmodell) 
- järnvägsnät (från ROUTGOED-modell) 
- nät för inre vattenvägar (från BIVAS-modell) 

 transportkostnadsdata (från VKM, på nederländska: Vergelijkingskader 
Modaliteiten)  

 För kalibreringen (basår 2004) av användes flödesmatriser per trafikslag och 
varugrupp mellan OD-par. Matriserna, som konstrueras av ministeriet, är 
syntetiska och innehåller med regionala godsflöden per varugrupp och trafikslag 
(Basisbestand Goederenvervoer (på nederländska), 2004) 

 

Vilka principer / tumregler används för uppdatering av indata? 

LOS-data (level of service data som beskriver tid och avstånd i infrastrukturnätverk) 
från befintliga (uni)modala modeller används för att effektivt använda befintlig 
information och data Produktion och attraktion per zon i BASGOED kommer från den 
befintliga ekonomimodulen i SMILE. 

 

                                                 
5 Järnvägsinfrastrukturen förvaltas av ProRail, http://www.prorail.nl/Pages/Homepage.aspx). 
Järnvägsandelen är med 5 % relativt låg. 
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Finns det särskilda krav på precision i modellresultaten? 
Det finns inga särskilda precisionskrav på modellresultaten. Modellen är utformad för 
att hantera strategiska frågor med hjälp av enkla beräkningsmodeller och befintliga data. 
Kvaliteten på, eller reabiliteten i, de beslutsunderlag som tas fram med BASGOED-
modellen har angetts till "medium" i utvecklingsplanen. Prognoser för godsflöden ska 
kunna tas fram på regional nivå. Det finns planer för att förbättra precision och 
funktioner i BASGOED-modellen. Dessa förbättringar finns beskrivna i 
utvecklingsplanen.  

 

Hur är modellsystemen och deras användning dokumenterade? 

Det finns teknisk dokumentation (på nederländska) 

 för valmodellen för trafikslag och distribution 
 för modellsystemet i stort (under utveckling) 
 i utvecklingsplanen (road map) för godstransportmodeller (TNO, 2009). (TNO, 

2010) 
 i konferensbidrag (Tavasszy, o.a., 2010) (De Jong, Burgess, Tavasszy, 

Versteegh, de Bok, & Schmorak, 2011). 

 

Hur rapporteras buggar och förslag? 

Det finns ännu inga särskilda rapporter om buggar och förbättringsförslag eftersom 
modellen fortfarande är under utveckling. 

 

Hur förbereds modellerna för prognoser? 

Modellen är fortfarande under utveckling. Valideringen och tester återstår att göra. Det 
finns ännu inga erfarenheter av att ta fram prognoser. 

 

Vilka miljöer arbetar med modellerna (inkl. konsulter och forskare)?  

Parter som bidragit till utvecklingen av BASGOED-modellen är Significance, NEA, 
DEMIS och Omnitrans.  

 
5.3 Aktuellt 

Vilka svagheter har identifierats och vilken utveckling är prioriterad? 

Utvecklingsplanen för godstransportmodeller identifierade svagheter och begränsningar 
i befintliga modeller vad det gäller möjligheten att besvara olika politiska frågeställ-
ningar. Behov och brister studerades uppdelat i tre olika områden; kunskap, data och 
modeller. Arbete med de åtgärder som specificeras i utvecklingsplanen förbättrar 
successivt möjligheterna att ta fram adekvata beslutsunderlag.  
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Tabell 4  Utmaningar i samband med utvecklingen i Nederländerna.  

Tema Kunskap Databas Modell 

Redovisning för olika 
fordonstyper  

Fordonspark,  

val av fordonstyp 

Lätta fordon, 
sändningsstorlekar 

Val av fordonstyp 

Rumsliga och 
ekonomiska effekter av 
förbättringar av 
transportsystemet  

Handelsmönster Regionala national-
räkenskaper, 
input/output tabeller 

Dynamiska regionala 
indirekta effekter 

Internationella 
kopplingar: handel och 
hamnar 

Faktorer vid val av 
hamn 

Uppgifter om 
hamnarnas prestanda, 
transportstatistik 

Val av hamn 

Handelsmodeller 

Lager och 
transportlogistik 

Logistiska beslut Lokalisering av lager, 
transportkedjor, 
sändningsstorlekar 

Trafikslag i 
transportkedjor, lager 
policy, skapande av 
transporter (trip 
generation) 

Tillförlitlighet  Effekter på logistik 
organisationen  

 

 

Värdet av tillförlitlighet 
Nätverkens 
tillförlitlighet  

 

Dynamisk multiclass 
assignment 

Logistiska beslut 
Nätens tillförlitlighet 

Efterfrågemodeller för 
pipelinetransporter och 
flygfrakt 

Sammansättning av 
flöden (deskriptiv) 

Statistik över flöden 
(detaljerad) 

Enkla efterfrågemodeller 

Effekt av (förändringar i) 
godstransporter på 
trängsel 

Förbättrade 
strukturella modeller 
för ruttval och val av 
avgångstid  

Värden som motsvarar 
biläkvivalenta, data 
över rutter  

Dynamisk multiclass 
assignment 

 

Farligt gods Skapande av 
transporter (trip 
generation) 

Tranportstatistik Riskmodeller 

 

Vilka är de viktigaste tillämpningarna just nu? 

Modellen är under utveckling och har endast tillämpats i testapplikationer 
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6 Tyskland 

6.1 Organisation av infrastrukturplanering och modellarbete 

Varför används ett visst modellsystem och hur används det i planeringsprocessen?  

Det tyska transportministeriet BMVBS (Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung) använder den nationella godstransportmodellen i arbetet med den 
federala infrastrukturplanen (Bundesverkehrswegeplan, BVWP). BVWP utgör grunden 
för investeringar i infrastruktur i järnväg, väg och inre vattenvägar. Godstransport-
modellen innehåller 439 zoner, administrativa regioner (Landkreise) resp. hamnar och 
flygplatser i Tyskland och ca 50 zoner utanför Tyskland. Tio NSTR-varugrupper 
används. Nuvarande godstransportmodell har använts till analyser i BVWP 2003, med 
prognosår 2015 (BVU und Intraplan, 2007). År 2007 uppdaterades modellen för 
prognosen för 2025 (med 2004 som basår). För närvarande uppdateras modellsystemet 
och brister i nuvarande modell åtgärdas.   

 

Till vilka ytterligare frågeställningar (vid sidan av planprocessen) används 
modellsystemen?  

Utöver infrastrukturrelaterade analyser i BVWP används godstransportmodeller för att 
ta fram prognoser som i sin tur används i policyanalyser (som är en del av scenarierna i 
infrastrukturplaneringen). Exempel är:  

 effekter av Lkw-Mauten  
 kostnadsminskningar för järnvägstransporter resp. transporter på inre 

vattenvägar 
 förändringar i järnvägstransporternas tillförlitlighet 
 etablering av nya järnvägsterminaler 
 tillämpning av dynamisk trafikstyrning för att öka kapaciteten i flaskhalsar i 

vägnätet (+10%), se (BVU und Intraplan, 2007). 

 

Finns det viktiga infrastrukturrelaterade, juridiska eller politiska skäl till valet av 
modellsystem? 

Modellresultaten används för att ta fram kostnadsnyttoanalyser till den nationella 
infrastrukturplanen BVWP. I Tyskland finns inte samma transparens och öppenhet vad 
det gäller beslutsunderlagen som i Sverige och man har valt en lösning där privata 
konsultföretag har en viktig roll. 

 
6.2 Modellarbete 

Hur förvaltas modellen? 

Transportministeriet (BMVBS) äger formellt modellverktygen. Trots att verktygen ägs 
av ministeriet, som också är användare av prognoserna, finns de enbart hos de konsult-
företagen som har utvecklat verktygen. Konsulterna äger källkoden och modellpara-
metrarna. Modellerna är hemligstämplade och levereras inte till transportministeriet som 
kund. Ministeriet har inte anspråk på koder och parametrar. 

Vid framtagningen av långsiktiga transportprognoser används en uppsättning av 
modeller som behandlar olika aspekter, t.ex. persontransporter, nätutläggning av 
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biltrafik, godstransportefterfrågan, godstransporter till sjöss, nätutläggning för 
godstransporter på järnväg. Modellerna är relaterade till varandra och används i 
kombination. De olika delmodellerna i den nationella godstransportmodellen har 
utvecklats av olika konsultföretag med olika inriktningar.  

Vid framtagningen av 2007 års godstransportprognos (BVU und Intraplan, 2007) 
levererade BVU godstransportefterfrågan exklusive sjötransportefterfrågan, som 
levererades av PLANCO och flygfraktefterfrågan, som levererades av Intraplan. 
Huvudsyftet med efterfrågemodellerna är att bestämma godsflödens fördelning mellan 
trafikslagen (modal split). I prognosen 2007 gjordes nätutläggningen på vägsidan med 
hjälp av NEMOBFStr-modellen som har utvecklats av konsulterna Ingenieurgruppe 
IVV. Järnvägstrafiken lades ut med hjälp av WIZUG-algoritmen som har utvecklats av 
BVU. BVU ansvarade även för utläggningen av godstransporterna på inre vattenvägar. 

De forskare som analyserade de prognosverktyg som användes i infrastrukturplane-
ringen påpekar i sin rapport (BMVBS, 2010) att det är viktigt att höja transparensen i 
BVWP genom att visa använda data, modeller och parametrar; både för att kontrollera 
kvaliteten, för att möjliggöra en diskussion och öppna för konstruktiv kritik i fack-
världen och för att säkerställa en fungerande konkurrens när det gäller upphandlingen av 
olika delar (BMVBS, 2010). Forskarna framhäver också metodiska problem (som anses 
kunna lösas på sikt) och inkonsistenser bl.a. med hänsyn till kapacitetsrestriktioner (som 
anses som mer allvarliga) i BVWP. 

 

Hur ofta uppdateras och kalibreras systemet? 

Godsmodellsystemet har använts för att ta fram de federala infrastrukturplanerna 
BVWP 1992 och 2003. Den senaste versionen av modellen är från 2007, denna har 
basår 2004 och prognosår 2025 

 

Vilka viktiga indata behövs? 

Godstransportprognoser kräver följande indata: 

 godstransportefterfrågan i basåret (basmatris) 
 regionala demografiska och ekonomiska prognoser 
 prognoser för sjötransporter (exogen input) 
 prognoser för flygfrakt (exogen input) 
 Deutsche Bahn och andra järnvägsoperatörers utbud av godstransporter på 

järnväg  
 vägtransportstatistik  
 statistik över nationella och internationella godstransporter på tyska inre 

vattenvägar  
 multimodala nätverk (integrierte Verkehrsnetze). 

 

Vilka principer/tumregler används för uppdatering av indata? 

Indata tas fram med hjälp av olika statistiska källor: 

 godstransporter på järnväg och inre vattenvägar kommer från Statistiska 
Centralbyrån (Statistisches Bundesamt) 
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 vägtrafikstatistiken (Verkehrsleistungsstatistik) från den federala myndigheterna 
för motorfordon (Kraftfahrtbundesamt) 

 regionala demografiska prognoser hämtas från Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung (BBR) 

 regionala ekonomiska prognoser per bransch tas fram av Institut für 
Wirtschaftsforschung i Halle (IWH) 

 prognoser för sjötransporter tas fram av PLANCO 
 flygfraktprognoser tas fram av Intraplan 
 information om uppdateringar av nätverket och utveckling av godstransport-

tjänster kommer från de berörda aktörerna, exempelvis kommer information om 
järnvägstransporter från Deutche Bahn AG och andra operatörer  

 uppgifter om planerade infrastrukturinvesteringar i BVWP kommer från 
transportministeriet.  

 

Finns det särskilda krav på precision i modellresultaten? 

Det fastställs inga specifika precisionsmål.  

 

Hur är modellsystemen och deras användning dokumenterade? 

Den metod som används i infrastrukturplaneringen beskrivs i tekniska bilagor till 
BVWP eller i anslutning till olika prognoser, se (BVU, IVV & PLANCO, 2003) för en 
teknisk beskrivning av antaganden och analyser i BVWP 2003. 2007 års prognos 
beskrivs i (BVU und Intraplan, 2007). Transportministeriet har inte programmet eller 
tillgång till källkoden eller tekniska specifikationer. Underlag hålls av konsulterna som 
har utvecklat modellerna och informationen behandlas konfidentiellt. 

 

Hur rapporteras buggar och förslag? 

Modellerna ägs av privata parter, så det finns inte detaljerad information om hur 
modellerna används. 

 

Hur förbereds modellerna för prognoser? 

De nationella godstransportprognoserna har tagits fram av BVU med Intraplan och 
PLANCO som underleverantörer. Inga ytterligare myndigheter, institut m.m. har 
tillgång till modellerna. Uppgifter som samlas in beskrivs ovan i frågan om indata. 

 

Vilka miljöer arbetar med modellerna (inklusive konsulter och forskare)? 

Eftersom modellerna, programkoder och modellparametrar ägs av de konsulter som har 
utvecklat modellerna är det enbart konsulter som använder modellerna.  

 
6.3 Aktuellt 

Vilka svagheter har identifierats och vilken utveckling är prioriterad? 

År 2010 analyserade en grupp experter från olika universitet och forskningsinstitut de 
prognosverktyg som används av transportministeriet BMVBS och formulerade ett antal 
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utvecklingsmöjligheter på lång sikt (BMVBS, 2010). År 2011 började transportminis-
teriet att utveckla en uppdaterad och förbättrad modell med avseende på: 

 införlivande av sjötransporter och flygfrakt i godstransportmodellen 
 inkludering av logistiska beslut som sändningsstorlek och 

konsolidering/distribution 
 en ytterligare uppdelning av fordonstyper och transportkedjor (t.ex. inkludering 

av lätta lastbilar). 

Själva arbetet genomförs av de konsultföretagen som utvecklade tidigare versionen av 
modellen: BVU för godstransportefterfrågan exkl. sjötransporter, PLANCO för 
sjötransportefterfrågan och Intraplan för flygfrakt.  

 

Vilka är de viktigaste tillämpningarna just nu? 

Utvärdering av de federala infrastrukturplanerna BVWP 1992 resp. BVWP 2003 och 
framtagning av långsiktiga godstransportprognoserna (den senaste 2007). 
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7 TRANSTOOLS 

7.1 Organisation av infrastrukturplanering och modellarbete  

Varför används ett visst modellsystem och hur används det i planeringsprocessen?  

TRANSTOOLS (Tools for Transport Forecasting and Scenario testing) är en europeisk 
person- och godstransportmodell som täcker 42 länder. Modellen har utvecklats i 
projekt finansierade av EU-kommissionen, Generaldirektoraten MOVE och JRC (Joint 
Research Center). Modellen ägs av EU, men tillgången till modulerna regleras enligt 
Intelectual Property Rights (IPR) och de har utvecklats i en öppen GIS-arkitektur; så att 
en stor grupp av utvecklare och intressenter kan ta del av och diskutera modellens 
ansatser och resultat. JRC är värd för modellen, vilket innebär att de samordnar 
distributionen och tillämpar modellen på uppdrag av EU-kommissionen. 

Konceptet för TRANSTOOLS (TT) togs fram 2004. Den första fullt operativa 
modellversionen (TT1) utvecklades inom ramen för EU:s 6:e ramprogram och var klart 
2007. Inom ramen för TEN CONNECT-projekten som finansierades av GD MOVE 
under 2008 och 2011 har modellen förbättrats ytterligare och version TT2 har tagits 
fram. Modellen uppdateras och utvecklas nu inom ramen för EU:s 7:e ramprogram. 
Arbete kommer att leda till ytterligare en modellversion, TT3.  

TRANSTOOLS har använts i utvecklingen av det Transeuropeiska transportnätet (TEN-
T) och särskilt till den senaste översynen av TEN-T, se bl.a. (Tetraplan , 2009) och 
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/studies/ten_t_policy_review_en.htm 

 

Till vilka ytterligare frågeställningar (vid sidan av planprocessen) används 
modellsystemen?  

Konsekvenser av flera åtgärder som förslås i EU:s senaste vitbok har analyserats med 
TRANSTOOLS tillsammans med PRIMES-modellen. PRIMES används för 
energirelaterade frågor, se (European Comission, 2011). 
Tabell 5  Exempel för policystudier med hjälp av TRANSTOOLS och PRIMES. 

 Directiv Hur modellerad i TRANSTOOLS och 
PRIMES 

Åtgärder i EU:s Vitbok 2011   

EU ETS  Directiv 
2009/29/EC 

Inkludering av flyg i EU ETS från 2012 

Energiskatter  Direktiv 
2003/96/EC 

Modellering av praxis I olika länder för att 
höja skatter (over minimum) pga. inflation. 

Reglering för Euro VI för tunga 
vägtransportfordon  

Regulation No 
595/2009 

Max utsläpp för tunga vägtransportfordon 

Ytterligare åtgärder  Hur modellerad i TRANSTOOLS  

Eurovinjettdirektiv för 
väginfrastrukturavgifter  

Direktiv 
2006/38/EC 

Internalisering via bränsleskatter och 
infrastrukturavgifter  

TEN-T riktlinjer  Decision 
884/2004/EC 

Prioriterade projekt inkluderad I 
TRANSTOOLS nätverk m h t datum för 
slutförandet 

Direktiv för att främja rena och 
energieffektiva väg transport fordon   

Direktiv 
2009/33/EC 

Emissionsfaktorer, Effekter på kostnader 
per km 

Emissionsstandards för dieseltåg  
(UIC Stage IIIA) 

 Emissionsfaktorer, Effekter på kostnader 
per km 
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Över 250 användare av modellen är registrerade vid JRC (Joint Research Center). JRC 
känner till många forskningsprojekt i EU:s 6:e och 7:e ramprogram och nationellt 
finansierade projekt där modellen har eller kommer att användas. Det danska 
konsultföretaget RAPIDIS, som har programmerat senaste modellversion av 
TRANSTOOLS, har dock enbart varit i kontakt med ett 20-tal användare. Det är svårt 
att bedöma hur många miljöer som använder TRANSTOOLS-modellen aktivt. 

 

Finns det viktiga infrastruktur-relaterade, juridiska eller politiska skäl till valet av 
modellsystem? 

Valet av modellsystem och en öppen arkitektur följer av behovet av en modell som ska 
klara att analysera de transportpolitiska åtgärder som behandlas inom EU. Systemet ska 
kunna hantera flera trafikslag och behandla både gods-och persontransporter i samma 
modellstruktur. Den öppna arkitekturen ska skapa förutsättningar för transparens och en 
bred användarbas. 

 
7.2 Modellarbete 

Hur förvaltas modellen? 

Joint Research Center sköter distributionen av modellen och stödjer intresserade 
användare. JRC koordinerar tillsammans med GD MOVE pågående och planerade 
förbättringar av verktyget. 

 

Hur ofta uppdateras och kalibreras systemet? 

De två senaste uppdateringarna är TRANSTOOLS 2.1.10 i november 2009 och 
TRANSTOOLS 2.1.10 i september 2011. 

 

Vilka viktiga indata behövs? 

Motsvarande som för traditionella nationella modeller fast med grövre geografisk och 
infrastrukturmässig upplösning, för detaljer se TRANSTOOLS dokumentation 

 

Vilka principer / tumregler används för uppdatering av indata? 

ETIS+ (ETIS = European Transport Information System) är ett EU-projekt som syftar 
till att formalisera datainsamling till bl.a. TRANSTOOLS-modellen.  

 

Finns det särskilda krav på precision i modellresultaten? 

Det specificeras inga precisionskrav vad det gäller modellresultaten? 

 

Hur är den modell system och deras användning dokumenterade? 

TRANSTOOLS-modellen är dokumenterad om EU-projekt och på JRC:s hemsida 
(http://energy.jrc.ec.europa.eu/transtools/index.html). Resultat från de projekt och 
studier där TRANSTOOLS har utvecklats (TRANSTOOLS, TEN-Connect), 
kursmaterial och dokumentation som utarbetats av och för JRC. 
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Hur rapporteras buggar och förslag? 

Problem och förbättringsförslag sammanställs av JRC, antingen direkt eller genom 
TRANSTOOLS-supportforum, se (http://energy.jrc.ec.europa.eu/transtools/index.html). 

 

Hur förbereds modellen för prognoser? 

Som en förberedelse har EU-kommissionen i samband med framtagningen av senaste 
Vitboken bjudit in experter från de olika medlemsstaterna för att diskutera möjliga 
transportpolitiska utvecklingar.  

 
7.3 Aktuella frågor  

Vilka svagheter har identifierats? 

Utvecklingen av TRANSTOOLS 3 motiveras av behovet att inkludera uppdaterade och 
mer detaljerade data från ETIS+ samt brister i den befintliga godsmodellen. Bland annat 
ska ETIS+ leverera efterfrågematriser i ton på en finare regional nivå än den som an-
vänds i dagens modellversion (NUTS2). Den befintliga godsmodellen i TRANSTOOLS 
2 innehåller en handelsmodell för att prognostisera handelsvolymer mellan de regioner 
som ingår, en valmodel för trafikslagen och en logistikmodell (som bygger på den 
holländska SMILE-modellen). Inom ramen för TEN CONNECT-studien uppdaterades 
handelsmodellen till att gälla år 2005, medan trafikslags- och logistikmodellen fort-
farande använder år 2000 som basår, Detta skapar en inkonsistens som korrigeras med 
enkla skalfaktorer i TT2. Det finns även inkonsistenser med avseende på ”level of 
service”-matriser till trafikslags- och logistikmodellen. Modellresultaten har ifrågasatts, 
bl.a. därför att modellerna har påståtts vara alltför okänsliga med avseende på transport-
kostnadsförändringar.  

För en sammanställning av brister i TRANSTOOLS 2, se (European Commission Joint 
Research Centre Institute for Prospective Technological Studies, 2009).  

 

Vilken utveckling är för närvarande prioriterad? 

Inom ramen för TRANSTOOLS3-projektet (som pågår 2011–2014) utvecklas en gods-
modell för år 2010. Den nya modellen kommer att innehålla (i) en handelsmodell (för 
att beräkna PC-matriser), (ii) en logistikmodell (inkl. beräkning av sändningsstorlekar) 
för att beräkna OD-matriser för ton och fordon och (iii) valmodeller m a p trafikslagen.  

 

Vilka är de viktigaste tillämpningarna av modellsystemet för tillfället? 

Konsekvensbedömningar av EU-omfattande transportpolitik. 
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8 Den svenska godsmodellen i ett internationellt perspektiv 

Vid insamlingen av material till denna rapport, men också i samband med det 
seminarium kring godsmodeller som Centret för Transportstudier anordnade i mars 
2011, har ett stort intresse i erfarenhetsutbyte på området kunnat skönjas. Möjliga 
förklaringar är  

 ett generellt ökat intresse för godstransportrelaterade frågeställningar, bl.a. i 
samband med internaliseringen av trafikens externa effekter och finansieringen 
av infrastruktur (finansiering av TEN-T, privat medfinansiering m.m.)  

 en motreaktion mot ett traditionellt större fokus på persontransporter vid 
utvecklingen av analysverktyg  

 ett intresse och behov av att kunna hantera den komplexitet i beslutsprocessen 
(fler nivåer, fler större beslutsfattare mm) som ligger bakom trafik- och 
transportutfall på godsområdet.  

 
8.1 Analysbehov  

Vår genomgång visar på flera paralleller vad det gäller förutsättningarna för modell-
utvecklingsarbetet i de betraktade länderna och på EU-nivå. Det faktum att samma typer 
av avgifts- och regleringsfrågor diskuteras är inte överraskande med hänsyn till att flera 
av förutsättningarna bestäms på EU-nivå och gäller för de betraktade EU-länderna och i 
viss mån för Norge. Detta avser lastbilsdimensioner, infrastruktur-avgifter m.m. 
Motsvarande gäller för beslut som fattas på global nivå, som beslutet av FN:s 
internationella sjöfartsorganisation IMO om t.ex. skarpare krav för marint bränsle, 
inledningsvis i vissa geografiska områden.  

I infrastrukturplaneringen skiljer sig i tyngdpunkten åt mellan de olika länderna, bl.a. på 
grund av ländernas geografiska läge (transporter till/från Ryssland är viktiga för 
Finland, fasta förbindelsen är centrala för Danmark) och skillnader i de trafikvolymer 
som studeras (i Tyskland analyseras åtgärder för att lösa kapacitetsproblemen på 
motorvägar med hjälp av trafikstyrning). De olika trafikslagen har också olika stor 
betydelse i de olika länderna. I Nederländerna och Tyskland transporteras en stor del av 
godsmängden på inre vattenvägar medan järnvägen har en stor andel i Sverige. 

Länderna tar fram aggregerade långsiktiga transportprognoser (som används bl.a. i den 
obligatoriska uppföljningen av Kyotoprotokollet). Mer detaljerade prognoser av flöden 
på specifika länkar och noder krävs i kostnadsnyttoanalyser som i sin tur kan användas 
för att rangordna investeringsprojekt. I denna punkt tillämpar inte alla länder samma 
praxis. I Finland finns t.ex. inga detaljerade transportprognoser för hela landet och 
kostnadsnyttoanalyser används i mindre grad i beslutsprocessen än till exempel i 
Sverige och Norge. (Även vad gäller transportprognoser kan nationella skillnader få 
stort genomslag på innehåll och detaljeringsgrad.) De transportprognoser som används 
till infrastrukturplanering har, jämfört med ekonomiska prognoser, höga krav på 
regional upplösning. Dessutom krävs långa beräkningshorisonter då infrastrukturobjekt 
kan ha en beräknad ekonomisk livslängd på 40–60 år. Tabell 6 innehåller ett urval av 
frågeställningar som har behandlats med hjälp av godsmodeller. Uppdragsgivare är i 
först hand offentliga aktörer, dvs. ministerier, myndigheter, kommuner, EU-
kommissionen, Världsbanken, regioner och forskningsfinansiärer och i enstaka fall 
privata organisationer (Industriförbund i Finland). 
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Tabell 6  Exempel för frågeställningar som behandlats med hjälp av godsmodeller. 

 

 

Omvärlds- 

förutsättningar 

Infrastruktur-
planering 

Avgifter/Stöd Regleringar 

Övriga åtgärder 

Finland Industrikluster  Korridorer till/från 
Finland  

Vägavgifter, 
farledsavgifter 

Svavelinnehållet i 
marint bränsle 

Norge Förutsättningars 
effekter på 
kostnadsstruktur 
och modal split    

Prognoser, 
konkurrensytor , 
Lokalisering av 
järnvägsterminaler  

Beräkningar i 
samband  

med klimatprojekt 

Lastbilsdimensioner  

Danmark  Fasta förbindelser   Betydelse av tysk 
Lkw-Maut 

Lastbilsdimensioner  

Nederländerna Ekon. effekter av 
förbättringar av 
transportsysteme
t  containerisering 
(planer) 

Infrastrukturplanerin
g i Nederländerna  

…  

Tyskland   Infrastrukturplanerin
g BVWP, Prognoser 

Lkw-Maut Trafikstyrning 

EU 
(TRANSTOOLS
) 

 TEN-T riktlinjer Energiskatter, 
Internalisering via 
bränsleskatter och 
infrastrukturavgifte
r 

Max utsläpp för 
tunga vägtransport-
fordon, emissions-
standards för 
dieseltåg,  

Sverige  Prognoser   Stråkanalyser, 
Godsflöden i Östra 
Mellansverige  

Km-skatter, 
banavgifter, 
Farledsavgifter, 
transportstöd  

Lastbilsdimensioner
, svavelinnehållet i 
marint bränsle 

 
8.2 Indata  

De flesta indata som används i de olika ländernas godstransportmodeller och 
TRANSTOOLS-modellen härrör från transportstatistiken och den ekonomiska 
statistiken som är EU-reglerad. Det finns vissa skillnader vad det gäller den ekonomiska 
statistiken; de norska Nationalräkenskaperna är t.ex. i motsats till de svenska regionali-
serade, dvs. uppdelade per fylke. I Danmark hämtas en del indata från intervjuundersök-
ningarna som genomförs med lastbilschaufförer i hamnar och olika delar av landet i 
samband med planeringen av den fasta Fehmarnbeltförbindelsen. Man använder i viss 
mån GPS-data, som hittills enbart har diskuterats i Sverige. Den översiktliga samman-
ställningen av indatakällorna i Tabell 6 illustrerar behovet av olika slags data från flera 
typer av källor.  

Unikt för Sverige är att man har genomfört nationella Varuflödesundersökningar 2001, 
2004–2005 och 2009. I Norge har man genomfört en mindre omfattande varuflödes-
undersökning (med annat fokus än i Sverige) 2008. De övriga betraktade länderna har 
inte jämförbara undersökningar. I Europa har utöver Sverige och Norge, Frankrike 
utvecklat en varuflödesundersökning med ytterligare ett annat fokus. Vad det gäller 
offentlig godstransportstatistik är dataförsörjningen i Sverige bättre än i de flesta andra 
länderna. 
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Tabell 7  Exempel för datakällor i de olika länderna.  

 Efterfråga Kostnader Infrastruktur 

Finland Nationalräkenskaper, EUROSTAT, 
lastbilsundersökning  

Olika källor STEMM (EU-projekt) 

Norge Nationalräkenskaper uppdelat per 
fylke, Transportstatistik, 
Varuflödesundersökning (2008)  

Olika källor STEMM, Reg. 
Persontransport-model, 
Vägtullar, farledsdatabas, 
färjelinor och taxor 

Danmark vägkantsintervjuer, RP- 
undersökningar, GPS-data, 
lastbilsundersökning, transport och 
handelsstatistik, företagsstatistik, 
trafikräkningar 

Olika källor  

Nederländerna Från ekonomimodul i SMILE som i sin 
tur kräver indata  

Olika källor, t.ex. 
VKM 

Från olika modeller för väg, 
järnväg och inre vattenvägar 
(från BIVAS- modell) 

Tyskland  Reg. demografiska prognoser, reg. 
ekonomiska prognoser per bransch  

Olika källor planerade investeringar  

EU 
(TRANSTOOLS) 

ETIS, ETIS+ (EU-projekt) Olika källor  

Sverige  Nat. Varuflödesundersökning (2001, 
2004/5, 2009) 

Olika källor STEMM, olika källor 

 

SIKA var ansvarig för statistik, utveckling av metoder och modeller och framtagning av 
beslutsunderlag och initierade Varuflödesundersökningen som officiell statistik och 
underlag till modellutvecklingen. Som vi har uppfattat säkerställs dataförsörjningen 
idag, då Trafikanalys är ansvarig för statistiken och Trafikverket för modellutvecklingen 
inte på samma sätt som tidigare. (Trafikanalys lämnar inte lika omfattande statistik till 
Trafikverket.) Utöver den officiella statistiken skulle tillgång till underlag från 
näringslivet också underlätta bl.a. valideringen av modellresultat. 

 
8.3 Organisation 

Alla studerade länder tillämpar och/eller tar fram nationella godstransportmodeller, det 
finns dock skillnader vad det gäller angreppssätt. Det finns alltså inte en given 
organisatorisk lösning vad det gäller ägandet och förvaltningen av transportmodeller. I 
de flesta länder äger de ansvariga ministerierna en roll som formell ägare och beställare, 
bortsett från i Norge och Sverige.  
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Tabell 8  Ägare och förvaltare av godsmodellen i de olika länderna.  

 Formell ägare Förvaltare  

Finland Ministeriet  Konsulter  

Norge NTP,  

Ministeriet PINGO-modell 

NTP,  

Ministeriet PINGO-modell 

Danmark Ministeriet  Danmarks Tekniska Universitet 

Nederländerna Ministeriet  Rijkswaterstaat, TNO 

Tyskland  Ministeriet  Konsulter 

EU (TRANSTOOLS) EU JRC 

Sverige  Trafikverket  Trafikverket 

 

Som vi visade i kapitel 1 har Sverige valt olika organisatoriska lösningar över tiden. 
Sedan år 2010 ansvarar Trafikverket för utvecklingen och förvaltningen av de nationella 
modellerna samt framtagningen av transportprognoser och samhällsekonomiska 
kalkyler. Trafikverket är även ansvarigt för byggandet och drift och underhåll av väg- 
och järnvägsinfrastruktur. Som vi har uppfattat känner dock Sjöfartsverket sig inte 
delaktig i modellutvecklingen och -tillämpningen. (Den trafikslagsövergripande 
arbetsgruppen med representanter från alla fyra verk och SIKA som sammanhållande 
har blivit en trafikverksintern grupp.) Vi ser en risk att det trafikslagsövergripande 
perspektivet och lösningen av intermodala frågeställningar inte säkerställs med dagens 
praxis.  

För svensk del ska det trafikslagsövergripande perspektivet tillgodoses genom att 
Trafikverket inrättats och infrastrukturplaneringen som sköts av Trafikverket omfattar 
även sjöfartens nationella infrastruktur. Ett problem är att lösningen inte beaktar att 
transportpolitiken i stort, som stöds med modellberäknat underlag, inte bara omfattar 
infrastrukturplaneringen. Många sjöfarts-, luftfarts-, klimatpolitiska och andra 
frågeställningar ligger helt eller delvis utanför Trafikverket, och riskerar därför att 
hamna på mellanhand i ett modellarbete som helt styrs av Trafikverket.  

Mot denna bakgrund är det rimligt att Trafikverket ansvarar för modellerna till de delar 
de används för infrastrukturplaneringen. Däremot är det nödvändigt att modellerna även 
är tillgängliga och rätt utformade för många andra transportpolitiska frågeställningar. 
Detta gör det nödvändigt att hitta en utvecklings- och förvaltningsmodell som 
tillgodoser samtliga krav. Det återstår att analysera hur detta skall gå till, men 
nuvarande ordning verkar inte ta höjd för de samlade kraven. Man bör bl.a. ställa sig 
frågan vem som är målgrupp för de modellverktygen som utvecklas. 

I Norge där den trafikslags- och verksövergripande NTP-gruppen utvecklar, tillämpar 
och förvaltar modellen används en liknande lösning som i Sverige. Ett område som inte 
ligger i NTP:s ansvar, är framtagningen av makroekonomiska scenarier som används till 
prognostiseringen av transportefterfrågan. I Norge är Samferdseldepartementet huvud-
man för den allmänna jämviktsmodellen PINGO. Tillämpningen av samma ekonomiska 
scenarier i olika samhällssektorer bidrar till jämförbarheten av kostnadsnyttoanalyser 
tvärs över olika sektorer. I Norge krävs dessutom externa kvalitetssäkringar för projekt 
över 500 miljoner NOK som Stortinget beslutar över.  

I Danmark kopplas arbetet med modellverktygen till en akademisk forskningsmiljö. 
Man har i viss mån valt den sammanhållande lösningen på DTU, med Modelcentret 
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som värd för modellerna, med SIKA som förebild. I Sverige genomför Centret för 
Transportstudier (CTS) projekt vad det gäller modellutveckling och tillämpning, centret 
har dock ingen tydlig roll i modellarbetet.  

På grund av den bristande transparens och öppenhet, framstår de i Tyskland och Finland 
tillämpade lösningar där konsulter förvaltar modellerna och det inte finns en offentlig 
kontroll inte kompatibla med de svenska kraven på beslutsunderlagen. En generellt 
relevant fråga är på vilket sätt och hur detaljerat beställarna styr konsulterna (krav på 
beställarkompetens mm.) resp. hur myndigheter och forskare/konsulter samarbetar.  

Med hänsyn till olika organisatoriska lösningar är det svårt att jämföra länderna vad det 
gäller ”dimensioneringen” av modellutvecklingen. I de nordiska länderna är det dock 
enbart ett fåtal experter (5–10) som arbetar med godsmodeller och det är en utmaning 
att hitta organisationsformer med kontinuitet. Detta var på grund av SIKA:s flytt och 
överföringen av ansvar för modellverktyg till Trafikverket inte säkerställt i Sverige 
under de senaste åren. Dimensioneringen hänger förstås ihop med frågan för vilken 
målgrupp och utvecklas och till vilken typ av analysfrågor de ska kunna användas.  

 
8.4 De olika ländernas syn på syfte med och behov av 

godsmodeller 

I alla studerade länder diskuteras nödvändigheten av att avbilda företagens logistiska 
beslut. I dagsläget innehåller enbart den svenska och den norska modellen logistik-
funktioner (logistikmodul med ADA-ansats, se ovan). Danmark implementerar en 
modell som baseras på den för Sverige och Norge utvecklade ADA-ansatsen i den nya 
godstransportmodell som håller på att utvecklas. Samma ansats har implementerats i 
den flamländska godsmodellen. Det finns planer på att använda den svensk/norska 
ansatsen även i den europeiska TRANSTOOLS-modellen. I Tyskland har nödvändig-
heten att inkludera logistikfunktioner diskuterats, men inte med vilken ansats.  

Faktumet att flera länder följa den svensk-norska utvecklingen kan betraktas som ett 
bevis för rätt beslut i Sverige och Norge. I denna punkt verkar det alltså inte finnas så 
mycket att lära sig för svensk och norsk del av utvecklingen som sker i andra länder. 
Tidsplanen för den danska modellutvecklingen verkar mycket komprimerad jämfört 
med motsvarande svenska och norska utveckling. Eftersom modellen i viss grad tycks 
likna motsvarande svenska och norska och vissa av konsulterna är desamma verkar det 
som om den danska utvecklingen kan dra fördel av att följa i spåren av tidigare svensk 
och norsk utveckling. 

Nederländerna var det första landet som implementerade logistikfunktioner med hjälp 
av SMILE-logistikmodulen i sin nationella godsmodell. Logistikmodul har i realiteten 
inte använts i policyanalyser pga. komplexiteten i innehållet och programvaran samt 
begränsad tillgång till avstämningsdata och slutligen pga. att modellen inte var så 
användarvänlig att handläggare på myndigheterna kunde köra den.  

Vad det gäller tillämpningen av verktygen lägger olika länder olika stor vikt vid ett 
grafiskt användargränssnitt, framtagningen prioriteras högt i Sverige dock inte i t.ex. 
Danmark. En förklaring är att man i Sverige har en större ambition att utveckla 
verktygen från början för en större grupp av myndigheter, konsulter och forskare som 
användare. 

De ansvariga i de respektive länderna, inkl. Sverige, har använt modellverktygen i olika 
analyser utan i alla fall ha satt upp precisionsmål. (I Sverige planeras en validerings-
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databas, som bl.a. ska kunna användas för att specificera vad godsmodellen ska klara 
av). Vår genomgång visar att det finns problem och att respektive ländernas modeller 
inte klarar av att avbilda alla frågeställningar. Olika typer av inkonsistenser nämns t.ex. 
för den tyska och den norska modellen samt TRANSTOOLS. En intressant fråga är när 
en modell är tillräckligt bra för att använda den till olika typer av analyser. Det är 
uppenbart att norska myndigheter, forskare och konsulter har använt sin nya nationella 
godsmodell mer än de svenska. I Sverige har den nya logistikmodellen använts till ett 
fåtal projekt (svavel-innehållet i marint bränsle, banavgifter) medan den har använts 
aktivt i arbetet med den senaste nationella infrastrukturplanen i Norge. Modellanvänd-
ningen styrs förstås av tidtabellen för den norska infrastrukturplanen, i Sverige 
försvårades tillämpningen av brist på kontinuitet.  

I Sverige, där man har en lång tradition med framtagningen av kostnadsnyttoanalyser 
och måluppföljning, som kräver kvantitativt underlag, har man hittills inte lyckats föra 
fram sin nya godsmodell till faktisk tillämpning i infrastrukturplaneringen, bortsett från 
den pågående användningen i projektet gällande järnvägskapacitet. Den tidigare 
godsmodellen, som var implementerade i STAN, användes dock flera gånger i 
infrastrukturplaneringen (t.ex. för beräkning av uppräkningstal för lastbilsflöden på 
vägnätet). Vi anser att fler dokumenterade tester och verkliga tillämpningar av den 
svenska modellen är värdefulla ur ett validerings- och utvecklingsperspektiv.  

Vi anser det också som viktigt att lösa ofullkomligheter för att säkerställa att detaljerade 
transportprognoser och -kostnader och -tider som är en central input i kostnadsnytto-
analyser, som är centrala inom ramen för infrastrukturplaneringen, kan tas fram. 
Vidareutvecklingar krävs framöver; i dagsläget klarar den svenska godsmodellen, 
förutom logistikfunktionen, inte de åtta frågeställningar som aviseras för den framtida 
nederländska modellen (Tabell ). Mot bakgrund att Sverige lägger stor vikt på en 
transparent objektiv bedömning av olika infrastrukturobjekt och transportpolicys och 
målstyrning är i princip alla myndigheter och ministeriet beroende av kvantitativa 
analysverktyg. (Utöver de ovan beskrivna nätverkstransportmodellerna kan ekonomet-
riska modeller användas för att studera vissa frågeställningar.)  

En återkommande aspekt i vår genomgång är att modellverktygen vidareutvecklas. Som 
utomstående skulle man kunna ställa sig frågan ”varför modellverktygen aldrig blir 
klara.” En förklaring är att modellerna uppdateras för nya basår och vidareutvecklas för 
att kunna hantera nya typer av frågeställningar (t.ex. Gröna korridorer, nya tekniska 
lösningar i terminaler). I Sverige finns också önskemål att arbeta med en finare 
zonindelning och ett finare nätverk och att skapa regionala godstransportmodeller. Vi 
anser att framtagningen av en kvalitetssäkrad version av nationella godsmodellen borde 
prioriteras före utvecklingen av regionala modeller.  

Vår genomgång har visat att de internationella erfarenheterna är intressanta referens-
punkter för en fortsatt diskussion av hur man i Sverige fortsättningsvis bör förhålla sig 
till frågor som hänger samman med modellutveckling, modellanvändning, förvaltning, 
ägande och indata och grad av öppenhet. För att kunna dra mer långtgående slutsatser 
för svensk del borde utvecklingen i grannländerna följas framöver och denna 
sammanställning följas upp med en fortsatt studie. 
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Insamling av indata till den norska nationella godsmodellen  

Inger Beate Hovi, TØI, Anne Madslien, TØI, Oskar A. Kleven, NTP, Arbeidsdokument 
av 10. oktober 2011Godsmodellarbeidet i Norge 

 
Hvilke sentrale inndata behøves? 

Varestrømsmatriser 

Matriser med basisår 2008 

Det er anvendt tre hovedtyper av statistikk i arbeidet med varestrømsmatrisene. Den ene 
kategorien er transportmiddelspesifikk statistikk, mens den andre er økonomisk 
statistikk. I tillegg benyttes informasjon fra varestrømsundersøkelser som er en 
mellomkategori mellom transportstatistikk og økonomisk statistikk. 

Transportstatistikken inneholder informasjon om transporterte mengder med 
stedangivelse for lasting og lossing. Den økonomiske statistikken er en statistikk over 
hva som produseres og omsettes i Norge, er i hovedsak i verdi og inneholder ikke 
informasjon om handelsmønster. Formålet med varestrømsundersøkelser var å kartlegge 
varestrømmer (i tonn) etter sted for produksjon, anvendelse og engroshandelsomsetning, 
samt mellomliggende leveransemønster.  

Leveransemønster i transportstatistikken skiller seg fra varestrømsundersøkelsen ved at 
sted for lasting og lossing av en vare ikke nødvendigvis er sammenfallende med 
produksjonssted og konsumsted. Dette gjelder der det er benyttet en eller annen form 
for tilbringertransport i en transportkjede. Logistikkmodellen er bygget opp slik at den 
skal beregne optimal transportkjede for varene fra avsender til mottaker av varene. Det 
vil si at den benytter en varestrømsmatrise som er basert på samme prinsipper som 
varestrømsundersøkelsen til å generere optimale transportkjeder, og som resulterer i 
transportmiddelfordelte matriser som er basert på samme prinsipper som 
transportstatistikken bygger på. Transportstatistikken kan imidlertid benyttes som 
grunnlag for varer som vanligvis fraktes unimodalt, dvs at det ikke forekommer 
omlastinger underveis i transportkjeden. Eksempler på slike varer er massevarer (jord, 
grus, sand, stein).  

Hoveddatamaterialet i etableringen av varestrømsmatrisene med basisår 2008, er SSBs 
varestrømsundersøkelse fra 2008. Undersøkelsen omfatter leveranser fra industri- og 
engroshandelsbedrifter. Øvrige leveranser er basert på annen tilgjengelig statistikk, bl a 
SSBs jordbruks-, skogbruks-, fiskeri- og havbruksstatistikk, samt statistikk fra 
Bergvesen og Norges geologiske undersøkelser over bergverksdriften. I tillegg benyttes 
informasjon innhentet fra bransjer (f eks oversikt over tømmer- og 
petroleumstransporter), samt næringsstruktur (f eks slakteri og meieri). I matriser som er 
basert på primærnæringsstatistikk er det benyttet en enkel transportminimerende regel 
for etablering av fra-til-mønster. 

Transportmiddelfordelte matriser vil alltid være større i antall tonn enn den 
underliggende varestrømsmatrisen. Dette skyldes at godset telles hver gang det lastes på 
et nytt transportmiddel, og at det i en transportkjede med tilbringertransport benyttes 
mer enn ett transportmiddel til godsfremføringen. Det er utarbeidet matriser basert på 
transportstatistikk, som kan benyttes til validering av de transportmiddelspesifikke 
matrisene fra logistikkmodellen. Ett visst avvik må imidlertid forventes, fordi matriser 
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basert på transportstatistikk vil være beheftet med usikkerhet knyttet til utvalgsfeil og 
oppblåsningsskjevheter. 

 
Matriser med basisår 2003 

I etableringen av matrisene fra 2003 hadde man ingen varestrømsundersøkelse 
tilgjengelig, slik at leveransemønster mellom produsent og konsument i hovedsak ble 
basert på matrisebalansering ved hjelp av gravitasjonsmodeller6. Gravitasjonsmodellen 
ble spesifisert slik at det for hver vare ble tatt utgangspunkt i en vektor som skulle 
representere produksjonsstruktur stedfestet til hver innenrikssone, en vektor som skulle 
representere leveransestruktur for hver innenrikssone og følgende bibetingelser som 
skulle oppfylles: 

1. Leveransestruktur mellom par av regioner fra transportstatistikk, for å sikre 
leveranser mellom fjerntliggende regioner 

2. Leveranser mellom ulike aktører i leveransekjeden 
3. Transportarbeid pr varegruppe 

Vektorer for produksjons- og anvendelsesstruktur (kalt inn- og ut-marginaler) var i 
hovedsak basert på økonomisk primærstatistikk fra SSB (for primærnæringer, 
industrinæringer, varehandel og andre tjenestenæringer), men med noen unntak f eks for 
skogbruk, råolje og naturgass. Med unntak av statistikken for primærnæringene er all 
den økonomiske statistikken i verdi og ikke i tonn, slik at det ble etablert faktorer for 
omregning fra verdi til tonn. Noen varegrupper ble basert på transportspesifikk 
statistikk. Dette gjaldt særlig for massevarer, mens transport av tømmer var basert på 
bransjestatistikk (tømmernæringens transportdatabase). 

Svakhetene ved dette systemet har i etterkant vist seg å være at man tok utgangspunkt i 
et for aggregert materiale, og at kalibreringen av gravitasjonsmodellen som ble benyttet 
til å få et mest mulig riktig transportarbeid, førte til at man fikk svært mange og svært 
små leveranser mellom et stort antall sonepar i matrisene.  

 
Kostnadsfunksjoner 

Oppbyggingen av kostnadsfunksjonene er beskrevet av (TØI & Sitma, 2011)Grønland 
(2011), der vi har hentet avsnittet under. 

 Prinsippene bak kostnadsmodellen, kan skisseres som vist i figur 2. 

                                                 
6 For noen varer foreligger statistikk om leveransemønster (gjelder for skogbruksvarer 16, 17 og 18), 
mens det for noen varer viste seg vanskelig å få overensstemmelse med transportarbeid fra statistikken, 
slik at matriser ble basert direkte på transportstatistikk. Dette gjaldt for levende dyr, sand, grus og jord-
transporter, mineraler og sement/kalk (vare 12, 22, 23, 24 og 25) 
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Figur 2. Prinsipper i beregning av kostnader for transportmiddel 

Kostnadene og modellen bak disse er “bottom-up”, det vil si at kalkulasjonene er bygd 
opp fra delelementene for det enkelte transportmiddel. Dette gjør at kostnadene som 
beregnes er en funksjon av en rekke variable, hvorav noen variable er felles for flere 
transportenheter. Dette er gjort for å sikre konsistens mellom de ulike 
transportenhetenes kostnader også ved endringer i forutsetningene.  

Eksempler på sammenhenger er: 

• Tidskostnader pr varegruppe er funksjon av rente 
• Transferkostnader er funksjon av terminalkostnader 
• Mobiliseringskostnader er bl.a. en funksjon av posisjoneringstid for ulike 

alternativ 
• Terminalkostnader for bil er funksjon av biltype, laste/lossesystem som benyttes 

for biltypen, manuelt nivå, utstyrskostnader, vedlikehold, bemanning. 
• Terminalkostnader for skip er en funksjon av havneavgift, lastekapasitet, 

havnekost pr time, tidskostnader for båttype 
• Lagerholdskostnader er funksjon av kapitalkostnader og øvrige 

lagerholdskostnader som areal for lagertype og drift. Lagertype og drift er 
avhengig av varegruppe 

 

Det betyr at ved videre korreksjoner i modellen vil noe kunne oppdateres relativt raskt 
basert på globale inputparametere (f.eks. endrete valutakurser), mens enkeltendringer i 
noen tilfeller vil kreve litt mer komplekse endringer i de underliggende beregninger. Det 
siste vil i hovedsak være tilfellet hvis det skal gjøres endringer som ikke bare påvirker 
parameterverdier, men i tillegg også kostnadsstrukturen (for eksempel endringer i 
drivstofforbruk pr km for et gitt kjøretøy, eller endringer i vedlikeholdskostnader per 
km).  
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Globale input variable til kostnadsmodellen er blant annet rentekostnader, 
lønnskostnader og toglengder, som fremstilt i figur 3 til 5. 

 
Figur 3 Globale input variable(del 1). 

 

 
Figur 4 Globale input variable (del 2). 

 

 
Figur 5 Globale input variable (del 3). 
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I tillegg er det et eget sett av mer detaljerte parametere som også kan endres som input 
til modellen. Hvis man beregner kostnadene “bottom-up”, som er prinsippet i modellen, 
kan man påvirke effektivitetstall og ressursforbruk på en rekke ulike måter, og dermed 
komme frem til brukerstyrte, alternative kostnadsmodeller. Eksempler på slike variable 
er blant annet: 

 Faktorer for kostnadsberegning av innsats av trucker på terminaler: 
Avskrivningstider for store og små trucker, vedlikeholdskostnader (andel av ny 
pris) for trucker og traller, overskudd og utnyttelsesgrad for trucker 

 Faktorer av betydning for bruk av ferge: Terminaltid pr lastebil, lastutnyttelse 
gjennomsnittlig for bil på ferge, gjennomsnittlig rabattnivå for biler på ferge 

 Faktorer for evt. å innregne en viss andel av utenlandsk opererte semitrailere i 
innenlands transport: Gjennomsnittlig lavere kapitalkostnad for utenlandsk bil, 
gjennomsnittlig lavere lønn, utenlands rentenivå, påslag sosiale kostnader for 
utenlandske sjåfører, andel utenlandske biler i Norge (semitrailere) 

 Faktorer relatert til containertransport: Containerpris (investeringskostnad), 
daglig containerleie, andel containere på roro skip 

 Leiekostnader for lagerareal: Lukket lager, åpent lagerområde, tanklager, 
bulklager 

 Andel manuell operasjon i lasting/lossing for varebiler, lette distribusjonsbiler, 
tunge distribusjonsbiler, semitrailer, roro 

 Priskorreksjonsfaktorer per år (post 2010) for nøkkelfaktorer: Priser for nye 
lastebiler, priser for jernbanemateriell, priser for terminalutstyr, havneavgifter 

 Faktorer for tidsberegning (av gods) i terminal for ulike varegrupper: 
Grunnleggende ventetid, andel av døgnet terminalene er åpne 

 Degraderingskostnader for godset (eksogene størrelser) per varetype 
 Transportmiddelrelaterte data for beregning av mobiliseringskostnader: 

Gjennomsnittlige mobiliseringsdistanse, minimum ventetid i terminal, “default” 
frekvens for transportmidlet  

Man kan også gå inn og erstatte for eksempel havneavgifter beregnet på basis av 
gjennomsnitt i norske havner med egne verdier, endre forutsetninger om laste-
/lossehastigheter med mere. En del av disse endringene vil være lett tilgjengelig via for 
eksempel modellverktøyet Cube, eller ved inputsider i Excel-modell, mens andre vil 
kreve at man går inn i ligningssystemene i modellen. Det siste er for å sikre at man 
beholder konsistens mellom forutsetninger og beregnede størrelser.  

Et generelt problem er at en del av kostnadskomponentene fluktuerer relativt sterkt på 
kort sikt, avhengig av markedssituasjonen. Dette kan gjelde rater, drivstoffpriser, 
rentenivå og valuta. I modellen tar vi sikte på å reflektere langsiktig kostnadsnivå 
snarere enn kortsiktig marginal prissetting. Dette gjør naturligvis at vi alltid ved 
sammenligning mot praksis både vil kunne finne transportører som transporter billigere 
og dyrere enn modellens beregninger, spesielt på kort sikt. Ved annen bruk, for 
eksempel i forbindelse med spesifikke kalkyler for ulike løsninger, vil det i mange 
tilfeller være nødvendig å tilpasse beregningene til de spesifikke forutsetningene for det 
tilfellet som analyseres. 
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Transportnettverk 

Vegnettet i modellen baserer seg på informasjon fra Vegdirektorates vegdatabank 
(NVDB). Det finnes pr i dag ingen automatikk slik at man kan hente inn nye og 
oppdaterte nettverk derfra, men det gjøres i regi av Vegdirektoratet et prosjekt hvor man 
søker å få til en slik funksjonalitet ved å utnytte ArcGis 10 og programmere en 
extension tilknyttet denne. Det arbeides i første omgang med dette i tilknytning til 
persontransportmodellene, men metoden vil også kunne benyttes i godsmodellen. Inntil 
dette er på plass er man avhengig av å kode hvert enkelt av vegtiltakene som gjøres 
direkte i godsnettet. Dette har man dessverre foreløpig hatt dårlige rutiner for. 

Jernbanenettet er mindre komplisert, og det er lettere å holde oversikt over hvilke 
endringer som bør tas inn i modellen. Heller ikke her har man et system som 
fortløpende fanger opp hvilke endringer som faktisk skjer, man er ofte mer opptatt av 
planlagte tiltak som bør tas med i analyser for kommende år. 

På sjø har man både et farledsnettverk og lenker som beskriver fergerutene mellom 
Norge og utlandet. Det nyeste nasjonale farledsnettverket er basert på Kystverkets 
farledsdatabase, mens fergerutene til og fra utlandet er basert på informasjon vi finner 
på rederienes nettsider.  

Takster for bompenger og ferger innenlands fås fra Vegdirektoratet, alternativt websider 
tilhørende bompengeselskapene. 

Det internasjonale nettverket er ikke oppdatert på lang tid. Vi har ikke gjort noe arbeid 
for å finne ut hva som vil være det beste stedet for å hente inn data for dette.  

 
Likevektsmodell 

De viktigste grunnlagsdataene i likevektsmodellen Pingo, er fylkesvise 
nasjonalregnskapsdata fra SSB. I tillegg benyttes informasjon om handelsmønster fra 
logistikkmodellens varestrømsmatriser, samt korresponderende transportkostnader 
mellom soner for hver varegruppe, beregnet med logistikkmodellen. 
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