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Metodik för samhällsekonomiska beräkningar för nordsydliga 
förbindelser i Stockholm 
 
Jonas Eliasson, Mattias Lundberg, Esbjörn Lindqvist  
Transek AB, Sundbybergsvägen 1A, 171 73 Solna 
e-post  jonas@transek.se
tfn 08-735 20 46; 070-320 63 05 
fax 08-735 20 20  
 
I arbetet med utredningen av förslagen till nya nord-sydliga förbindelser i Stockholm 
har ett antal brister och problem med befintliga samhällsekonomiska kalkylmetoder 
framkommit. Somliga är välkända sedan tidigare, men har aktualiserats och visat sig 
vara särskilt allvarliga i detta sammanhang; andra är nya eller delvis nya. 
 
Transek har på uppdrag av Vägverket gått igenom dessa brister och problem och 
analyserat i vilken mån de beror på handhavandeproblem, modellproblem eller 
bnrister i själva den underliggande kalkylmetodiken – t ex effekter som saknas i 
befintliga kalkylhandledningar.  
 
En del av de problem som identifierats av Vägverket i samarbete med Transek är 
 
1. Varför kan EVA och SamKalk ge olika svar? 
2. Modellering av trafik vid stark trängsel – hantering av “trafikkollaps” 
3. Fångar modellerna nyttan av nytillkommande trafik? 
4. Nygenererad trafik ger förluster – är det rimligt? 
5. Framskrivning av trafik ger orimliga trafikflöden långt fram i perioden 
6. Hur ska framtida godstransporter beräknas? 
7. Trafiksäkerhet i storstad 
8. Hur hanteras vägavgifter i kalkylerna? 
9. Försenings- och trängseleffekter 
10. Nyttor och kostnader med vägar i tunnel 
11. Bör markanvändningsförutsättningarna ändras beroende på alternativ? 
12. Hur ska tillgänglighetseffekter beräknas? 
 
I föredraget gås de intressantaste av dessa problem igenom, och kunskapsläget 
redovisas. I vissa fall är det fråga om klargöranden av hur olika modeller och kalkyler 
fungerar; i andra är det fråga om genuina problem; i en tredje grupp finns välkända 
problem där metodiutveckling behövs. Syftet med föredraget är att sprida kunskap till 
dem som upprättar, använder eller intresserar sig för samhällsekonomiska kalkyler om 
vilka fallgropar som finns, vilka problem som finns i befintliga 
modeller/kalkylmetoder och i vilken utsträckning de kan lösas. 

mailto:jonas@transek.se
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Förseningar och restidsosäkerhet i vägtrafik 
Jonas Eliasson 
Transek AB, Sundbybergsvägen 1A, 171 73 Solna 
e-post  jonas@transek.se
tfn 08-735 20 46; 735 49 26 
fax 08-735 20 20  
 
Att förseningar är ett stort problem vid all form av trafik är välkänt. Inte sällan framstår det som 
viktigare att restiden är säker än att den är kort - dvs. förseningsproblem anses viktigare att 
åtgärda än att förkorta restiderna. Det är uppenbart att åtgärder och investeringar lika ofta 
motiveras med att förseningarna ska minska som med att själva restiderna ska bli kortare. 
 
Mot denna bakgrund blir det ett allt större problem att förseningar och restidsosäkerhet inte 
avspeglas i de samhällsekonomiska kalkylerna. Om en åtgärd eller investering syftar till att 
avhjälpa just dessa problem, och kanske först i andra hand till att minska restiderna, kan den 
samhällsekonomiska nyttan underskattas i betydande omfattning.  
 
Frågan tilldrar sig allt mer uppmärksamhet, även internationellt. Föredraget redogör för svenska 
och internationella studier av värderingar förseningar, restidsosäkerhet och trängsel för vägrafik, 
samt hur dessa kan implementeras i samhällsekonomiska kalkyler. För praktisk storskalig 
tillämpning krävs också effektsamband, alltså samband mellan trafikvolymer/vägegenskaper och 
förseningar/vägträngsel/restidsosäkerhet i en första version för ett urval vägmiljöer. I ett pågående 
forskningsprojekt är målet är utveckla samband som går att använda tillsammans med befintliga 
trafikprognosmodeller. Arbetet omfattar  
 

1. Analys av sambanden mellan incidensfrekvensen (antalet störningar) och vägens 
trafikflöde och övriga egenskaper, med hjälp av data om antalet olika slags 
störningar på vägar i Stockholmsregionen 

2. Med hjälp av mikrosimulering analyseras vilka konsekvenser olika typer av 
störningar får givet vägens egenskaper och trafikflöde 

3. Med hjälp av restidsmätningar analyseras osäkerheten i restiderna, och hur dessa 
varierar med trafikflöde osv. 

 
 

mailto:jonas@transek.se
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Ansvar och trafiksäkerhet 
Jessica Nihlén Fahlquist, doktorand Filosofienheten 
 
Ansvar är ett omdebatterat moralfilosofiskt begrepp och ansvarsfrågor är centrala även inom 
många samhällsområden, som trafiksäkerhet. Ibland talar man om ansvar implicit, d.v.s man 
kanske diksuterar vilket straff man ska ha för vissa trafikbrott eller hur man ska komma åt 
problemen med fortkörning och rattfylleri. Dessa frågor handlar ytterst om vem man anser är 
moraliskt ansvarig för trafiksäkerheten. 
 
Tidigare i Sverige, och fortfarande i de flesta länder, ansåg man att individerna är ansvariga 
för sina handlingar och dess konsekvenser trafiken och följaktligen såg man individerna som 
ansvariga för trafiksäkerheten – det var deras handlingar som påverkade antalet dödade och 
skadade. Med Nollvisionen infördes en fundamentalt förändrad syn på ansvar och 
trafiksäkerhet. Nu sade man att även om individerna har ett ansvar att följa reglerna och att 
visa omdöme i trafiken så har systemutformarna det yttersta ansvaret. 
 
Jag kommer att diskutera hur man kan analysera denna förändring med hjälp av 
moralfilosofisk begreppsanalys och med stöd av analysen kommer jag att argumentera för 
varför Nollvisionens syn på ansvar är rimlig.  



Målsättningar och avvägningar 
 
 
Den svenska transportpolitiken har ett övergripande mål och sex delmål. Trots att det finns en 
stor litteratur om hur man rationellt ska fatta beslut utifrån givna mål har mycket litet skrivits 
om rationaliteten i utformandet av mål och målsystem. För att över huvud taget vara 
meningsfullt bör varje enskilt mål i ett målsystem vara handlingsvägledande. 
Handlingsfriheten i transportpolitiken begränsas dock av såväl ekonomiska resurser som 
allmänhetens acceptans. Ofta förekommer målkonflikter, situationer där det inte går att närma 
sig ett visst mål utan att göra avkall på något annat. Dessutom förekommer restriktioner och 
absoluta prioriteringar, vilket är svårt att förena med traditionella avvägningsmetoder (d v s 
att sätta priser på uppfyllandet av olika samhällsmål och att använda ekonomisk optimering 
som styrmekanism). Att sätta mål är att uppmana till handling, men i komplexa målsystem är 
handlingen en produkt av verklighetens avvägningar. 
 
 
Holger Rosencrantz [mailto:hrz@infra.kth.se]
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Konsekvent riskhantering 

Jämförelser som gjorts mellan kostnader för ett statistiskt räddat människoliv inom olika 

riskområden i olika länder har visat på stora skillnader. Kostnaderna, som har varierat med 

miljontals kronor, sägs bero på att det saknas principer och riktlinjer för hur samhällets 

resurser ska fördelas. Man har menat att genom att jämna ut dessa kostnadsskillnader kan 

samhällets resurser användas effektivare och fler liv räddas. Med anledning av detta har det 

ställts krav på att riskerna måste hanteras konsekvent. Detta krav har med särskild skärpa 

ställts inom trafikområdet. 

Oftast har man utgått från att en sådan konsekvent riskhantering innebär att risker ska 

hanteras utifrån en vägning av kostnader från en riskgenererande verksamhet mot dess 

förväntade nytta. Om nyttan överstiger kostnaden kan risken accepteras om inte bör den 

elimineras. Men detta betraktelsesätt är inte det enda möjliga och eftersom det medför ett 

antal allvarliga etiska svårigheter behövs en ny och bredare förståelse av vad det innebär att 

hantera risker konsekvent. Istället för denna modell, behövs en som erkänner varje individs 

rätt att inte utsättas för risker samtidigt som utrymme ges för vissa samhälleliga projekt.  

  



Etiska frågeställningar kring cost-benefit-analys 

Patrik Nylander, Banverket 

 

Föredraget kommer troligen att behandla ett något vidare område än vad rubriken antyder. 
Ambitionen är att behandla filosofiskt intressanta frågor med beröring till 
samhällsekonomiska kalkyler (CBA), dvs. inte bara frågor med etiska utgångspunkter. 
Exempel på sådana frågeställningar är:  

i) grundläggande utgångspunkter – bl.a. utilitarism och metodologisk individualism 

ii) den samhällsekonomiska målfunktionen – effektivitet och välfärd 

iii) underliggande teoribildning – bl.a. rationalitetsteori och nyttoteori 

iv) kalkylernas beslutskriterium – det s.k. Kaldor-Hicks-kritieriet 

Jag har när detta abstract skrevs ännu inte prioriterat bland de olika delområdena. Möjligen 
kommer några delområden att behandlas mer ingående istället för att alla områden berörs 
ytligt. Jag vill understryka att framställningen inte kommer att kräva någon filosofisk 
grundkunskap. Det räcker alldeles utmärkt med ett intresse för vad som ligger till grund för 
den samhällsekonomiska kalkylmetodiken. 
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Punkter vid föredrag om Designåret 2005 på VTI i Linköping, 12 januari 2005 
 
 
 
1. Kort bakgrund och syfte.  
Regeringsförklaringen den 1 oktober 2002 aviserade regeringen att ett Designår 
skall hållas 2005. Uppdraget att synliggöra Designåret samt att skapa möten inför 
och under 2005 gavs till Svensk Form.  
Kort om vad som händer i landet. Mer än 600 projekt är anmälda. Ca 400 av dessa 
är projekt som genomförs av myndigheter som fått i uppdrag av regeringen att 
delta aktivt i Designåret 2005.  
 
 
2. Olika sätt att använda design på: 
 
Inom: 
-näringsliv- produktframtagning, upphandling. Tillverkare och beställare. 
-offentlig sektor - offentlig upphandling 
-kulturliv – att förmedla perspektiv på design, konstnärliga aspekter 
-utbildning – fördubblat antal platser på designskolorna 
-allmänhet – designanvändare som medborgare, konsumenter, arbetsgivare, 
anställda m.m. 
-Väg- och Transport-branschen 
 
 
3. Hur deltar man?  
Anmälan till Designåret, kriterier, ekonomi, marknadsföring. Designårets 
kalendarium och logotyp. 
 
4. Vad händer i landet? 
Exempel på projekt som genomförs och som kommer att leda till att 
designutvecklingen i Sverige tar ett rejält steg framåt.  
 
 
 
Sofia Jönson 
Designåret 2005 



2004-01-12, Session 3 

Design inom transportområdet – Sverige i ett internationellt perspektiv 
Per Leander, Transrail AB 

 

Om utformningen av transportbranschens fysiska produkter, 
information och rumsmiljöer till en harmonisk, fungerande 
helhet med hela människan i centrum. 
Om konsten att förflytta väl och lätt, till nytta och nöje. 
Design, verktyget, 

• är mycket synlig, 
• målsättningen är mycket kundinriktad, 
• manar på begripligt sätt till helhetssyn, 

och ger: 
• effektivare processer, 
• ökad innovation, 
• mer kundanpassade produkter, 
• ökad helhetssyn och långsiktighet, 
• mer identifierbara produkter, 
• självsyn. 

Om ett designorienterat synsätt: 
• en vision om att design kan göra tillvaron och arbetet 

bättre, enklare, roligare… 
• empati för användarna, 
• en känsla för estetik, 
• kurage och handlingskraft. 

Design management, inte bara en fråga om branding. 
Tom Peters: Design mindfulness. A way of life! 
 
 
 
 
För övrigt är allt inte svenskt som glimmar! 

 
”It is a threat and a 
challenge to work with 
the explicit aim of making 
people feel happy. It 
makes us feel happy too, 
and it's great fun.” 

 

 

 
 



Bilindustrin - design för överlevnad, eller ? 
 
Saab har just lanserat sin andra ”Brand Book” eller Varumärkes bok. Det är en 
långsiktig ledstjärna som ska ge hela organisationen en tydlig riktning. 
 
Den första kom 1998. För produkten fanns då fyra lika viktiga hörnpelare ; 
Performance, Safety, Control och Design. En skärpning, 
ett förtydligande, är sedan gjord i den nya utgåvan. Tre särskiljande 
produktegenskaper som skiljer oss från mängden. Där är progressiv 
design den högst prioriterade. Därefter följer sportighet och funktionalitet. 
 
För att erkännas som ett premium varumärke måste vi naturligtvis fortsätta 
vara lika bra som våra konkurrenter inom kvalitet, säkerhet och ägande 
kostnad. Vi måste även erbjuda konkurrenskraftigt utbud av utrustning. 
 
Företaget visar här tydligt att design är väldigt viktigt. Under denna 
sexårsperiod har även design chefens position förändrats. Från att ha 
rapporterat till teknisk direktör, senare till VD för Saab, rapporterar nu Bryan 
Nesbitt direkt till VD för GME (tillika vice VD GM globalt). Detta påverkar 
naturligtvis det dagliga designarbetet positivt. Det bör bli lättare att få gehör 
för god design ! 
 
God design ger definitivt ett mervärde. Det behöver inte alltid kosta mer 
pengar. En vacker exteriörkulör kostar inte mer än en ful ! 
En vackert krökt linje kräver lika många timmar för ritningar och 
verktyg,  som en medelmåttig! 
 
Globalisering ställer nya krav på design arbetet. Kontaktytorna är större; Fler 
personer och större avstånd ! Samarbetsförmåga, språkkunskap, digitala 
hjälpmedel, telefon och videokonferenser, planering och logistik samt ökat 
resande tillhör numer en bildesigners vardag. Dessa förändringar utgör nya 
spännande utmaningar. Det är viktigt att vara flexibel och lyhörd ! 
 
2004-12-03    Maria Thunberg, Chef Designer Colour & Trim GME 
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VGU – ett hjälpmedel för väg- och gatuutformning 
 
Vägverket och Svenska Kommunförbundet har tillsamman utarbetat ”Vägar och gators ut-
formning”, VGU, som getts ut under 2004. Utformningsråden har förnyats med hänsyn till 
bl.a. de transportpolitiska målen som fastställts senare än de hittillsvarande råden, nya forsk-
ningsrön, vunna erfarenheter och nya värderingar.  
 
VGU är nära knutet till ”Trafik för en attraktiv stad”, TRAST, som har tagits fram gemensamt 
av Vägverket, Kommunförbundet, Boverket och Banverket. Gaturumsbeskrivningen i TRAST 
utgör länken till VGU. 
 
Utgåva 1 av VGU ska nu tillämpas i några år, varefter erfarenheter och rättelser arbetas in i en 
Utgåva 2. Avsikten är att dokumentet ska hållas levande och successivt uppdateras och ut-
vecklas i takt med att erfarenheter samlas från användningen av VGU. Utgåva 2 planeras till 
år 2006. 

TRAST 
TRAST är ett nytt planeringsverktyg för trafiksystemet i landets tätorter, och ersätter de tidi-
gare planeringsråden TRÅD. TRAST består av två delar – handbok och underlag. Handboken 
redovisar utgångspunkter för hantering av trafikfrågor i översiktlig planering och processen i 
arbetet med kommunens trafikstrategi. Underlagsdelen innehåller faktaunderlag för arbetet 
med trafikstrategin, trafikplaner och åtgärdsprogram. 
 
Gaturumsbeskrivningen i TRAST är länken till VGU, och utgör stöd för den fortsatta plane-
ringen. Beskrivningen består av fyra delar, karaktär, trafiknät, hastighet och egenskaper att 
beakta.  
 
Karaktär kan beskrivas i Strukturell, Rumslig, Estetisk, Funktionell och Social karaktär. Gatu-
rummets karaktär påverkas av trafikering, fysisk utformning och folkliv. Beskrivningen bo-
stadsgata, industrigata, affärsgata, paradgata eller annat påverkar gestaltningen i form av linje-
föring, sektion och materialval. 
 
Trafiknät kan beskrivas i nät för Gående, Cykel, Bil, Kollektivtrafik, Utryckning och Gods. 
Resecentrum och större bytespunkter är också viktiga att beskriva. Alla nät delas in i huvud-
nät respektive lokalnät. 
 
Hastighet kan väljas i stegen gångfart, 30, 50, 70, 90 och 110 km/h. Valet av hastighet påver-
kat linjeföring och val av sektion. 
 
Egenskaper att beakta är t.ex. Tillgänglighet, Trygghet, Säkerhet och Miljöpåverkan. Denna 
del av gaturumsbeskrivningen ger möjlighet att ta med information som är unik för det aktuel-
la gaturummet. 

VGU 
Målgrupper för VGU är väg- och gatuprojektörer samt beställare i planerings-, utrednings- 
och projekteringsskedena. VGU bygger på den funktion som eftersträvas med avseende på 
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tillgänglighet, säkerhet och miljö, oberoende av vem som är väghållare. VGU är utformnings-
råd för de analys- och projekteringsskeden som följer efter att trafikstrategi, trafikplaner och 
åtgärdsprogram tagits fram.  
 
VGU är främst en handbok, men i vissa delar ett styrande regelverk för de statliga vägarna. 
För kommunala väghållare är VGU ett rådgivande hjälpmedel och inte tvingande. VGU ersät-
ter Vägutformning 94 (VU) version S-2 och ARGUS. 
 
I utformningen av gatu- och vägrummet ska god gestaltning, miljö, trafiksäkerhet, orienter-
barhet, trygghet och tillgänglighet eftersträvas. Detta kan uppnås genom en konsekvent och 
genomtänkt användning av olika material, samordning av rummets utrustning när det gäller 
såväl formspråk och placering som en tydlighet när det gäller vilka trafikantslag som färdas 
var. 
 
Utgångspunkten för användningen av VGU är alltså gaturumsbeskrivningen från TRAST och 
en kompletterande klassificering av det övergripande huvudvägnätet. Detta nät består av na-
tionella och regionala genomfarter och infarter. I länkar som ingår i detta nät kan högre krav-
ställas på den trafiktekniska funktionen t.ex. referenshastighet, korsningstäthet, dimensione-
rande typfordon och utrymmesklass.  
 
En gaturumsbeskrivning kan t.ex. vara följande. Karaktär: Exempel: Gata i stenstaden. Höjd 
och bredd på gaturummet ungefär lika. Paradgata där många rör sig längs och tvärs, framför-
allt dagtid. Bostads- och affärsgata. Nättillhörighet: Övrigt huvudnät för biltrafik. Huvudnät 
för gång- och cykeltrafik. Dimensionerande fordon är buss. Hastighet: 50 km/h. Egenskaper 
att beakta: Trädplanterad gata som är en del av stadens hjärta. Viktig för gående och cyklister. 
Dessa beskrivningar ger möjlighet att med byggklotsar bestående av typfordon, gående och 
cyklister klara ut vilket utrymme som krävs, eller vad man får plats med. De ger också andra 
viktiga förutsättningar för utformningen; referenshastighet påverkar såväl bredder, linjeföring, 
sikt som säkerhetskrav m.m. Har man pekat ut att en gata utgör en länk i huvudnät för  kollek-
tivtrafik eller utryckning är det exempelvis en signal om att man måste vara restriktiv med 
gupp, och att korsningar ska medge bekväm körning med buss. Karaktärsbegreppet är helt 
nytt i VGU och kommer att utvecklas vidare.  
 
VGU består av följande delar: 

• Grundvärden 
• Dimensioneringsgrunder 
• Sektion landsbygd – vägrum 
• Sektion tätort – gaturum 
• Linjeföring 
• Korsningar 
• Trafikplatser 
• Sidoanläggningar 
• Väg- och gatuutrustning 
• Vägmarkeringar/vägkantsutmärkning 
• Vägmärken 
• Trafiksignaler  
• Väg- och gatubelysning 

 
VGU består alltså av 13 delar. Dessa är inte numrerade sinsemellan. Delarna är indelade i 
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kapitel, avsnitt och moment, dvs. i tre siffernivåer. De första nio delarna vänder sig till ”all-
mänprojektörer” medan de fyra sista har specialist- eller expertkaraktär. Flera av VGU-
delarna består av en metodbeskrivning och en processdel. VGU har strukturerats efter utform-
ningselement och inte som tidigare i vissa fall utifrån trafikantslag. T.ex. ha den tidigare sär-
skilda GC-delen arbetats in i respektive utformningselement. 
 
Utformning av gator och vägar för funktionshindrade ska vara en naturlig del i all projekte-
ring. Det finns därför inget särskilt kapitel om detta i VGU utan råden finns inarbetade i varje 
del kopplat till utformningselementet. Maximallutningar för rörelsehindrade finns t.ex. i linje-
föringsdelen, utformning av övergångsställen med hänsyn till rörelsehindrade och synskadade 
i korsningsdelen o.s.v. Vi hade hoppats att komma längre när det gäller enhetlig och funktio-
nell utformning av ledstråk för synskadade. Det har dock visat sig att problemen varit kom-
plexa och att ytterligare kunskap behövt inhämtas. Agneta Ståhl och Mai Almén  från LTH 
kommer att redovisa resultaten från en stor studie av olika ledstråksutformningar. Detta för-
väntas ge underlag till att i nästa utgåva av VGU kunna ge betydligt mer konkreta råd. 
 
Det nya transportpolitiska målet om ett jämställt transportsystem har inte utvecklats så långt 
att det kunnat påverka innehållet i den första utgåvan av VGU. En stor studie om mäns och 
kvinnors önskemål om väg- och gatuutformning pågår. Detta förväntas komma att påverka 
innehållet i nästa utgåva av VGU.  
 
VGU är ett omfattande material, handboken består av ca 1 300 sidor. Till hjälp för att hitta i 
dokumentet ingår ett Sökindex byggt å begrepp och med hänvisning till del, kapitel, avsnitt 
och moment i VGU, och en begreppslista i alfabetisk ordning. På projektets önskelista står att 
komplettera VGU med en sökmotor. 
 
Stort utrymme har getts åt råd för användning och utformning av olika typer av fartdämpande 
åtgärder. Olika typer av cirkulationsplatser beskrivs ingående inklusive placering av oefter-
givliga föremål i rondellerna. Åtta olika busshållplatstyper redovisas med fördelar och nack-
delar. Delen om väg- och gatubelysning baseras på en anpassning till ljussättningen av staden. 
Inriktningen är mindre belysning av biltrafikleder och prioritering av belysning för oskyddade 
trafikanter. Vägmärkena ska vara så få som möjligt men så många som nödnändigt. Råd om 
utformning med hänsyn till funktionshindrade finns i t.ex. grundvärden, sektionsdelarna, lin-
jeföring och korsningar. I delen Väg- och gatuutrustning finns råd om ledstråk, trappor och 
bänkar. 
 
Den tidigare omfattande bilagedelen i VU har slopats, och bilagor och eventuella ritningar har 
förts till respektive VGU-del. En del typritningar har också tagits bort.  
 
Gestaltning är nytt i VGU och behandlas på flera ställen i de olika delarna. I VGU poängteras 
att det i en god arkitektur görs en sammanvägning av alla krav till en god helhet av funktion, 
teknik, gestaltning och kostnadseffektivitet. Gestaltningen kan antingen underordna sig – an-
passa sig - till platsen, eller ha ett starkt eget uttryck. Med gestaltning skapas en attraktiv mil-
jö. Gestaltning är en del i alla väg- och gatuprojekt, stora som små, och hela vägen från utred-
ning till drift och underhåll.  
 
VGU finns i såväl tryckt som digital form. VGU kan köpas från Vägverkets butik, tfn 0243 – 
755 50, vagverket.butiken@vv.se, och från Svensk Byggtjänst, forsaljningen@byggtjanst.se. 
 Priset är 2 950 kronor exklusive moms. VGU kan också hämtas från Vägverkets hemsida, 
www.vv.se/vgu. 

mailto:vagverket.butiken@vv.se
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Kurser 
Under hösten 2004 har Vägverket och Kommunförbundet gemensamt arrangerat åtta informa-
tionsdagar om VGU på olika platser i landet. Informationsdagarna kommer att följas upp med 
fördjupningskurser med vissa övningsuppgifter. Kurserna är uppdelade på fem olika block 
och genomförs på olika platser i landet. Blocken är Utformning av landsbygdsvägar, Utform-
ning av tätortsgator/-vägar, Utformning av korsningar, Vägmärken, vägvisning och vägmar-
kering samt Väg- och gatubelysning. 
 
 
 
 
  



Women’s and men’s valuations of road system infrastructure in Sweden 
 
Merritt Polk 
Göteborgs University 
Box 700 
40530 Göteborg 
Merritt.Polk@he.gu.se
 
 

Abstract 
 

What is a gender equal transportation system? How can it be obtained? These are some of the 
questions that are currently being debated in the Swedish transportation sector and 
parliamentary committees following the 2001 legislation making gender equality the sixth 
goal of transport policy. In response to the gender equality goal, in 2003 and 2004 the 
Swedish Road Administration (SRA) commissioned a number of projects to assist in the 
practical attainment of more gender equality in the transport sector. The following report will 
present the results of one of these projects that deals with identifying parts of road system 
infrastructure that have a gender dimension. The overall goal of this project was to identify 
concrete differences in women’s and men’s relations to road system infrastructure that could 
lead to the formulation of specific measures to increase gender equality in the transport sector. 
The main research question is: Do women and men have the same experience, preferences, 
and opinions regarding the design of road system infrastructure in Sweden? Two empirical 
studies were undertaken to answer this question. Study 1, an interview survey of users, 
professionals and experts, was used to map out the breadth of possible differences in women 
and men’s experiences of road infrastructure. Study 2, a questionnaire sent out to a 
representative sample of 3,000 Swedish residents, was used to test if the differences identified 
in Study 1 are statistically representative for women and men in Sweden. The results of Study 
2 will be presented. Four main hypotheses were tested which dealt with women’s and men’s 
experiences of road information, person security and traffic safety, experiences of driving, and 
priorities regarding the transport policy goals. Three other background variables were also 
included: age, socio-economic position, and residence. The results, in brief, show that no 
differences were seen for women’s and men’s experiences of road information. The only 
difference was seen between rural and urban residents where rural residents were somewhat 
more critical of rural pavements markings and road information than were urban. Regarding 
personal security and traffic safety, women limit their mobility more often than men, 
especially at night but also during the day time when they are traveling alone. Older 
individuals from the lower socio economic group also limited their movements more than 
younger individuals and members of the higher socio- economic groups.  Experiences of 
driving showed that women were more stressed than men by badly maintained roads and 
reckless drivers. Regarding the transport policy goals, there were differences in women’s and 
men’s support for the different policy goals and future investments. In general, women are ore 
supportive of investments that increase safety for pedestrians and bikes, and access for public 
transportation, while men were more supportive of measures that increase car access such as 
building new roads and highways to reduce congestion. The report concludes with an in-depth 
discussion of the implications of the results and a presentation of measures that were 
identified as having relevance for the attainment of a more gender equal transportation 
system.  

mailto:Merritt.Polk@he.gu.se
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Referat till Transportforum 2005, session 5 

Vägverkets arbete med Hållbara resor och transporter  
 
Inom ramen för arbetet inom vägtransportsektorn har Vägverket under slutet av 1990-talet 
och början av 2000-talet arbetat med ett flertal projekt och verksamheter med syfte att 
utveckla ett mer hållbart vägtransportsystem. Ett av dessa projekt, vars arbetssätt utvecklades 
tidigt, var Kvalitetssäkring av transporter. År 2000 blev Vägverket engagerat i ett europeiskt 
samarbete om hållbart resande. Diskussioner fördes inom verket och 2003 dokumenterades 
för första gången en handlingsplan för hur arbetet inom området hållbart resande skulle ske. I 
gällande transportpolitik refereras till båda dessa företeelser.  
    
I slutet av 2003 beslutades att samordningen mellan några verksamheter inom sektorsarbetet 
ska ske. Förslag på områden togs fram där Kvalitetssäkring av transporter, Hållbart resande 
och Sparsam körning kunde samordnas. Under våren 2004 fortsatte diskussionen med förslag 
på hur ytterligare samordning skulle kunna ske. Ett dokument, kallat Inriktningsdokument för 
hållbara resor och transporter togs fram under hösten 2004 och diskuterades. Vid slutet av året 
antogs en första version av dokumentet. Detta ligger till grund för planering av verksamhet 
2005.  
 
Det syfte som anges i inriktningsdokumentet kan sägas vara en utgångspunkt för 
Vägverkets arbete med hållbara resor och transporter. Syftet med Hållbara resor och 
transporter är att påverka till effektivare resor och transporter (Hållbart resande) samt 
att säkra att de resor och transporter som genomförs sker på ett hållbart sätt 
(Kvalitetssäkra transporter), enligt den s.k. Fyrstegsprincipen. Med hållbarhet avses i 
detta sammanhang säkerhet, miljö, ekonomi, tillgänglighet och jämställdhet. 
Syftet med inriktningsdokumentet är att kvalitetssäkra arbetet i verksamheten Hållbara 
resor och transporter 2005-2008. 
  
Det finns några centrala utgångspunkter i arbetet med Hållbara resor och transporter. Ett 
processorienterat synsätt tillämpas där användaren av vägtransportsystemet sätts i fokus. 
Uppgiften blir att samordna insatser så att efterfrågan tillgodoses. En avgränsning sker så att 
verksamheten indelas i bl.a. marknadsföring, kommunikation, säljaktivitet respektive verktyg 
och modeller. En fokusering sker till det som kan sägas vara huvuduppgiften i sektorsarbetet. 
Fokusering sker också till ett antal insatsområden, t.ex. arbetsresor, godstransporter. Arbetet 
syftar till att etablera samarbeten med aktörer, så att dessa bidrar till ökad hållbarhet i 
transportsystemet. Insatserna kan gärna konkretiseras i transportplaner. Resultatredovisning 
med uppföljning och utvärdering av insatser är mycket angeläget för fortsatta insatser.    
 
 
 
 
 



 
 

Mobilitetsplan hos Borlänge Energi 
 
 
 
Transport orum, Linköping VTI dagarna 2005, session 5. f
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Magnus Bäckmark, Borlänge Ene gi och Karin Lundg en, Envia AB. 
magnus.backm rk@borlange-energi.se  och ka in.lundgren@envia.ser
 
Denna föreläsning exemplifierar hur en mobilitetsplan kan se ut samt hur AB 
Borlänge Energi valt att arbeta med innehållet och införandet. Syftet är att lyfta 
fram och visa hur en mobilitetsplan kan införas och vilka effekter den kan ge. 
 
För att företagen skall kunna följa med och påverka sina transporter och dess 
miljö- och trängselpåverkan krävs det nya arbets- och angreppssätt. 
Borlänge energi har valt att arbeta med en mobilitetsplan för att förbättra 
företagets och de anställdas transporter så väl som resor. Mobilitetsplanen syftar 
till att minska transporternas miljöbelastning men förutom det även att öka 
trafiksäkerhet, tillgänglighet samt de anställdas hälsa. 
 
Mobilitetsplansstudien har tagits fram av Stiftelsen Teknikdalen i Borlänge på 
uppdrag av Vägverket inom programmet för Hållbart resande (år 2004). Svenska 
och europeiska erfarenheter inom området har utvecklats för att passa ISO 14001 
arbetet i företaget. Arbetet med mobilitetsplanen har medfört att Borlänge Energi 
tydligare kan identifiera och lyfta fram problem och möjligheter inom 
transportområdet utifrån vilka ett framtida målinriktat åtgärdsarbete utvecklas 
effektivare. 
 
Mobilitetsplan 
En mobilitetsplan medför en inventering av företagets transporter och resor. 
Utifrån kvalitativa och kvantitativa undersökningar läggs förslag till åtgärder fram 
samt de områden där uppföljning måste förbättras eller påbörjas exponeras. Allt 
för att bedriva arbete med ständiga förbättringar. Vidare tas en handlingsplan tas 
fram, innehållande mål, åtgärder och rutiner för genomförande av arbetet samt 
därtill en plan för att kommunicera budskap internt och externt. Mobilitetsplanens 
mål och åtgärder utvärderas i enlighet med företagets miljöledningssystem. 
 
Mobilitetsplanen visar på ett känt och strukturerat arbetssätt, viktiga moment och 
åtgärder för företag och organisationer, som har transporter som stor miljöaspekt 
eller som av andra skäl vill fokusera på transportfrågorna. I en mobilitetsplan 
kombineras strukturen från ledningssystem med kunskap och innehåll från de 
internationellt benämnda ”Gröna Transportplanerna/TDM planerna” med en rad 
kända åtgärder för att göra transporter effektivare och säkrare. Genom att ta ett 
samlat grepp och använda sig av beprövade arbetsmetoder och flera åtgärder, som 
kompletterar varandra, förväntas effekterna och förståelsen öka för arbetet med att 
effektivisera och minska transporterna. 
 
En Mobilitetsplan kan förutom bättre miljö bygga in åtgärder som leder till: 
• Ökad tillgänglighet 
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• Bättre hälsa bland de anställda 
• Ökad trafiksäkerhet 
 
Då AB Borlänge Energi tidigare arbetat mycket med personalens hälsa valdes det 
att i första hand fokuseras på miljö och därefter på trafiksäkerhet. 
 
Fördelar 
Mobilitetsplanen visar på: 

• Transporternas omfattning. 
• Behov av utveckling och förbättring - intresse för frågorna och underlag 

för diskussion. 
• Beprövade strategier och metoder för genomförande. 

 
Vilket i sin tur driver på en förbättrad uppföljning av transporterna och 
genomförda åtgärder. Den gör det också enklare att jämföra arbetet med 
erfarenheter från andra verksamheter.. 
 
Metod för genomförande 
Arbetssättet kring mobilitetsplanen har som nämnts hämtats från 
ledningssystemen. Där ingår moment som: 
• Inventera transporterna – via kvalitativa och kvantitativa undersökningar. 
• Bedöm transporterna – definiera var resurserna skall sättas in. 
• Sätt mål – övergripande såväl som delmål 
• Skapa en handlingsplan – med åtgärder och uppföljning 
 
Borlänge Energi 
AB Borlänge Energi koncernen består av AB Borlänge Energi och dotterbolaget 
Borlänge Energi Försäljning AB. Moderbolaget ägs till 100 % av Borlänge 
kommun. Koncernen AB Borlänge Energi omfattar en rad olika verksamheter: 
• Produktion, distribution och försäljning av el, fjärrvärme och vatten 
• Insamling, transport, återvinning och deponering av avfall 
• Rening av avloppsvatten 
• IT-nät och IT-tjänster 
• Underhåll av gator och parker i kommunen 
• Diverse teknisk service mot kund 
 
Miljöutredning 
Miljöutredningen 1999 identifierade transporterna som en av de mest 
miljöpåverkande aktiviteterna. Vilket bl. a. fick till följd att miljöpåverkan från 
fordon och transporter skrevs in i de miljöledningsarbetets övergripande miljömål. 
De övergripande miljömålen som togs fram var: 
• Minska användningen av energi och naturresurser 
• Minska miljöpåverkan från fordon och transporter 
• Minska användningen av naturfrämmande ämnen 
• Minska påverkan på människors hälsa och livsmiljö 
 
Transport indelning 
Transporterna delades in i interna och externa transporter, uppdelningen för de 
interna transportarbetena såg ut som följer: 
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IA: Insamling och transport av hushålls- och industriavfall 
IB: Snöröjning och halkbekämpning 
IC: Arbetsfordon (lastbilar, lätta lastbilar och personbilar) 
ID: Användning av egen bil i tjänsten 
IE: Tjänsteresor (tåg och flyg) 
IF: Resor till och från arbetet 

 
Det var också utifrån dessa indelningar som åtgärderna valdes ut och definierades. 
 
Historik och tidigare utveckling 
Mobilitetsplanen avspeglade de åtgärder som tidigare genomförts hos Borlänge 
Energi såväl som förslag på nya åtgärder. Därför redovisades bl a följande 
utveckling inom transportområdet, se tabell 1 och 2, som bakgrund för arbetet. 
 
Tabell 1: Antal motordrivna fordon hos Borlänge Energi 
Fordon / År 1998 2001 2002 2003 
Lb > 7 ton 35 st. 22 st. 21 st. 18 st. 
Lb 3,5-7 ton 9 st. 7 st. 6 st. 4 st. 
Lb < 3,5 ton 53 st. (1 el) 36 st. (1 el, 1gas) 32 st. (1 el, 1gas) 41 st. (1 el, 1 gas) 
Pb 38 st. (1 etanol) 36 st. (1 etanol)   36 st. (2 etanol) 40 st. (2 etanol) 
Entreprenad 28 st. (3 el) 27 st. (3 el) 24 st. (3 el) 23 st. (3 el) 
Mopeder 44 st. (8 el) 44 st. (8 el) 28 st. (8 el) 24 st. (8 el) 
Gräsklippare 12 st. 10 st. 9 st. 9 st. 
Fordon totalt 219 st. 182 st. 156 st. 159 st. 
Andel alt. bränsle 5,9 % 7,7 % 9,6 % 9,4 % 

 
Tabell 2: Inköpta mängder bränsle hos Borlänge Energi 
Bränsle / År 1998 2001 2002 2003 
Bensin 144 000 l 101 242 l 92 861 l 82 986 l 
Diesel 378 000 l 286 434 l 246 931 l 219 033 l 

 
Exempel på effekter av genomförda åtgärder 
Borlänge Energi introducerade under 2001 en bilpool som personalen använder 
under arbetstid. Under år 2002 användes bilpoolens tre bilar av 66 personer och 
beläggningen på samtliga bilar i poolen var 58 %. Under 2003 tillfördes bilpoolen 
två bilar. I tabell 3 går det att följa användningen av egen bil i tjänsten och hur den 
förändrats från året före introduktionen av bilpoolen fram till 2003.  
 
Tabell 3: Användning av egen bil i tjänsten 
Omfattning /År 2000 2001 2002 2003  
Total körsträcka 291 661 km 175 647 km 131 383 km 106 083 km 
Antal personer 101 st. 86 st. 64 st. 55 st. 
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Genomförda åtgärder  
Fram till år 2004 hade följande genomförts: 
Miljö 

• Uppföljning av förändringar i fordonsflottan 
• Uppföljning av bränsleinköp, totalt och av varje enskilt fordon 
• Upphandlingskrav vid fordonsinköp – bränsleförbrukning, säkerhet mm 
• Upphandlingskrav – däck utan HA-oljor 
• Nytt styrsystem för motorvärmarna 
• Utbildning i Sparsam körning – riktad till all personal 
• Framtagande av företagsbilpool 

Trafiksäkerhet/ Hälsa 
• Kval-ISA – projekt för rätt fart 
• Utdelning av cykelhjälmar 
• Utdelning av reflexväst till alla anställda – en billig livförsäkring 
• Vardagslunken – friskvårdsprojekt bl. a. med koppling till arbetsresorna 

 
Framtid 
Borlänge Energi föreslås prioritera uppföljning och åtgärder för de interna 
transporterna. Främst för att samtliga interna resor och transporter ska inkluderas i 
mobilitetsplanens uppföljningsarbete samt för att ytterligare minska 
förbrukningen av bränsle. Därtill ska prioriteringen av de interna transporterna 
också leda till ökad förståelse bland entreprenörer när företaget väl fokuserar på 
de externa transporterna. För de externa transporterna krävs kontinuerlig 
uppföljning av t. ex. körda km eller CO2-utsläpp, för bättre kunskap om dessa 
transporters storlek och miljöbelastning. Krav om uppföljning skulle kunna ställas 
vid upphandlingen av transporterna. 
 
Vid inventering av Borlänge Energis mål och policys inom miljöområdet 
framkom bl. a. att det redan fanns relevanta miljömål som kunde kompletteras.  
 
Fyra detaljmål med tillhörande åtgärder har föreslagits, dessa är:  

1. Minska bränsleförbrukningen med 5% före utgången av 2005 
2. Öka andelen fordon med förnyelsebart bränsle till 20% av fordonsflottan 

och till 20% av personbilarna. 
3. Minska kostnaderna för tjänstresor med 10% 
4. Utbildningsmål för personalen gällande miljö, teknik och första hjälpen 

 
Förslag till nya åtgärder 2004+ 
Förbättring och utveckling av nya åtgärder bör i ett första steg ske inom följande: 
Generellt 
• Uppdatering/omarbetning av policydokument och bestämmelser för transport 

ur fler områden t ex trafiksäkerhet. 
• Förbättrad uppföljning av åtgärderna.  
• Vidareutbildning av chaufförerna inom miljö, säkerhet och hälsa. 
Miljö 
• Ökad insikt om och förändring av färdmedelsval/mötesval vid tjänsteresor. 
• Ytterligare minskad användning av den egna bilen i tjänsten. 
• Förbättra effekterna av utbildningen för Sparsam körning; för att spara mer än 

de 4 % det hittills givit. 
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• Effektivisera transporterna med de interna fordonen, samlastning och 
ruttplanering. 

 
Exempel - Uppdatering/omarbetning av policydokument 
Då miljöpåverkan från maskiner, fordon och transporter var ett av de områden 
som medförde störst miljöpåverkan hos Borlänge Energi prioriterades området i 
miljöpolicyn. Men transporterna berör inte bara miljöpolicyn. Därför föreslogs det 
i planen att även andra policies borde ses över och utvecklas utifrån ett rese- och 
transportperspektiv. Några utvalda områden är:  
• Resebestämmelse 
• Inköpspolicy 
• Friskvårdspolicy, policy för alkohol- och drogfrågor 
• Transport- och trafiksäkerhetspolicy 
 
Exempel - Förbättrad uppföljning 
Inom två interna transportarbetsområden saknades det en tydlig uppföljning, som 
gjorde det möjligt att se effekterna av de åtgärder som genomförts.  
• IE/Tjänsteresor (ekonomisk uppföljning är möjlig) 
• IF/ Resor till och från arbetet. 
Denna uppföljning föreslås förbättras, så även det traditionella ekonomiska 
systemet som kompletteras med miljömått i form av CO2-utsläpp. 
 
Slutsats - Effekter hos Borlänge Energi 
Arbetet med en mobilitetsplan har medfört att Borlänge Energi tydligare kunnat 
identifiera och lyfta fram problem och möjligheter inom transportområdet. Utifrån 
detta kan ett framtida målinriktat åtgärdsarbete utvecklas. Mobilitetsplanens mål 
och åtgärder kommer att utvärderas i enlighet med företagets 
miljöledningssystem. 
 
Projekten gav företaget och dess ledning en översikt av och kunskap om dagens 
transportsituation. 

• Insikt om hur mycket transporter och resor som faktiskt sker inom 
företagets verksamhet.  

• Insikt om att det redan genomförts en mängd projekt hos AB Borlänge 
Energi som verkat för bra transporter ur ett miljöperspektiv trots att de 
initierats av andra orsaker. 

Insikterna ökade förståelsen för transportproblematiken, acceptans och delaktighet 
vid införande av transport- och resåtgärder, av ny teknik och nya arbetssätt. 
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Steg för steg mot miljövänligare resor i Region Skåne 
 
Som Skånes största arbetsgivare med ansvar för hälso- och sjukvården, tandvården, 
kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen är Region Skånes eget arbete för 
miljöanpassade och säkra transporter av stor betydelse.  
 
Region Skåne har sex övergripande miljömål varav det tredje målet fastställer att 
”Miljöbelastningen från transporter i regionen ska minska”. Transporterna omfattar 
dels kollektiva resor i Skånetrafikens regi dels egna transporter och tjänsteresor. 
 Exempel på de senare är anställdas egna resor till och från arbetet, resor i 
tjänsten och transporter av material. Dessa transporter ska genomföras på ett 
miljömässigt bra sätt och ”goda exempel” ska kunna lyftas fram. Kartläggning av 
transporter, miljö- och säkerhetskrav vid upphandling, satsning på Ecodriving, 
miljöbilar, miljö och motion i samverkan är några goda exempel som förmedlas.  
 
Presentationen ger en helhetsbild över att det är framgångsrikt att arbeta 
systematiskt och långsiktigt med att miljöanpassa de egna transporterna inom 
Region Skånes verksamhetsområden. 
 
Region Skåne och Vägverket samarbetar i flera projekt inom ramen för miljö- och 
trafiksäkerhetsfrågor för transporter. Samarbetet har lett till att ett flertal projekt 
och aktiviteter har genomförts. 
 
Att minska miljöpåverkan är en process som kräver att de projekt som startas och 
genomförs, följs av nya aktiviteter som griper in i, avlöser, de tidigare. Som 
länkarna i en kedja.  
 Samarbetet mellan Region Skåne och Vägverket inspirerar till ett sådant 
tänkande.  
 
 
Ann-Kristin Ekholm 
Miljöledningsstrateg i Region Skåne 
 

 



LundaMaTs II – plan för utveckling av Lunds 
framgångsrika arbete med ett hållbart 
transportsystem 
 
Christer Ljungberg, Trivector TRaffic 
 
När LundaMaTs-utredningen togs fram 1997 var begreppet Miljöanpassat 
Transportsystem ett uttryck som ingen riktigt visste vad det innebar. 
Genom flera framsynta beslut, smart finansiering och skickligt 
genomförande har LundaMats sedan dess blivit ett begrepp för hur man 
kan arbeta med dessa frågor i städer och är idag ett känt varumärke för 
stadsplanerare i hela Sverige. Även internationellt har LundaMaTs rönt 
intresse, bla genom deltagande i olika EU-projekt. LundaMaTs nämns 
också i ett flertal statliga utredningar och propositioner.  
 
Störst betydelse har dock LundaMaTs haft i Lund. LundaMaTs-planen 
möjliggjorde en långsiktig satsning, tack vare den politiska enigheten 
kring denna. Den långsiktiga satsningen har också visat sig ge resultat. 
Utvärderingar har visat på att de omfattande åtgärderna minskat 
trafikarbetet med ca 1-1,5% per år. 
 
För att LundaMaTs skall fortsätta att vara det långsiktiga riktmärket för 
arbete med transportsystemet i Lund behövs idag en uppdatering, en 
LundaMaTs II. Det har sedan 1997 hunnit hända en hel del, både i Lund 
och i omvärlden. 
 
I det förslag som nu diskuteras innebär att utgångspunkten för 
LundaMaTs II skall vara hållbarhetsperspektivet, och omfatta 
hållbarhetsbegreppets alla tre dimensioner: miljö, ekonomi och socialt. 
 
Arbetet kommer att ta utgångspunkt i det arbete och de processer som 
utförts i Lund under senare år, LundaMaTs I, fördjupningen av 
öevrsiktsplanen ”Värna och vinna staden” och Agenda 21. 
 
Det finns också fyra andra områden som komemr att lägga nya perspektiv 
på arbetet: Hälsa & Livskvalitetsfrågor, Hållbar tillväxt, Drift & underhåll 
och Det regionala och nationella perspektivet.  
 
För att processen skall bli lika framgångsrik som i LundaMaTs I kommer 
den att bygga på följande delar: 
 

- Vision 
- Måldiskussion 
- Backcasting 
- Samråd 

 
Förslaget är att arbetet skall drivas med ett perspektiv liknande ett 
ledningssystem: ett ledningssystem för hållbara transporter i städer. Detta 



innebär bl a att ständiga förbättringar och ett process-synsätt byggs in. 
Inspiration kommer också att hämtas från de SUTP, Sustainable Urban 
Transport Plans, som EU föreslår bli obligatoriska, och där LundaMaTs 
varit en av inspirationskällorna.  
 
 
 



Poståkeriet Åkeriområde Mitt 
 
Bakgrund 
 
Grunden till att vi på allvar började fundera på detta med 
trafiksäkerhet var en artikel i Svensk Åkeritidning i november  2001. 
Budskapet i denna artikel var att huvudansvaret för att öka 
trafiksäkerheten inom yrkestrafiken inte ligger på myndigheterna utan 
på  åkerierna själva. 
Vi började studera våra färdskrivarblad och kunde ganska snart se att 
del flesta hade en jämn och fin linje vid 90 km/h. 
Slutsatsen blev att vi vet att vi kör för fort och att vi dessutom 
tillåter det  men att det också går att göra något åt det eftersom vi 
har möjlighet till uppföljning i form av färdskrivarblad. 
Vi beslöt att största tillåtna hastighet med Poståkeriets fordon är 80 
km/h oavsett väg. 
Under hösten 2002 började vi också arbeta med miljöcertifiering och kom 
i kontakt med Vägverket, Sveriges Åkeriföretag och NTF och vi blev 
snart varse att det finns nära samband mellan miljöhänsyn och 
trafiksäkerhet. Vi blev också medvetna om att Poståkeriet inte 
betraktades som ett föredöme i trafiken utan snarare tvärtom. 
Vi vill däremot att Poståkeriet  ska betraktas som  ett föredöme i 
trafiken, vi vill minimera de risker som våra chaufförer och 
medtrafikanter utsätts för. 
Hösten 2003 antog vi vår trafiksäkerhetspolicy 
 
 
Trafiksäkerhetspolicyn 
 
Trafiksäkerhetspolicyn behöver förklaras och förankras i 
organisationen. Det krävs en rätt stor attitydförändring som kan ta 
lång tid att åstadkomma.  Chefer och arbetsledare, d.v.s. ledarskapets 
inställning och kommunikationsförmåga är avgörande för framgången med 
trafiksäkerhetsarbetet. Det krävs att ledarskapet i ord och handling 
föregår med gott exempel .  
Chaufförerna måste känna delaktighet. Trafiksäkerhetspolicyn måste 
förklaras så tydligt att chaufförerna också kan ställa krav på 
arbetsledningen  i form av att få rätt utrustning och förutsättningar 
för ett trafiksäkert beteende. 
Det måste finnas mätbara mål  och aktiviteter som styr mot målen.   
Det går inte att förbättra allt på en gång utan vi måste prioritera 
 
 
 
Metoder för påverkan 
 
Utbildning och information  



Återkoppling med belöning eller  påföljd 
  
 
Vad har vi gjort 
 
- antagit en trafiksäkerhetspolicy. 
- lyckats genomföra vår max-80 km/h regel för tunga fordon . 
- förklarat och definierat trafiksäkerhetspolicyn 
- genomfört utbildningar 
- testat olika typer av datorstöd för sparsamt körsätt 
- kartläggning av trafiksäkerhetsstatus med hjälp av NTF 
 
Vad  vi gör nu 
 
Med ledning av nulägeskartläggningen, policyn och feedback från NTF – 
kontroller har vi beslutat att prioritera: 
 

- Rätt hastighet på 30,  50  och  70  sträckor, 90 % ska hålla sig 
inom hastighetsreglerna vid mätning sista kvartalet 2005 

- Bältesanvändning, 90 % skall använde bilbälte vid mätning sista 
kvartalet 2005 

 
Därutöver kommer vi att inleda tester med alkolås. 
 
 
Sammanfattning  
 

- förklarad, definierad och förankrad policy 
- ledarskap och attityder 
- prioritering och mätbara nål som följs upp 
- återkoppling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ronneby 2004-06-01 
 
Gemensamma miljö- och trafiksäkerhetskrav i Blekinge 
 
Vägverket Region Sydöst har under ett år samarbetat med samtliga fem kommuner, länsstyrelsen, 
landstinget och länstrafikbolaget i Blekinge (Blekingetrafiken) för att hitta en gemensam syn på 
vilka krav som är lämpliga att ställa på upphandlade transporter och fordon. Arbetet bedrivs som 
ett projekt där de olika intressenterna medverkar med experter inom områdena miljö, trafik och 
upphandling.  
 
Inom projektet har aktörerna arbetat för att ta fram gemensamma riktlinjer för miljö- och 
trafiksäkerhetskrav vid upphandling av transporttjänster och fordon. Myndigheterna handlar 
framförallt upp skolskjutsar, mattransporter, leasingbilar samt vissa typer av godstransporter. I de 
upphandlingar som genomförts de senaste åren har både miljö- och trafiksäkerhetskrav ställts i 
varierande omfattning. De har dock varit utformade på helt olika sätt och med olika fokus. 
Eftersom länet är litet lägger ofta samma företag bud på upphandlingar i flera kommuner. De 
skilda kraven blir då uppenbara. En målsättning med projektet är att de gemensamma kraven 
även ska underlätta för de företag som lägger anbud. En annan vinst är att aktörerna har 
formulerat kraven så att de är uppföljningsbara och möjliga att skärpa. Genom att enas om hur 
uppföljningen skall gå till får marknaden klara spelregler vilket bör gynna seriösa entreprenörer 
och säljare. 
 
Riktlinjerna ska sedan användas som ett verktyg vid upphandlingar hos alla deltagande parter i 
länet bidra till att flytta fram positionerna för miljö och trafiksäkerhet i Blekinge.  
 
Kontaktpersoner: 
 
Krister Wall, Vägverket Region Sydöst, 036-19 20 00 
Kristina Birath, Inregia AB, Ronneby, 073-688 59 17



  Referat  1 (1) 
 

 Datum 

Avd för kundbehov och samhälle 2004-12-13  
Per Schillander 
 

Referat till Transportforum 2005 

Session 5 
Offentlig upphandling av bilpool – handledning för effektiva fordonsflottor 
 
Intresset för att ersätta den gamla, ostrukturerade och ineffektiva 
fordonsflottan med en mer organiserad form av bilbruk ökar kraftigt i 
kommuner, landsting och företag. Många kommuner utreder därför 
förutsättningarna för att organisera sina tjänstebilar i bilpool och i vissa fall 
även handla upp tjänsten externt. Oavsett vilken lösning man väljer finns det 
som regel stora vinster att göra med en genomlysning av användningen av 
bilar i tjänsten. Detta är dock ett ganska nytt område och få kommuner vet vad 
man ska ta fasta på vid en upphandling av bilpool.  
 
Där en bilpool med extern leverantör etablerar sig finns även möjligheter för 
bilpoolen att ansluta andra kunder. På så sätt kan hushåll och företag utnyttja 
samma fordonsflotta som kommunen använder på kontorstid. Vinsterna blir 
bland annat bättre driftsekonomi och minskat behov av parkeringsplatser.  
 
Fördelarna med en extern bilpoolsleverantör är ofta underskattad. Med grund i 
många kommuners utredningar och Göteborgs Stads nyligen genomförda 
upphandling av bilpool har Vägverket tagit fram en manual för upphandling av 
bilpool. I samband med detta bjuder Vägverket även på två timmars gratis 
konsulthjälp på området. I föredraget presenteras manualen översiktligt samt 
fördelarna med externa bilpoolsleverantörer.  
 
 
Per Schillander  
Avd för kundbehov och samhälle  
Vägverket  
Lilla Bommen 8  
405 33 Göteborg  
per.schillander@vv.se  
fon 031-63 5228  
mob 070-658 5228 
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Återvinning – framtida trender, gemensam standardisering för isärtagning  
av farliga komponenter i väg - och järnvägsindustrin? 

 
 
Föredragshållare: Ylva Larsson eller Jessica Lagerstedt, CoC Design for Environment, 
Bombardier Transportation, Västerås 
 
Referat: Återvinning innebär ett fortsatt utnyttjande av komponenter och material när 
produkten skrotas. Andelen komponenter och material som går till återanvändning och 
återvinning bör öka jämfört med de fraktioner som går till deponi. Det är en viktig faktor i 
steget mot ett hållbart samhälle och därför ser vi en ökad styrning genom lagstiftning och 
återvinningsmål på nationell och internationell nivå. 

För konstruktören kan befintliga riktlinjer för att öka återvinningsgraden kännas 
motstridiga med andra funktions och materialkrav. Trenden går mot att produkter som 
tillverkas idag är mer komplexa och sammansatta än tidigare.  

Trenderna inom återvinningsindustrin går mot en ökad andel fragmentering1 eftersom detta 
är mer ekonomiskt än manuell isärtagning. En viss isärtagning före fragmentering måste ändå 
ske, speciellt om komponenterna innehåller farliga eller giftiga ämnen. Då måste produkterna 
saneras innan fragmentering så att inte människan och miljön skadas. Ämnena har även en 
störande effekt på övriga återvinningsfraktioner och kan därmed lätt försämra kvalitén på de 
material som ska användas i nya applikationer. 

De flesta produkter, så även väg - och järnvägsfordon, innehåller en viss mängd 
farliga/giftiga och störande material. Lagkraven och kundkraven att fasa ut de ämnen som 
påverkar människan och miljön negativt hårdnar med tiden då kunskapen om påverkan på 
människan och miljön ökar. Det bästa är naturligtvis att helt ta bort dessa ämnen ur 
konstruktionen på en gång. Ibland kan detta inte göras, de fyller en funktion och med dagens 
teknik finns det ibland inte någon bra och kostnadseffektiv ersättare (även nya konstruktioner 
baserar sig på tidigare prövade lösningar). Då måste det finnas riktlinjer för konstruktören hur 
man ska visa på produkten att här inne finns det någonting som bör tas om hand med 
varsamhet.  

Idag finns det dock inget harmoniserat och standardiserat system för identifiering och 
isärtagning av komponenter innehållande farliga substanser, utan återvinningen baseras främst 
på kunskapen i återvinnarens huvud. Detta innebär att återvinningsgraden varierar mycket 
från land till land, men också mellan olika återvinningsanläggningar.    

Väg- och järnvägsindustrin står tillsammans för ett mycket stort antal produkter på den 
Europeiska marknaden. De använder också liknande material och komponenter i sina 
produkter och produkterna återvinns ofta på samma anläggningar. Det finns därför en stor 
möjlighet för att utforma ett gemensamt system för märkning av komponenter som måste 
plockas bort före fragmentering. Ett sådant system skulle innebära stora vinster för miljön, 
men även ekonomiska vinster för återvinningsindustrin.   

Denna presentation diskuterar ett förslag till ett harmoniserat och standardiserat system för 
väg - och järnvägsindustrin för borttagning av komponenter innehållande farliga/giftiga och 
störande substanser före fragmentering. Förslaget har presenterats och diskuteras vid en 
CENELEC konferens i Bryssel i november 2004.  
 
 

                                                           
1 Chalmers/Göteborg University: CPM Report 2004:7, Design for Recycling in the Transport Sector – Future 
Scenarios and Challenges, ISSN 1403-2694 



  
 
 

Oskar Fröidh,  oskar@infra.kth.se 

Torleif Jansson,  torleif.jansson@infra.kth.se 

Avd. för trafik och logistik, KTH, Stockholm 

 

Kapacitetsstudier för ett nytt bansystem i  
Sverige – Ostlänken 
Banverket genomför nu en järnvägsutredning 
för Ostlänken, sträckan Södertälje–
Nyköping/Skavsta–Linköping, som är en del 
av den planerade Götalandsbanan. Det är 
fråga om ett nytt bansystem avsett för höga 
tåghastigheter som kan komplettera Södra 
och Västra stambanorna. Som en del i utred-
ningsprocessen har KTH på uppdrag av Ban-
verket utfört simulering av några olika alter-
nativ med simuleringsprogrammet RailSys. 
Avsikten är att få underlag för att välja prin-
ciplösning och korridor för lokalisering av 
banan, medan spårlösningarna ännu inte är 
analyserade på detaljnivå. 

På Ostlänken kommer såväl höghastig-
hetståg, snabbtåg som regionaltåg och vissa 
snabbgodståg att samsas. Två olika alternativ 
har studerats. I det ena alternativet (Röd) dras 
huvudbanan utanför tätorterna men med 
station vid Skavsta flygplats, med bibanor till 
centrala stationslägen i Vagnhärad och Ny-
köping. Det andra alternativet (Blå) går ige-
nom Vagnhärad och Nyköping med en biba-
na till Skavsta flygplats. I Röd antas största 
tåghastighet bli 320 km/h, i Blå 250 km/h. 

Simuleringen visar att bankapaciteten blir 
högt utnyttjad i Röd. Mycket korta gångtider 
för höghastighetstågen ökar skillnaderna i 
medelhastighet mellan olika tågslag. Beroen-
den mellan förbigångar längs sträckan kom-
plicerar situationen. Enkelspåriga bibanor 
innebär en ökad störningskänslighet i hela 
systemet. 

I Blå verkar antagen trafikering fungera 
bra vid den studerade banutformningen. Det 
finns ledig kapacitet på sträckan. 

Linköping
Norrköping

Kolmården
Nyköping

Vagnhärad

Järna
Södertälje

Stockholm

Katrineholm

Oxelösund

Flen

Åby

Flemingsberg
Tumba

Skavsta

Ostlänken
Alternativ via Skavsta
eller via Nyköping C

Gamla Nyköpingsbanan
Järna-Nyköping-Åby

Göteborg

Malmö

Eskilstuna
Eskilstuna

Finspång

Hultsfred/Västervik  
Den planerade nya höghastighetsbanan Ostlänken 

Slutsatserna är att det är möjligt att kom-
binera korta restider i fjärrtrafiken med snabb 
regionaltågstrafik under vissa förutsättningar. 
Blandningen mellan olika tågslag konsumerar 
ganska mycket kapacitet, men är å andra 
sidan viktig för att nå många marknader. Det 
är följaktligen betydelsefullt att även regional-
tågen på banan håller hög medelhastighet för 
att minska hastighetsskillnaderna mellan tå-
gen. Bansystemet med bibanor kan möjliggö-
ra tidtabellslagda förbigångar, men ger å and-
ra sidan längre restider för resenärerna i 
genomgående tåg på bibanorna. Särskilt al-
ternativ Röd behöver därför bearbetas ytter-
ligare beträffande infrastruktur och trafike-
ring. I det fortsatta utredningsarbetet bör 
marknadsanpassade och förbättrade lösningar 
sökas för att få bästa samhällsekonomi. 
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Underlag/Referat 
 
 
 
ETT VÄGTRANSPORTSYSTEM FÖR VEM? 
För vem bygger vi systemet? Vem kommer till tals? Vem kommer inte till tals? Vad ser vi 
komma? 
 
 
Ylva Nilsson 
Tänk om medborgarna sätter sig emot... 
 
Det svenska samhället har förändrats mycket de senaste 20 åren. Det samhälle som 40-
talisterna gick ut i - med hopp om framtiden och tron att en bra utbildning och ett fast jobb 
skulle bära dig fram till en gyllene pensionstid – är ett samhälle som dagens unga vuxna 
aldrig har känt. 
De som är födda efter 1975 har levt i ett mer komplext samhälle. De har tränats sedan första 
klass i skolan i att leva med flexibilitet och förändringar som en del av vardagen, att ta 
personligt ansvar, att träffa egna val och att själv bära konsekvenserna. 
Samhällsforskningen visar att dessa unga vuxna gör helt andra och högst varierande livsval. 
Är samhällsplanerarna idag verkligen klara över detta? 
 
 
Ove Sernhede 
Alien Nation - f ämlingsskapet är min tillhörighet  r
– om förorter, utanförskap och ungdomliga subkulturer i Det Nya Sverige 
 
Ungdomskulturforskning kan ses som en seismografisk verksamhet, via ungdomskulturen kan 
man läsa av vad som händer under ytan i samhället.  
 
Det finns många sätt att följa utvecklingen i Sverige under 90-talet, ett är att se närmare på 
klassklyftor, segregation, marginalisering och arbetslöshet. Inte minst intressant är 
förortskulturen och de gemenskaper som växer fram där bland unga med invandrarbakgrund.  
 
Det svenska samhället har gått från att vara en homogen kultur till ett mångkulturellt 
samhälle. Man kan också säga att Sverige har gått från ett stamsamhälle till den moderna 
nationen och är nu på väg tillbaka till stamsamhället. Detta får konsekvenser för vår syn på 
människans identitet och demokratin. Ett mångkulturellt samhälle får stora konsekvenser för 
hur t.ex. en myndighet kommunicerar med medborgarna.  
 

 
 
 
Hjalmar Strömberg 



Är vi på rätt väg? 
 
Sverige står inför dramatiska befolkningsförändringar som ser ut att drabba landet på olika 
sätt. Andra och nya krav kommer att ställas på samhällets service. Hur ska väghållningen och 
ansvaret för väg- och transportsektorn anpassas så att medborgarna garanteras grundläggande 
trygghet även i framtiden?  
 
I vissa län fortsätter befolkningen att öka men i inlandet kan vi förvänta oss 
befolkningsminskning med förgubbning och förgummning. Glesbygden ser ut att bli allt 
glesare och äldre. I ett sådant läge kan kommuner i glesbygd få svårt att upprätthålla sin 
servicenivå på grund av brist på arbetskraft. Behov av stöd eller service kommer att tvinga 
människor att flytta till centralorten eller till närheten av barn eller andra släktingar som kan 
hjälpa till. 
 
Hur tar vi tillvara glesbygdens knappa resurser och bidrar till en god livskvalitet? En viktig 
fråga är hur vi kan bidra till att äldre i glesbygd kan fortsätta att köra bil då resurserna till 
färdtjänst, taxi eller kollektivtrafik är för små. 
 
Vägverkets roll kan vara att skapa nya behörigheter för körkort och yrkesmässig trafik. 
Forskning och utveckling behövs för att ta fram kunskap och teknik som underlättar för gamla 
att fortsätta att använda sin bil. Äldre i glesbygd ska inte tvingas till långa resor för att få sin 
bil besiktigad. Bilprovningen ska kunna göra hembesök. Vår egen service kan också behöva 
utveckla hembesökstjänster. Framförallt behöver vi ompröva mycket av dagens tänkande. 
 
 
Mats Brusman 
Om persontransporternas ”vita fläckar” – pendlarens perspektiv 
 
För den som arbetspendlar är resan en viktig del av vardagen. Om man använder fem till tio 
timmar per vecka för sitt resande måste resan känns meningsfull och komfortabel. Vad är det 
som krävs för att den dagliga arbetspendlingen ska fungera? Hur skapar man ett trafiksystem 
som uppfyller pendlarens krav? Vem är det som väljer att åka kollektivt och vem tar bilen? 
Resvaneundersökningar och kvantitativa analyser ger en bild av ett differentierat resmönster. 
Hur vi reser i vardagen är beroende av social tillhörighet, av familjesituation och av kön. 
Studien Persontransporternas ”vita fläckar” genomfördes på uppdrag av Vägverket i syfte att 
fördjupa tänkandet kring transporter och jämställdhet. Bland annat intervjuades 
arbetspendlare, och studien kan också ses som ett försök att tränga bakom 
enkätundersökningarnas procentsatser och lyfta fram individerna bakom statistiken. 
Intervjuerna med arbetspendlare visar på att upplevelsen av resan är komplex. En grund för att 
arbetspendlingen ska upplevas som meningsfull är att hela resan är komfortabel. Komfort 
måste i sammanhanget förstås i den vida bemärkelse som innebär att hela resmiljön upplevs 
som ett bekvämt, säkert och konsekvent system, där resans olika delar hänger samman. 
Känslan av komfort påverkas starkt av resans ”mellanrum”, det vill säga de punkter där resan 
som helhet störs eller avbryts. Det är här oro och stress uppstår på grund av att man känner sig 
utlämnad och utkastad ur resan som system. Det kan handla om väntsalar, hållplatser, 
parkeringsplatser och starkt trafikerade gator – platser som signalerar att de är eftersatta och 
dåligt planerade skapar känslor hos resenären av att vara otrygg och utlämnad. Mellanrummen 
behöver dock inte vara relaterade till trygghet och säkerhet. Då väntetider uppstår på grund av 
att tidtabeller inte är samordnade medför detta också känslan av ett mellanrum, ett hål i 
systemet. 



Faktorer som fysisk bekvämlighet, störningsfrihet, trygghet, tidhållning, trafiksäkerhet och 
miljöaspekter finns med i upplevelsen av dessa mellanrum, men betonas på olika sätt av olika 
människor. Här finns också genusrelaterade skillnader. Det är dessa skillnader vi velat peka 
på genom att tala om persontransporternas ”vita fläckar”. 
 
 
MORGONDAGENS FARKOST 
 
 
Claes Tingvall 
ABS, ESP och andra förkortningar – löser de nollvisionens utmaningar? 
Trafiksäkerhet präglas sedan många år av ett systemtänkande, d.v.s. att människans förmåga 
och brister, infrastrukturen, fordonen och regelverken ska tillsammans skapa säker trafik, 
d.v.s. att ingen dödas eller skadas allvarligt. Fordonen spelar en väsentlig roll, i flera 
avseenden. Dels ska fordonet skydda, dels ska det också i allt större utsräckning hjälpa 
föraren att fatta rätt beslut. På kort tid har vi fått SBR, intelligenta bilbältespåminnare, alkolås 
och ISA (intelligent stöd för hastighetanpassning). Vi har också fått ESP, antisladdsystem och 
BAS, bromsassistent som bägge ingriper oavsett förarens handlingar. Några av dessa system 
är avgörande för trafiksäkerheten, andra kanske inte ger några stora effekter. Det viktiga är 
dock att fordonet kan ge så mycket mer än idag. Den faktor som kommer att ha störst 
betydelse för denna utveckling är marknaden, d.v.s. att det finns en efterfrågan på bra och 
effektiv teknik. Euro-Ncap är en av de mekanismer som främjar denna marknad, liksom vad 
alla som köper stora fordonsbestånd gör.  
 
 
Per Kågeson 
Väljer konsumenten framtidsbilen? Trender på fordonssidan. 
 
1) Trender i marknadens preferenser de senaste 10-15 åren 
 

- nyregistreringar av personbilar 
- direktimport 
- lätta lastbilar som substitut för personbilar 

 
Trenden går mot högre prestanda, tyngre fordon samt växande andelar för fyrhjulsdrift och 
automatiska växellådor. Därtill mer av elkrävande extrautrustning. 
 
 
2) Tankar om vad som tekniskt/ekonomiskt är möjligt att uppnå om man vill tillverka en 
säker, energisnål och miljövänlig bruksbil lämpad för normalstora familjer samt institutionella 
köpare som vill miljöanpassa sina inköp. 
 

- vad finns redan på marknaden – bästa tillgängliga fordon 
- Volvos nya konceptbil  
- ”the hypercar” 
- krävs det ett paradigmskifte – ny plattform och ny drivlina? 
- kommer batteribilen tillbaka? 
- hur ser ”framtidsbilen” ut? 

 
 



3) Vad myndigheter och organisationer kan göra för att skapa positiva trender som gör det 
möjligt för bilindustrin att motivera tillverkning av "framtidsbilen". 
  

- vad gör Konsumentverket, Naturvårdsverket och Vägverket idag? 
- vad gör kommunerna och vad gör miljörörelsen? 
- hur skapar man en ny trend? 
- nyckelgrupper som måste vinnas 
- samordnad upphandling för att nå tillräcklig kritisk massa för ett paradigmskifte 

 
 
Mats Gummesson 
Barnperspektiv eller barns perspektiv? 
 
Det finns en uppenbar skillnad mellan barnperspektiv och barns perspektiv. Hur kan vi vuxna 
fånga barns perspektiv och hur kan vi skapa situationer som gör att barn får ett reellt 
inflytande?  
 
Jag kommer att visa några exempel från barnomsorg och skola där vuxna med en medveten 
strategi skapade situationer där barn fick ett reellt inflytande. Jag kommer även att beröra 
förutsättningar för att ge barn inflytande över en verksamhet. 
 
När barn fick ett påtagligt inflytande över verksamheter så var det inte konfliktfritt. De vuxna 
ställdes inför påtagliga problem som skulle lösas utan att det blev inskränkningar i barnens 
inflytande och delaktighet. 
 
Inflytandet kan inte formaliseras utan skall skapas i den verklighet och verksamhet barnen 
befinner sig i. Många undersökningar visar att barn inte upplever att de har inflytande över 
den verksamhet de deltar i. Vi står inför en stor utmaning inför framtiden hur barn ska få ett 
större inlytande och delaktighet i frågor som berör dem. 
 
 
Maria Grahn 
Bör kinesernas bilar drivas med risblast? 
Vilken roll spelar biodrivm del i en värld med 5 miljarder bilar? e
 
När människor i dagens utvecklingsländer blir allt rikare ökar efterfrågan på energi. I 
framtiden finns det egentligen inte några hinder för att biltätheten i alla världens länder skulle 
kunna vara densamma som den som råder i västvärlden (Tyskland) idag. I en värld med tio 
miljarder människor innebär det att vi behöver transportbränslen till 5 miljarder bilar. 
 
Om kinesernas bilar bör drivas med risblast är en fråga om vilken roll biodrivmedel kommer 
att spela, i en värld med 5 miljarder bilar. Risblast, liksom all annan biomassa, kan omvandlas 
till olika sorters drivmedel. Biomassa kan rötas till biogas, jäsas till etanol eller förgasas till 
syntesgas. Syntesgasen kan sedan omvandlas till metanol, dimetyleter (DME), Fischer-
Tropsch-diesel (FTD) eller vätgas. För att undvika en stor klimatförändring måste vi minska 
utsläppen av växthusgaser, varav koldioxid från fossila bränslen är den viktigaste. Är det 
möjligt att minska koldioxidutsläppen, från det globala energisystemet, samtidigt som 
efterfrågan på energi ökar? 
 



För att svara på den frågan har vi utvecklat en global energi-ekonomi-modell (GET – Global 
Energy Transition) som givet hårda koldioxidkrav tillgodoser världens behov av el, värme och 
transportbränslen, till lägsta möjliga kostnad. Modellen visar att tuffa klimatmål kan nås om 
man först och främst ställer om el och värmesektorn och då blir oljan kvar i transportsektorn i 
flera årtionden och därefter blir det vätgas som ersätter bensin och diesel till lägst kostnad. 
 
Det är möjligt att minska koldioxidutsläppen från energisystemet samtidigt som kineserna, 
liksom alla andra människor i utvecklingsländer, kan öka sin levnadsstandard till samma nivå 
som vi har i väst. Det är förstås en stor utmaning och det krävs att det globala energisystemet 
ställs om. Lösningen består i att energieffektivisera och öka användningen av förnybara 
energier, speciellt biomassa och solenergi. Biomassan används effektivast när den ersätter 
fossila bränslen vid el och värmeproduktion och eftersom biomassa globalt sett kommer att 
vara en begränsad resurs kommer biodrivmedel inte att spela en viktig roll (inte vara en 
långsiktig lösning) i en värld med 5 miljarder bilar. 
 
 
Olle Hådell 
Kan vi rena, skydda och snåla oss in i framtiden? 
En del av livskvaliteten idag är möjligheten till mobilitet. Baksidan är problem med 
luftkvalitet, klimatpåverkan och trafikolyckor. Tekniska lösningar i form av renare, snålare 
och säkrare fordon är nödvändiga men inte tillräckliga. Trafikarbetet ökar, optimala fordon 
efterfrågas inte. Drivmedel som inte ger klimatpåverkan finns nätt och jämt på marknaden.  
Många förslag till lösningar har mera symbolvärde än innehåll. Nationella särlösningar har 
liten effekt.  
Lösningen är en mångfald av samverkande dellösningar. Vad kan få fordonsköpare att 
efterfråga optimala fordon? Hur hittar vi en internationell strategi för att introducera 
koldioxidneutrala bränslen? Den största knäckfrågan är antagligen:  
Hur upprätthåller vi mobiliteten utan att trafiken växer? 
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Utvärdering av effekter av ISAI genom mikrosimulering 
 
Carl-Henrik Johansson, Johan Jäppinen,  
Transek AB, Järntorgsgatan 8, 413 01 Göteborg 
e-post: calle@transek.se, johan@transek.se 
tfn: 031-15 98 35, 031-15 98 68 

 
 

 
PROSPER (Project for Research On Speed adaptation Policies on European Roads) är ett 
EU-projekt inom det 5:e ramprogrammet med 14 partners, varav  4 svenska. 
 
Projektet syftar till att besvara följande frågor: 

• Hur effektivt är användandet av ISA-baserade hastighetsstyrande åtgärder i 
förhållande till andra metoder? 

• Vilka reaktioner kommer trafikanter i Europa ha till dessa metoder? 
• Hur ser lämpliga strategier för införande ut och vilka hinder finns?   
 

Genom mikrosimuleringar i programvaran DRACULAII kan nätverkseffekter av olika 
införandegrader av ISA analyseras. Trafiknät för simuleringar har byggts upp i Holland, 
Belgien, England och Sverige. Det svenska trafiknätet som studerats är beläget i Solna. 
En datamodell av detta nät har byggts upp och ett antal simuleringar har genomförts med 
olika nivåer på andelen ISA-fordon i nätverket. Genom simuleringar kan effekten av 
ISA-fordonens inverkan på den totala trafiksituationen i området analyseras. Bland annat 
kan man se hur hastigheten hos fordon som ej är utrustade med ISA påverkas av de ISA-
utrustade fordonen och hur restiderna i nätet förändras vid införande av ISA-system. 
 
I presentationen kommer en kort överblick av projektet att ges. Förutsättningar och 
slutsatser från simuleringarna av trafiknätet i Solna kommer att redovisas. I den mån det 
är möjligt kommer även resultaten av simuleringarna i de övriga länderna att presenteras. 
 

                                                 
I Intelligent Speed Adaptation 
II Dynamic Route Assignment Combining User Learning and microsimulAtion 
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Automatisk hastighetsövervakning 2002−2003 
Gunnar Andersson & Jörgen Larsson, VTI 
 
Försöksverksamheten med kameraövervakade hastigheter påbörjades under sommaren 2001. 
Kameraövervakning av hastigheter har sedan fortsatt och successivt har övervakningsmetoden 
introducerats på nya sträckor. 
Vid utgången av 2003 övervakades hastigheten med kameror på 30 vägavsnitt. Den samman-
lagda väglängden var ca 500 km och antalet kameraskåp 225. Av de 30 vägavsnitten har 14, 
omfattande 27 mil, varit i drift under hela 2002 och 2003. Dessutom har fyra vägavsnitt 
omfattande 6,5 mil varit i drift hela 2003. 
 
Kameraövervakningen av hastigheter har resulterat i totalt 4 801 fotograferade fordon 2002 
och 9 402 fordon 2003. Motorcyklar och utryckningsfordon är inte medräknade. Andelen 
godkända foton har ökat från 54 % till 65 %. 
 
Beräkningarna av trafiksäkerhetseffekter är baserad på de 18 vägavsnitt som haft kamera-
övervakning under hela 2002−2003 eller hela 2003. Jämförelseperioden är för vägar som 
övervakats både 2002 och 2003 åren 1995−1999. För vägar som övervakats enbart 2003 är 
jämförelseperioden 1997−2001. Övriga landsbygdsvägar utan kameraövervakning har använts 
som kontrollmaterial. 
Under antagande att olycks- och skadeutvecklingen förändras proportionellt mot trafik-
förändringar om övriga faktorer är oförändrade har omräkning av antalet olyckor och skadade 
personer gjorts med hänsyn till den trafikökning som föreligger för försöksperioderna relativt 
jämförelseperioderna.  
Försökets omfattning är ur olycks- och skadesynpunkt mycket begränsat. Utfallet är därmed 
känsligt för slumpmässiga variationer, varför slutsatser om förändringarnas storleksordning 
tills vidare bör omges med viss försiktighet. 
 
Försöksperioden har medfört minskat antal personskadeolyckor och skadade personer. 
Minskningen är i båda fallen statistiskt säkerställda. Utfallet redovisar en mycket kraftig 
förändring av fördelningen av såväl olyckor som skadade personer på skadegrad. Störst är 
minskningen för dödsolyckor och dödade personer. Att den relativa minskningen är större ju 
svårare skadegraden är kan vara en följd av försökets begränsade omfattning. En trolig 
förklaring är emellertid att kameraövervakningen ger relativt större effekt på de svåraste 
olyckorna, detta som en följd av den större påverkan på höga hastigheter. Hypotesen bör 
prövas genom fortsatt uppföljning av kameraövervakningen. 
 
Övervakningsmetoden har medfört betydande hastighetssänkningar på de kameraövervakade 
vägavsnitten. Stora hastighetssänkningar redovisas såväl mellan som vid kameraskåpen. 
Övervakningsmetoden har visat sig vara en mycket kostnadseffektiv trafiksäkerhetsåtgärd. 



 

 

Vägverket testar variabla hastighetsgränser under åren 2003-2007 genom försök på 17 platser runtom i 

Sverige. På dessa ställen installeras omställbara vägmärken, som visar högsta tillåtna eller 

rekommenderad hastighet. Hastighetsgränsen ändras på vägmärkena när det är t ex risk för halka eller 

köbildning eller när det finns oskyddade trafikanter på vägen. Hastigheten varieras mellan 30 och 120 

km/tim och ändringarna kan ske i steg om 10 km/tim. 

På sikt förväntas variabla hastighetsgränser leda till att trafikanterna lättare accepterar 

hastighetssystemet som helhet. Samtidigt ska försöken ge kunskap om effekterna på trafiksäkerhet, 

miljö och framkomlighet av variabla hastighetsgränser.  

Försöksobjekt 
mar-05 aug-04 582 Luleå-AlvikE6 Uddevallabron 

 
Försöken startade i Kyrkheddinge i Staffanstorps kommun i oktober år 2003. Under 2004 tillkom 11 

platser och ytterligare 6 kan tillkomma under åren 2005 och 2006. I början av år 2008 slutvärderas 

försöket och beslutas om fortvarig användning av Variabel hastighet. 
 

E6 Tingstadstunneln 

45 Götaleden 

E6 Mölndal 

E6 Halland 

21 Vinslöv 

E22 Hörby 

11 Staffanstorp 

E65 Svedala 

jun-05 

okt-03 

mar-04

nov-04 

jun-04 

jun-04 

jun-04 

2006 

nov-04 647 Umeå-Bodbyn

nov-04 E4 Sundsvall

nov-04 E4 Hudiksvall

E4 N Gävle

E18 Västmanland

2005

dec-04

2006 Stockholm

jun-05 137 Ölandsbron 

jun-04 E22 Blekinge
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Saxat ur sammanfattningen i  
Cykeltrafik och trafiksignaler 
Stockholms gatu- och fastighetskontor, publ. 2004:1. (Session 8 den 12/1 kl 15.30 – 17.30) 
 
Att få cykeltrafik och trafiksignaler att fungera bra ihop är en svår utmaning. Cyklister är en heterogen 
grupp med olika behov, kunskaper och förmågor. Utöver trafiksäkerhet måste man ta hänsyn till 
fördröjningar, stopp (cyklister är ytterst känsliga för stopp), begriplighet och upplevd trygghet när man 
utformar cykeltrafiklösningar. Det är inte lätt att få alla cyklister att stanna vid en röd signal om den 
känns omotiverad. 
 
Den geometriska detaljutformningen är en viktig grundförutsättning för att kunna skapa bra 
förutsättningar för en bra signalreglering. 
 
En bra och fungerande anmälan av grönbehov för cykeltrafik är viktig. Såväl när cyklister färdas på 
körbana som på cykelbana. Strävan bör vara att det ska bli grönt så enkelt som möjligt. Genom att 
signalen alltid går grön i varje omlopp, genom överanmälan från parallella trafikströmmar eller genom 
slingdetektering. Slingor i körbanan SKA reagera på cykel och slingor ska användas på cykelbana där 
det går. Tryckknappar ska endast finnas som en sista reserv. 
 
Väntetiden innan signalen blir grön ska hållas kort. En viktig metod är att hålla nere omloppstiden i 
samordnade signalsystem med gröna vågor. Omloppstiden bör, om möjligt, inte överstiga 80 s under 
rusningstid. 
 
När en cykelsignal har blivit grön bör den förbli grön så länge som möjligt. Ibland längre tid än parallell 
gångsignal beroende på att cyklisterna har kortare utrymningstid än gående. 
 
Gröna vågor kan anpassas bättre till cykeltrafik. En början är att rita in cyklister i väg-tiddiagrammen. 
Genom mindre ändringar och genom att ta bort ”kvarhållna starter” kan stora vinster göras för 
cykeltrafiken. Om man tar Nollvisionen och Lugna gatan på allvar bör hastigheterna i de gröna vågorna 
kunna sänkas. Detta skulle öka möjligheterna för cykeltrafiken att hänga med i de gröna vågorna. 
 
Konflikter mellan cyklister och högersvängande tunga fordon, vänstersvängande bilar i blandtrafik 
respektive fotgängare måste beaktas och tas på allvar. 
  
För att cykeltrafik och trafiksignaler ska fungera bra ihop på lång sikt krävs väl fungerande drift och 
underhåll. Allra viktigast är att se till att detekteringen alltid fungerar. Att hantera cykeltrafiken seriöst i 
samband med vägarbeten är också viktigt. Man kan inte förutsätta att cyklisten stiger av cykeln och blir 
gångtrafikant när det blir besvärligt. 
 
Cykelåtgärder är ofta lönsamma ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det som förs fram i denna 
handbok är dessutom oftast billiga åtgärder. Det som kan kosta är förbättringar av detekteringen där 
dagens situation klart otillfredsställande. 
 
Handboken avslutas med en CHECKLISTA, en åtgärdslista, en förteckning över utvecklingsbehov och 
referenser till rapporter som ger ytterligare kunskap. Utvecklingsbehovet består bland annat av en 
tryckknappslåda med indikeringslampa som syns runt om, även i solsken, utredning och prov av 
möjligheterna av att sänka hastigheten på de gröna vågorna, samt effektiva testprocedurer för att se om 
detektorslingor detekterar cykel. 
 
 
Movea Trafikkonsult AB 
Heliosvägen 12 

Tel   08-50 38 35 96 
Mobil 0708-44 48 54 

Epost peter.kronborg@movea.se 
 info@movea.se 

Orgnr: 556435-6144 
Momsnr: SE 556435-614401 

SE-120 30 Stockholm Fax   08-50 38 35 79 Internet  www.movea.se Företaget har F-skattesedel 
 



Cognitive vision – a tool for assessing road user behaviour 
 
The purpose of the presentation is to inform about the research project, launched at Lund Institute of 
Technology in co-operation between Traffic Engineering and Mathematical Departments. The project goal 
is to develop a tool, based on partly or completely automatic analysis of the traffic process video 
recordings for the purpose of detailed behavioural studies, where the traditional observers' work can be 
substituted by locating a camera at the place of interest. By reducing significantly the cost and time-
consumption of the extensive data collection, the tool is opening new possibilities for the large-scale 
behavioural analysis, not ever feasible before. 
 
The field for the practical application of the tool is very broad – starting from collection of the elementary 
traffic data such as flow rates, speed profiles, etc. to detection of events in the traffic process, e.g. 
specified manoeuvres, interactions or conflicts. High mobility and low costs of the method will allow for 
more extended use of before-after studies in traffic safety work. If produced in a real or semi-real time the 
data can be used directly in traffic control systems operation, e.g. traffic lights signals or variable message 
signs. Thus we expect the tool to be of interest both for researchers in road traffic sciences and 
practitioners, e.g. communal traffic engineers, consultancy companies, etc. 
 
The initial results of the project work will be demonstrated. 
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Kurt Hultgren 
Stationskommittén 
2004-12-01 
 
Stationerna – knuten i trafikpolitiken 
Under 1990-talet avreglerades kollektivtrafiken i flera avseenden. Både marknaden för 
busstrafik och marknaden för järnvägstrafik öppnades för tillträde för olika företag och ökad 
konkurrens blev en viktig faktor. Statens Järnvägar bolagiserades och uppdelades i en rad 
olika bolag den 1 januari 2001. Effekterna har blivit flera. Konkurrensen medför givetvis att 
alla företag anstränger sig för att hävda sig, genom kvalitetsåtgärder och genom prissättning.  
 
Emellertid kunde också konstateras efter en tid att stationerna kom att omvandlas til ett slags 
”ingenmansland”, eftersom alla operatörerna drog sig tillbaka till själva färdmedlen och 
avbemannade stationerna, Jernhusen AB uppträdde som ett fastighetsbolag utan tanke på 
resenärerna och Banverket hade ännu inte vuxit in i sin sektorsroll som också omfattar 
stationerna, inte bara bana och kontaktledningar. I det läget bildade trafikoperatörerna 
(länstrafik, tågoperatörer, bussbranschen) gemensamt Stationskommmittén med syftet att 
säkerställa kvalitetskraven på stationerna, genom att bilda ett gemensamt organ som motpart 
till Jernhusen och Banverket, så att konstruktiva diskussioner skulle kunna föras. Samtidigt 
konstaterades att Stationskommittén behövde inrätta en samverkansgrupp med övriga 
intressenter inom kollektivtrafikbranschen för att diskutera samarbetsformer, gemensam 
planering mm. I denna samverkansgrupp, som fick namnet ”SamS”, ingår Banverket, 
Vägverket, Rikstrafiken, Svenska Kommunförbundet, Taxiförbundet och Jernhusen. 
Vägverket har ju sektorsansvaret för kollektivtrafiken på vägarna och för bussterminaler. när 
resecentrum skapas, för både tåg och buss, blir anläggningen ett gemensamt intresse för alla 
parter.  
 
Av Sveriges 590 persontrafikstationer är det många som ägs av det enda trafikföretag som 
använder stationen, och många ägs av Banverket.  Omkring  150 stationer eller resecentrum  
trafikeras av mer än ett trafikföretag. Av dessa är det i första hand 115 stationer, vars stations-
hus ägs av Jernhusen AB, som. För att skapa en gemensam förhandlingssituation har 
Stationskommittén börjat med dessa 115 stationer, varav många inte bara har två operatörer, 
många har ett stort antal trafikföretag. Bland trafikföretagen ingår även busstrafikföretag, 
eftersom konkurrensen ska vara färdmedelsneutral.  
 
Jernhusen tar idag ut en avgift från trafikföretagen som angör stationen ifall där ska 
tillhandahållas väntsal, toalett och andra allmänna utrymmen. Men Jernhusens instruktioner 
idag är att ta ut totalt kostnadsansvar av trafikföretagen, vilket rimmar illa med trafikpolitiken 
i övrigt. Trafikföretagen är villiga att svara för kostnader för öppethållande, uppvärmning, 
städning, bevakning mm, men anser inte att de ska svara för Jernhusens ränta på eget kapital. 
Vidare är frågan om kommersiella intäkter en infekterad fråga, eftersom operatörerna anser att 
det är deras resenärer som bidrar till Jernhusens överskott i butiksverksamheten. I övriga 
Europa har detta lett till andra organisatoriska lösningar. 
 
Stationskommittén har konstaterat att ett antal frågor måste lösas den politiska vägen. 
Jernhusen måste få ett tydligt uppdrag att fokusera på resenärerna. Busstrafiken måste angöra 
resecentrum för att säkerställa funktionshindrades kvalitetskrav. Neutrala stationsvärdar är 
nödvändiga på stora stationer, där nästan alla resenärer nu känner sig mer förvirrade än förut 
på grund av olika trafikföretag. Resenärerna behöver behärska systemet.  Och Banverkets 
höga ambitioner inom sektorsansvaret måste genomföras i praktiken. ●  



Transportforum 12-13 januari 2005

Session 10  04-12-16  18.56  Sida 1



VTI-dagarna 2005 12-13 januari i Linköping 
Session 10: Trafikbuller och den kommunala planeringen kl 13-16.30 den 12 januari 
 
Ljudlandskap för bättre hälsa – ett brett forskningprojekt kring trafikbuller och hälsa 
Professor Barbro W sterholm, Sveriges Pensionärsförbund, Stockholm e
 
Det blir alltmer uppenbart att trafikbuller påverkar oss negativt – från irritation och 
sömnproblem till stressymptom som på sikt även kan leda till allvarliga hälsoeffekter. 
Forskningsprogrammet Ljudlandskap för bättre hälsa söker klarlägga hur de ljudlandskap vi 
vistas i och upplever med våra sinnen påverkar oss och hur positiva ljudlandskap skall kunna 
skapas i trafikutsatta miljöer. Programmet är omfattande och engagerar forskare från flera 
discipliner – miljömedicin, psykologi och akustik. Genom vår forskning hoppas vi kunna 
bidra till att skapa en grund för samlade insatser från stadsplanerare och trafikplanerare med 
syfte att åstadkomma ett samhälle som erbjuder ett boende i en miljö som ger möjlighet att 
leva ett rikt liv fritt från negativa hälsoeffekter från buller.  
 
Forskningsprogrammet är nu inne på sjätte året. En lång rad resultat har producerats och 
uppmärksammats såväl internationellt som i svenska media och kommit till användning i 
riktlinjer och i något fall i pågående omfattande ombyggnadsprojekt. Programmet fortsätter 
ytterligare tre år. Under denna tid hoppas vi bl.a. få fram metoder att klassificera ljudmiljöer 
med avseende på tillgång till positiva ljudlandskap, mer systematisk beskrivning av effekter 
av olika förbättringsåtgärder samt undervisningsmaterial för utbildningsinsatser på olika 
nivåer, inklusive högskolenivå. 



 
Arbets- och miljömedicin 
Gösta Bluhm 
Norrbacka, plan 3 
Karolinska sjukhuset 
171 76  Stockholm 
 

 
Trafikbuller och hälsa- ett ökande medicinskt problem? 

 
Transportrelaterat buller är ett stort och i många avseenden eftersatt miljöhälsoproblem. 
Omkring 30 % av befolkningen i Stockholms innerstad utsätts för bullernivåer över riktvärdet 
55 dB(A) vid husets fasad. Vad detta kan betyda för människornas hälsotillstånd är inte 
klarlagt i detalj, men upp till 1/3 av de exponerade i centrala Stockholm uppger att de är 
störda av buller. Vägtrafik är den dominerande källan. Flygbuller upplevs dock som mest 
ogynnsamt medan tågbuller vanligen anses vara minst störande.  
Allmänna besvärsupplevelser och sömnsvårigheter har rapporterats i flertalet enkätbaserade 
undersökningar relaterat till transportbuller. Hälsoriskerna vid långtidsexponering för 
trafikbuller är ofullständigt kända. En ökad risk för blodtrycksstegring och hjärt-kärlsjukdom 
har indikerats i flera studier. Flertalet av dessa undersökningar har rört yrkesrelaterat buller 
men i några undersökningar har ett möjligt samband mellan buller från väg- och flygtrafik och 
hjärt-kärleffekter också förelegat. En biologisk förklaringsmodell betingad av stressutlösta 
faktorer har diskuterats. 
Merparten hitillsvarande undersökningar har varit av tvärsnittsstyp d.v.s. exponering och 
symptom har mätts vid samma tillfälle. Andra metodologiska brister som avsaknad av full 
kontroll av andra riskfaktorer för högt blodtryck och hjärtinfarkt samt grov 
exponeringsuppskattning har också förelegat.  
Ett par s.k.pilotundersökningar har genomfört vid Arbets- och miljömedicin (AMM) i 
Stockholms län. En studie har rört flygbuller kring Arlanda och den andra 
vägbullerexponering i Sollentuna.. Självrapporterad hypertoni förelåg i större utsträckning i 
bägge undersökningarna vid högre bullernivåer.  
En kort presentation kommer att ges av resultaten från dessa undersökningar samt nuläget i ett 
par pågående studier kring hjärt-kärleffekter vid väg- och flygbullerexponering där man 
försökt ta hänsyn till de utpekade studieproblemen. 
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Indikatorer för mätning av hälsoeffekter av trafikbuller – en GIS-baserad 
metodstudie i Lerums kommun 
Docent Evy Öhrström, Avd för Miljömedicin, Göteborgs universitet 
 
Bakgrund och sy te:  I Lerums kommun, belägen öster om Göteborg, finns omfattande bebyggelse 
utmed Västra Stambanan och E20, som löper i stort sett parallellt med järnvägen. Delar av 
bebyggelsen är, utöver buller från tåg och vägtrafik, även utsatt för buller från flyg till och från 
Landvetter flygplats i Härryda kommun. En GIS-baserad kartläggning av bullernivåer från olika källor  
utfördes med beräkningsprogrammet Soundplan av akustikkonsult under 2003 i hela Lerums kommun. 
Under 2004 genomfördes en undersökning för att kartlägga hälsoeffekter (allmän störning, specifika 
störningar av vila/återhämtning dagtid, sömnstörningar samt stressrelaterade symptom) bland personer 
utsatta för buller från både vägtrafik och tåg i områden med bullernivåer mellan L

f

Aeq,24h 45 dB och 65 
dB.  Metod:  Bullernivåer kopplades till fastigheter samt länkades till personregister över 
boende i dessa fastigheter. Undersökningsurvalet utgjordes av 2840 personer i åldern 18 -75 
år bosatta i ca 7000 fastigheter. Av dessa svarade 1953 personer (71 %) på en omfattande 
enkät om boendemiljö. Preliminära resultat: Undersökningsresultaten visar att andelen 
personer som stördes av buller var (vilket ej var förväntat) något högre för tåg- än för 
vägtrafikbuller. De vanligaste specifika hälsoeffekterna av buller från tåg och vägtrafik var 
påverkan på vila/återhämtning dagtid samt svårigheter att somna och uppvaknanden. 
Samtalsstörningar var mera vanligt förekommande vid exponering för tågbuller än 
vägtrafikbuller. Det förelåg en ökad förekomst av stressrelaterade symptom med ökande 
bullernivå (t.ex. trötthet, social orientering, stress samt irriterad/vresig). Det tycks finnas en 
additiv effekt för olika upplevda effekter vid samtidig exponering för buller från två källor. 
Denna effekt uppträder vid nivåer från ca LAeq,24h 55 dB och högre, men synes ej föreligga vid 
lägre bullernivåer (LAeq,24h 45-55 dB).  
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Goda ljudlandskap ingår i god bebyggd miljö 
 
Birgitta Berglund 
Gösta Ekmans Laboratorium vid Karolinska Institutet och Stockholm  Universitet s
 
WHO har i sina riktlinjer för samhällsbuller angivit gränsvärden för olika kritiska 
hälsoeffekter som är relevanta för specifika miljöer. Gränsvärdena avser den totala 
immissionen, dvs ljudnivåer som ej skall överskridas i de specifika miljöer där människor 
vistas, inomhus eller utomhus. I praktiken hanteras bullerproblemen annorlunda. Strategin är 
att bekämpa en bullerkälla i taget, dvs att försöka sänka ljudnivån från t ex vägtrafik, 
tågtrafik, flygtrafik, miljöstation, restauranger, etc. Riktvärdena är immissionsvärden 
beräknade från emissionsvärden för varje trafikslag för sig. I situationer med en enda 
dominerande bullerkälla (t ex vägtrafik) kan ett svenskt riktvärde kanske motsvaras av ett 
WHO gränsvärde. Vid samtidigt förekommande buller från flera vägar eller olika trafikslag är 
det orimligt att som idag tillåta ljudnivåer nära riktvärdet för (enbart) närmaste väg eller för 
varje trafikslag för sig. Att begränsa sig till att uppfylla enbart värdena inomhus, och ej 
utomhus, är ingen hållbar utveckling eftersom 25% svenska barn redan bor i “bullerhus” och 
10% sover i trafikbullerutsatt rum. Dessa barns ljudmiljöer är oacceptabla både inomhus och 
utomhus. Nuvarande utveckling att tillåta lite mer buller upp till riktvärdet, att “maskera” 
buller med mer buller eller att enbart reducera ljudnivån hos ett enskilt buller är ej heller 
hållbar. En effektivare strategi för att vända trenden med ökande samhällsbuller kan vara att 
vid ny och ombyggnation planera för kvalitativt goda ljudlandskap i våra städer och tätorter. 
Forskningen har visat att i de goda ljudlandskapen är ljud från sjungande fåglar, talande 
människor, lekande barn, trädens sus och vattnets porlande hörbara trots ljuden från trafiken. 
Det är dags att börja stadsplanera för goda ljudlandskap. I framtiden bör goda ljudlandskap 
vara en självklar ingrediens i bostadsbebyggelsen. 
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Upplevd ljudmiljö i stadsnära grönområden och stadsparker 
Mats E. Nilsson, Institutet för Miljömedicin, Karolinska institutet och Psykologiska 
institutionen, Stockholms universitet 
 
Det ökande samhällsbullret hotar ljudmiljön i urbana grönområden. Arbete pågår därför i 
Sverige och inom EU med att definiera bullerriktvärden för ”tysta” områden. Dessa riktvärden 
skall vara baserade på kunskap om vad som kännetecknar en bra ljudmiljö. Tidigare forskning 
har främst rört bullerstörning i bostadsmiljöer, och kunskap saknas om upplevelser av 
ljudmiljöer i relativt bullerfria områden. Av detta skäl genomfördes en frågeformulärs-
undersökning med 286 besökare i fyra stadsparker och fyra stadsnära grönområden i 
Stockholmstrakten. Ljudnivåmätningar i samband med frågeformulärsinsamlingen varierade 
mellan 42 och 50 dBA (LAeq,15min) i de stadsnära grönområdena och mellan 49 och 60 dBA 
(LAeq,15min) i stadsparkerna. Bedömningar av vilka ljudkällor som hördes visade att 
naturljud var helt dominerande i de stadsnära grönområdena, medan stadsparkernas ljudmiljö 
var mer komplex med samtidigt förekommande naturljud, sociala ljud och buller. Störande 
ljudkällor inkluderade trafikbuller, men också mobiltelefonsamtal och skällande hundar, 
medan naturljud och ljud från lekande barn upplevdes som behagliga ljud. Ljudmiljön i de 
fyra stadsnära grönområdena upplevdes som bra eller mycket bra av mellan 84 och 100 % av 
besökarna. För stadsparkerna var motsvarande siffror betydligt lägre, mellan 52 och 65 %. 
Resultaten tyder på att ekvivalent ljudnivå bör ligga en bra bit under 50 dBA i parker och 
grönområden om man skall försäkra sig om en god ljudmiljö. Detta överensstämmer väl med 
resultaten från forskningsprogrammet ”Ljudlandskap för bättre hälsa”, i vilket en ”tyst” sida i 
urban bostadsbebyggelse definieras som en sida med dygnsekvivalent ljudnivå från 
bullerkällor om högst 45 dBA (motsvarar ca 47-48 dBA ekvivalent ljudnivå dagtid). 



Abstract VTI-dagarna 
 
”Beräkning av bullerutbredning till avskärmade stadsområden”. Jens Forsén Inst 
för teknisk akustik, Chalmers 
 
Sammanfattning: 
--------------------------------------------------- 
Det akustiska ljudlandskapet som skapas av trafikbuller i städer kan  
ses som bestående av två delar: ett direkt och ett diffust akustiskt  
ljudlandskap. Detta har betydande effekter när man försöker förändra  
det akustiska ljudlandskapet. De traditionella sätten att minska  
trafikbuller med hjälp av skärmar eller trafikplanering fungerar bra  
bara för de direkt exponerade områdena, det vill säga för direkt  
akustiskt ljudlandskap. Det finns dock en gräns för hur stor en sådan  
bullerminskning kan bli. Denna gräns bestäms av det diffusa akustiska  
ljudlandskapet. (Ej att förväxlas med ”diffust ljudfält” som är en  
vanlig term inom rumsakustik.) Det diffusa akustiska ljudlandskapet  
beror ofta på många källor inom ett stort område som bidrar med  
likvärdig styrka. Att förändra detta med skärmning eller genom  
trafikplanering har visat sig vara svårt. Skärmning leder snarare till  
en omflyttning av bullret än till att det försvinner, vilket gör att  
effekten inte märks i det diffusa ljudlandskapet. Det har visat sig att  
inte heller trafikplanering har stor effekt. Absorption har däremot  
identifierats som ett möjligt verktyg. Områden som inte är direkt  
exponerade utan avskärmade domineras av ett diffust ljudlandskap.  
Exempel på dessa är slutna innergårdar, där alltså ljudabsorberande  
ytor kan ge betydande bullerminskning. För att kunna förutsäga vilka  
ljudnivåer man får i avskärmade områden och hur stor effekt absorbenter  
kan ge behövs vidareutvecklade beräkningsmodeller. 
--------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
.._.__.____._______.____________.___ 
Jens Forssén 
Department of Applied Acoustics 
Chalmers University of technology 
S-41296 Göteborg 
Sverige/Sweden 
 
Tel +46 31 7728604. Fax: +46 31 7722212 
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Miljöavgifternas effekt på utsläpp, halter och hälsa i
Storstockholmsområdet
Christer Johansson och Lars Burman SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholm

Under år 2005 och 2006 ska miljöavgifter prövas i Stockholmstrafiken. Huvudmålen för försöket är att minska
trängseln, öka framkomligheten och förbättra miljön.

SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm har tillsammans med Umeå Universitet, beräknat effekterna på
utsläppen, halterna och hälsan av luftföroreningar vid införandet av miljöavgifter. Beräkningarna avser
inandningsbara partiklar (PM10) och kväveoxider och baseras på trafikdata från Transek AB och deras analyser
av Stockholms stads förslag till utformning av ett miljöavgiftssystem (från januari 2004).

Det totala trafikarbetet i Stockholms innerstad beräknas minska med cirka 7 % för årsmedeldygn samt med cirka
20 % under högtrafiktid. När det gäller infartslederna beräknas Essingeleden och Bergshamraleden få
trafikökningar med mellan 2 % och 6 %. Längs övriga leder minskar trafiken med mellan 1 % och 11 %
(årsmedeldygn).

Summerat för hela länet minskar utsläppen av kväveoxider och partiklar med knappt 2 % och summerat för
Stockholms stad med mellan 3 % och 4 %. Om man bara ser till Stockholms innerstad minskar
kväveoxidutsläppen med 10 % medan PM10 utsläppen minskar med 8 %.

Halterna av partiklar (årmedelvärde av PM10) i taknivå i innerstaden minskar med som mest 6.7 µg/m3. Som
mest ökar halterna med 1.5 µg/m3. Uttryckt i procent av halten utan avgifter är minskningen som mest 11 % och
ökningen maximalt drygt 3 %. För kvävedioxid minskar halterna (årsmedelvärde) med som mest 2.9 µg/m3 och
ökar med som mest cirka 0.7 µg/m3. Uttryckt i procent av halten utan avgifter är minskningen upp till 10 % och
ökningen (vid Essingeleden) maximalt 2.6 %.

Omkring den avgiftsfria Essingeleden kommer alltså halterna att öka något på grund av ökad trafikmängd. Även
om ökningarna är mycket små så innebär detta att det blir något svårare att klara miljökvalitetsnormerna i
området, men även utan miljöavgifter överskrids normerna kraftigt. Trafikökningarna längs Bergshamraleden
beräknas ge mycket små ökningar av PM10 halterna tack vare minskade halter längs omkringliggande trafikleder
och i hela innerstaden. För NO2 minskar halterna, trots trafikökningarna, tack vare inflytande från
omkringliggande områden där halterna minskar.

Det är det viktigt att påpeka att de områden som berörs av ökade halter på grund av miljöavgifterna är betydligt
mindre än det område som erhåller minskade halter. För partiklar, PM10, är det cirka 8 800 personer som utsätts
för något ökade halter, främst de som är bosatta intill Essingeleden. Knappt 287 000 personer, främst bosatta i
innerstaden, får minskade halter. Haltökningarna (av PM10) är mycket små och varierar mellan 0.1 och 0.4
µg/m3 och är i genomsnitt 0.14 µg/m3. Minskningarna varierar mellan 0.1 och 0.5 µg/m3 och är i genomsnitt 0.24
µg/m3. Dessa värden kan jämföras med de totala partikelhalterna som ligger på 20 till 40 µg/m3

(årsmedelvärden). En relativt stor del, drygt 10 µg/m3, är bakgrundsluft som härstammar från utsläpp utanför
Stockholmsregionen.

För kvävedioxid är det ca 4 000 personer (främst bosatta intill Essingeleden) som utsätts för något ökade halter
medan knappt 313 000 personer får minskade halter. Haltökningarna är i genomsnitt 0.23 µg/m3 och
minskningarna är 0.97 µg/m3. Haltförändringarna är små jämfört med de totala kvävedioxidhalterna på mellan
20 och 50 µg/m3 (räknat som årsmedelvärden).

Effekten för totalhalter av PM10 i gatunivå i innerstaden blir något större. På Hornsgatan och Sveavägen t ex,
beräknas PM10-halten (90-percentil av dygnsmedelvärden) minska med ca   7 %. Minskningen är dock inte
tillräcklig för att miljökvalitetsnormen ska klaras. Med miljöavgifterna beräknas totala längden gator och vägar i
länet där miljökvalitetsnorm för PM10 överskrids, minska med ca 6 km (vilket motsvarar ca 5 %). Längden gator



där normvärde för partiklar överskrids i Stockholms innerstad minskar med ungefär en femtedel (4 km). Bl a
Roslagsvägen, delar av Valhallavägen samt Stadsgårdsleden beräknas klara miljökvalitetsnomen för PM10 med
miljöavgifterna. För kvävedioxid medför miljöavgifterna ingen förändring vad gäller antalet kilometer gator och
vägar med överskridande i länet. I gatunivån beräknas kvävedioxidhalten på t ex Hornsgatan minska med ca 4 %
(98-percentil av dygnsmedelvärden) med miljöavgifterna. Avgifterna i sig räcker dock inte för att motsvarande
miljökvalitetsnorm ska klaras.

Den långsiktiga minskningen av dödligheten för hela beräkningsområdet med cirka 1,4 miljoner invånare
beräknas utifrån de sänkta avgashalterna till 33-36 fall per år. För enbart det inre beräkningsområdets, ungefär
323 000 invånare, skattas effekten på dödligheten till cirka 26 färre dödsfall per år utifrån såväl NO2 och NOx
som avgasindikatorer.

Hela rapporten kan hämtas på:
http://www.slb.nu/lvf/rapporter.htm



Utvärdering av miljöavgifterna - näringslivseffekter 
 

Karin Modig & Lena Smidfelt Rosqvist 
Trivector Traffic AB 
Karin.modig@trivector.se, lena.smidfelt@trivector.se 
Tel: 08-545 551 72 046-386 543 
 

Trivector Traffic har utarbetat en plan för utvärdering av försök med miljöavgifter i 
Stockholmstrafiken. I planen för utvärdering föreslås att en urskiljning bör göras mellan:  

• besöksintensiva företag (detaljhandel, restauranger etc.) 
• arbetsintensiva företag (kontorsverksamhet, industrier, offentlig verksamhet) 
• vård, skola och omsorg 
• transportintensiva företag (taxi, budverksamhet, distributionsföretag) 
• övriga företag (hantverkare, enmansföretag) 
 

För att särskilja effekter som beror av allmänna ned- eller uppgångar i konjunkturen föreslås även att 
en översiktlig ekonomisk analys ska göras.  

Innan arbetet med utvärderingen startade gjordes flera studier om näringslivseffekter av 
trängselavgifter. De pekade resultatmässigt åt olika håll och Trivector Traffic fick därför uppdraget att 
sammanställa dessa och förklara skillnaderna mellan deras resultat. Skillnaderna mellan dessa studier 
beror i huvudsak på att olika modeller och indata använts, att restidsberäkningar i vissa fall gjorts för 
näringslivets transporter och i andra fall för all biltrafik, olika antagna tidsvärden och olika stor 
antagen tidsvinst (i timmar räknat). 

Efter att ha uppskattat vinster och kostnader visar Trivectors beräkningar på en vinst för näringslivets 
transporter - antingen en marginell vinst eller i storleksordningen upp till 200 miljoner per år. 
Tjänsteresorna utgör emellertid ett undantag. Med det tidsvärde som finns för tjänsteresorna och de 
antagna tidsvinsterna innebär det en nettoförlust på runt 10 miljoner per år. Överhuvudtaget kommer 
vinster och kostnader i praktiken att skilja sig mycket åt både mellan olika branscher, men också 
mellan olika företag. Hur stora nettovinsterna blir beror på hur mycket transporter som varje företag 
har, hur dessa transporter rör sig (d v s i innerstaden, länet, över avgiftssnittet etc) och i vilken 
utsträckning företagen klarar av att tillgodogöra sig de tidsvinster som erhålls. 

Upphandlingen en rad projekt för att utvärdera näringslivseffekter är nu klar och arbete pågår på flera 
håll. RVU04/05 kommer att bidra till utvärderingen av fördelningseffekter genom analyser av hur 
försöket påverkar olika samhällsgrupper. Det pågår en rad studier som tillsammans ska bidra till 
utvärderingen av effekterna på näringslivet, t ex görs studier av hantverksföretag och trafikskolor, taxi, 
färdtjänst och budtransporter undersöks liksom olika transportörer och distributörer. Arbetsresor, 
tjänsteresor och transporter undersöks på två större arbetsplatser och HUI kartlägger effekter på 
handeln. 

Trivector undersöker näringslivseffekter i form av arbetsresor och transporter till två stora företag. 
Syftet är att karlägga om och i så fall hur de anställda förändrar sina arbetsresor till följd av 
miljöavgifterna samt hur tjänsteresor och inkommande leveranser till företaget påverkas. 
Undersökningen har bedrivits hösten 2004 och bestått i en webbenkät till samtliga anställda på två 
större arbetsplatser i Stockholms län som behandlar deras arbetsresande. Det ena företaget ligger 
innanför tullsnittet medan det andra ligger utanför. Båda företagen har anställda på båda sidor om 
tullsnittet. Studien följs upp med en efter-mätning under hösten 2005 då webbenkäten kommer att 
skickas ut igen för att möjliggöra en analys av hur de anställdas resor till och från arbetet har 
påverkats. Dessutom analyseras tjänsteresor och inkommande leveranser. Det senare för att se om 
dessa företag märker av en anpassning hos distributionsföretag i och med trängselavgifternas 
införande. 



Resvaneundersökning i Stockholm inför försöket med trängselavgifter 
 
Tekn dr Lena Smidfelt Rosqvist 
Trivector Traffic AB 
lena.smidfelt@trivector.se 
046-38 65 43 
 
Abstract 
En viktig del av utvärderingen av försöket med miljöavgifter i Stockholmstrafiken består av 
att undersöka förändringar av resvanorna hos boende i Stockholms län. 
Resvaneundersökningar har flera användningsområden vid trafikplanering och forskning. 
Senast en länstäckande RVU gjordes i Stockholm var 1986/87. Anpassningen till 
miljöavgifter som ska undersökas gäller förändrat färdmedelsval, förändrad resfrekvens 
och/eller val av restidpunkt samt förändrade kombinationer av start- och målpunkter. Förutom 
ett generellt förändrat resande ska resvaneundersökningen även ge svar på om olika kategorier 
av befolkningen påverkas i olika hög grad. Det kan till exempel handla om boende i olika 
delar av Stockholms län eller boende med olika inkomster. 
 
Under våren 2004 utarbetades ett förslag till resvaneundersökning, avseende metod, 
frågeformulär och urval, i en samrådsgrupp med representanter från SIKA, Länstyrelsen, 
Gatu- och fastighetskontoret i Stockholms Stad, Regionplane- och trafikkontoret i Stockholms 
Län, SL samt KTH. Trivector hade ansvaret för att sammanställa deras önskemål och 
synpunkter till gemensamt förslag på frågeformulär och metod. 
 
Resvaneundersökningen genomförs som en panelundersökning med ett omfattande obundet 
slumpmässigt urval bland boende 12-84 år i Stockholms län. Urvalet i första RVU 
(RVU2004) är beräknat efter förväntade svarsfrekvenser i de båda resvaneundersökningarna 
och är 77 000 utskick. Föremätningen har genomförts under hösten 2004 medan 
eftermätningen kommer att genomföras motsvarande period 2005. Undersökningsperioden 
omfattar perioden från och med vecka 39 till och med vecka 43 år 2004. Urvalet fördelas jämt 
över de primära mätdagarna i vecka 39 och vecka 40. Alla dagar, måndag till och med 
söndag, ingår i mätningen. Resultaten från dessa ligger till grund för den utvärdering som ska 
presenteras inför folkomröstningen 2006. Undersökningen genomförs av Utrednings- och 
statistikkontoret Stockholms stad med Sifo som underkonsult. 
 
I urvalet delas Stockholms län in i 8 geografiska områden för att undersökningen ska kunna 
uttala sig statistiskt om skillnader mellan olika delar av länet. Kodning av start- och 
målpunkter för redovisade förflyttningar i resdagboken sker på gatuadressnivå och översätts 
till nyko-områden. 
 
Det görs även en noggrann bortfallsundersökning i bortfallsgruppen. 2000 individer som inte 
svarat i RVU2004 kontaktas per telefon och intervjuas. Dessa respondenter frågas igen under 
RVU2005.  
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Session 12 Trafikutskottets granskning ”Transportforskning i en 
föränderlig värld” Bo Wijkmark 
 
Vid årsskiftet 2000/2001 genomfördes en stor förändring i Forsknings-Sverige. 
Grundforskningsråden slogs samman till Vetenskapsrådet och flera sektor-
forskningsorgan avvecklades, medan deras uppgifter övertogs av andra 
myndigheter. För transportforskningen blev reformen radikal: KFB 
(Kommunikationsforskningsberedningen) lades ner och anslaget lämnades 
över till den nya FoU-myndigheten Vinnova. Utöver huvuduppgiften att stödja 
svenska innovationssystem fick Vinnova ta över det mesta av KFB:s ansvar för 
att finansiera transportforskning men fick inte uppgiften att samordna all sådan 
forskning och satsa på långsiktig kunskaps- och kompetensuppbyggnad. För 
Vinnova var arbetet att bygga upp en helt ny verksamhet i svensk 
statsförvaltning länge dominerande, och transportforskningen kom i andra 
hand. 
 
De två andra huvudfinansiärerna Vägverket och Banverket behöll sina tidigare 
roller och tog på sig ett vidgat ansvar för sådan transportforskning som inte föll 
på Vinnova. Deras resurser ökade däremot inte, och regeringen lämnade dess-
utom nya uppdrag åt dem att delta i finansieringen av industrinära forskning. 
Sammantaget blev resultatet att transportforskningens volym mätt i pengar 
visserligen inte hade minskats, men inriktningen förändrats mot näringspoli-
tiskt och tillväxtpolitiskt intressant forskning, medan transportpolitiskt och ut-
bildningspolitiskt viktig forskning fått stå tillbaka. Det drabbade särskilt sam-
hällsvetenskapligt och beteendevetenskapligt orienterad forskning, t.ex. trafik-
säkerhetsforskning.   
 
Trafikutskottet begärde i våras en genomlysning av förändringarna och förslag 
till eventuellt förändrade styrsystem. Jag redovisade den 30 september uppdra-
get i rapporten ”Transportforskning i en föränderlig värld”. Min huvudiaktta-
gelse var att eftersom forskningen fördyrats genom en rad förändringar kring 
sekelskiftet och inriktningen ju hade förskjutits, behövdes ökade resurser för 
att kunna tillgodose behovet av strategisk forskning som stöd för de transport-
politiska ambitionerna och samhällsutvecklingen. 
 
Vinnova och trafikverken hade också noterat dessa förändringar och på rege-
ringsuppdrag i våras utarbetat en gemensam strategi för transportorienterad 
forskning, utveckling och demonstration. Jag föreslog att sådana strategier i 
fortsättningen skulle utarbetas och utvärderas löpande, och att trafikverkens 
sektorsforskningsansvar för sådant som ej var av direkt verksintresse skulle 
samlas i ett nytt anslag som kopplades till strategiarbetet.    
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CBA för cykeltrafikinvesteringar 
Gunnar Lind 
Movea Trafikkonsult AB 
Heliosgatan 12 
12030 Stockholm 
 

Vad är nyttan med cykling? 
För att utföra en kostnadsnyttoanalys för en investering i cykelinfrastruktur krävs att nyttan jämförs med 
kostnaden. Men det krävs sannolikt nya metoder för att genomföra CBA för cykelinvesteringar då gängse 
metoder för väginvesteringar inte tar hänsyn till en rad cykelspecifika åtgärder. Naturvårdsverket, Vägverket och 
Nordiska Ministerrådet har tagit initiativ till att förbättra beslutsunderlagen för investeringar i cykelinfrastruktur 
så att de blir jämförbara med andra transportslag. 

Nytta och kostnader 
Kostnaderna är ofta relativt konkreta och erfarenhetsvärden avseende investering och drift för olika 
cykelåtgärder redovisas i rapporten. Kostnadsuppgifterna bygger på erfarenheter av tidigare cykelprojekt, 
schablonvärden och underlag som givits av leverantörer vid upphandling. Nyttorna är mycket svårare att fånga 
in. De effekter som identifierats i projektet kan sammanfattas med nedanstående figur.  
 
cyklister  får det bättre   restid 1 
    fördröjningar 2 
    bekvämlighet  3 
    otrygghet 

(trafiksäkerhet, 
stöldrisk)  

4 

    cykelkostnad 5 
  cyklar mer  50% av effekter ovan 6 
              
andra 
resenärer 
och 
medborgare 

 byter till cykel   
50% av effekter ovan 

      7 

    förbättrad hälsa      8 
  påverkas av  trafiksäkerhet 9 
  cykeltrafik  externa effekter 10 
 

Slutsatser 
Rapporten visar att det är möjligt att bygga upp metodik för lönsamhetskalkyler av cykelinvesteringar, men att 
det finns ett antal osäkra faktorer, där mer underlag behövs. Främst gäller det förändring av cykelresande och 
bekvämlighets- och trygghetseffekter av cykling. Hälsoeffekterna av ökad rörlighet har klarlagts på ett 
tillfredsställande sätt, men cyklingens bidrag till detta är fortfarande oklart. Under vintern 2004/05 kommer nu 
metodiken att tillämpas i en handfull praktiska fall för att få större erfarenheter. Dessutom arrangeras ett nordiskt 
seminarium i februari 2005 för att byta erfarenheter om beräkningsmetodiken. Vi rekommenderar vidare att ett 
par FoU-projekt rörande de viktigaste av återstående brister genomförs under 2005. Med denna förutsättning 
borde vi kunna ha en metodik som vi kan stå för gemensamt i Norden inom ungefär ett år. 



 
Vilket transportarbete utförs av fotgängare och cyklister i Stor-Stockholm vid 
arbetspendling?  
 
 
Peter Schantz & Erik Stigell 
peters@ihs.se      eriks@ihs.se
 
FoU-gruppen Rörelse, hälsa och miljö  
Åstrandlaboratoriet 
Idrottshögskolan i Stockholm 
 www.ihs.se/faap  
 
 
Inledning 
 
Att cykla och gå till arbets-/studieplatsen är en viktig företeelse för att främja fysisk aktivitet, 
hälsa och miljö. Regeringen skriver bl.a. i folkhälsopropositionen från 2002 att:  
 
Det är viktigt med fysisk aktivitet både under arbete och under fritid. Möjligheten att öka 
andelen arbetsresor och andra förflyttningar mellan bostad och skola/arbete med gång och 
cykel bör tas tillvara – inte minst när det gäller korta resor. (1) 
 
Strategin att öka andelen fysiskt aktiva resor genom att gå och cykla till arbetet nämns även 
bland de åtgärder som behövs för att uppnå riksdagens transportpolitiska mål och de 
nationella miljökvalitetsmålen, t.ex:  
 
En ökad andel cykeltrafik bidrar till att många av miljökvalitetsmålen uppfylls. Inte minst för 
att nå målen om god luftkvalitet, god bebyggd miljö och begränsad klimatpåverkan krävs 
seriösa alternativ till biltrafik. (2) 
 
Trots en bred uppslutning kring behovet av att få fler svenskar att gå och cykla till arbetet är 
få studier gjorda av den grupp som redan idag är fysiskt aktiva arbetspendlare. Det finns t.ex. 
lite beskrivet om vilket transportarbete de utför i form av vilka avstånd de cyklar eller går. 
Avståndet har betydelse för vilket fysiskt arbete som utförs och därigenom vilken positiv 
hälsoeffekt den fysiska aktiviteten kan medföra.  
 
Tre förekommande metoder för att uppskatta avstånden för gång- och cykelturer är: 
a) att respondenten själv får uppskatta avståndet (se t.ex. 3, 4, 5), b) att enkätadministratören 
beräknar avståndet utifrån respondentens start- och målpunkt (se t.ex. 6, 7) samt c) att man 
förutom alternativ ”b” gör någon form av antagande om vilken den troligaste färdvägen är 
genom att ställa fler frågor i t.ex. en enkät (se t.ex. 8, 9). 
 
Dessa metoder för avståndsbedömning kan alla rymma potentiella felkällor. Syftet med denna 
delstudie är att värdera storleksordningen av dessa felkällor. Delstudien är en del av ett större 
forskningsprojekt med det övergripande syftet att belysa fysisk aktivitet vid arbetspendling i 
ett folkhälso- och miljöperspektiv.  
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Metod 
 
Den grupp vi studerat är fysiskt aktiva arbetspendlare boende i 08-området, vilket ungefär 
motsvarar Stockholms län förutom Norrtälje kommun. Personerna i gruppen går eller cyklar 
hela vägen till arbets-/studieplatsen vid något tillfälle under året. Vi fick kontakt med gruppen 
genom annonser i två stora dagstidningar i Stockholm, Dagens Nyheter och Svenska 
Dagbladet. Studien bygger på en enkät som skickades ut i september 2004 till 2148 personer. 
Svarsfrekvensen är hittills drygt 93 %. 
 
I samband med att enkäten skickades ut fick respondenterna också en personligt anpassad 
karta där de fick fylla i sin exakta färdväg. De inritade färdvägarna har vi mätt med en digital 
kartmätare av märket Run Mate Club från det nederländska företaget Metland.  
 
I studien jämför vi de färdavstånd som vi mätt upp på respondenternas kartor med den färdväg 
respondenterna uppskattat enligt en fråga i enkäten:  ”Uppskatta hur lång din färdväg är. Ange 
ungefärligt avstånd i kilometer, gärna med en decimal”. Vi jämför även det uppmätta 
avståndet med det avstånd fågelvägen som vi mätt upp mellan respondenternas bostad och 
deras arbets-/studieplats.  
 
 
Resultat 
 
Resultaten som är angivna i tabell 1 och 2 bygger på en mindre grupp respondenter och är 
preliminära.  
 
Verkliga färdvägen mellan bostad  
och arbets-/studieplats: 
  

Gång  (n = 62) Cykel  (n = 161) 

Medianavstånd enkel väg (km) 2,6 
 

5,4  

Högsta värde (km) 
 

9,3  35,0  

Lägsta värde (km) 
 

0,25  0,25  

Medelavstånd enkel väg (km) 2,8       sd 1,5 
 

7,1        sd 5,6 
 

 
Tabell 1. Tabellen bygger på uppmätta avstånd för verkliga färdvägar mellan bostad och 
arbets-/studieplats såsom de markerats på kartor. Förkortningen sd står för standardavvikelse. 
 
Verkligt avstånd 
 

100 % 100 % 

Uppskattat avstånd (% av verkligt avstånd) 
 

100     sd 30  101        sd 37  

Fågelvägen (% av verkligt avstånd) 
 

78       sd 12  78          sd 16  

 
Tabell 2. Tabellen beskriver relationen mellan det uppmätta verkliga avståndet och det 
uppskattade avståndet samt fågelvägen mellan start- och målpunkt. Förkortningen sd  
står för standardavvikelse. 



 
 
Diskussion 
 
Resultaten visar att metoden att låta respondenterna själva uppskatta avstånd i en enkät inte är 
en bra metod för att ta fram individuella färdavstånd för cyklister och fotgängare. Däremot 
blir gruppernas, cyklister respektive fotgängare, genomsnittliga färdavstånd rättvisande 
eftersom över- och underskattningar inom grupperna tar ut varandra. Vi kan inte upptäcka 
några större skillnader mellan fotgängare och cyklister vad gäller förmågan att bedöma 
färdavstånd.  
 
Användningen av fågelvägsavstånd är en säkrare metod om man korrigerar för att 
underskattningen är drygt 20 % av de verkliga avstånden.  Det beror på att den relativa 
avvikelsen från genomsnittsvärdena är mindre än jämfört med vad som erhålls vid subjektiv 
skattning. Vi vill avslutningsvis påpeka att resultaten vad gäller fågelvägsavstånden kan vara 
beroende av de geografiska förhållandena i Stor-stockholmsområdet med många 
vattenområden. Vi har inte gjort någon fördjupad analys av detta ännu.  
 
En slutsats av denna studie är att resedagböcker och andra metoder för att belysa människors 
gång- och cykelresor om möjligt bör inkludera en karta där respondenten ges möjlighet att 
fylla i sin exakta väg. Om detta inte är möjligt kan fågelvägsavståndet utnyttjas tillsammans 
med en korrektionsfaktor för att ge en uppskattning av transportarbetet. 
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Erfarenheter från 30 cykelvägsanalyser 
 
 
Sedan 1998 har Cykelfrämjandet gjort 36 Cykelvägsanalyser i 31 olika kommuner. Vi har 
varit i kommuner över hela landet från Boden i norr till Lund i söder. 
Bakgrunden till Cykelvägsanalyserna är regeringens beslut att förverkliga nollvisionen 
och att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem. För att detta ska bli verklighet krävs 
ett engagemang från allmänheten - ett engagemang som innebär att trafikanter ställer 
krav på trafikmiljöns utformning i syfte att minska trafikolyckorna och öka cyklandet.  
En Cykelvägsanalys går till så att experter från Cykelfrämjandet tillsammans med 
tjänstemän och politiker från kommunen cyklar gruppvis från centrum ut mot 
villaområdena och utvalda arbetsplatser.  
Vid inspektionen observerar deltagarna brister och kvaliteter i trafikmiljön med hänsyn 
till oskyddade trafikanters behov. Speciellt intressanta iakttagelser dokumenteras med 
digitalkamera för omedelbar redovisning. 
Efter inspektionen samlas grupperna och redogör för sina iakttagelser, gör jämförelser 
och sammanfattar intrycken.  
Samma eftermiddag möter grupperna representanter för kommunen och gör en muntlig 
presentation av analysen med förslag till åtgärder för att förbättra cykelmiljön. Den 
muntliga framställningen kompletteras med bildvisning. Själva inspektionen och den 
muntliga presentationen genomförs på en dag. 
Cykelvägsanalysen med bilder och åtgärdsförslag sammanfattas i en skriftlig rapport 
som levereras på en CD-skiva till kommunen några veckor senare. 
Vägverket bidrar med halva kostnaden för Cykelvägsanalyserna medan kommunen står för 
den andra halvan. Cykelfrämjandet har resurser för 6 till 8 Cykelvägsanalyser per år. 
 
 
Bo Dellensten 



Cykelvägar i den nationella vägdatabasen  
Krister Spolander Consulting 
krister@spolander.se 
08-720 01 25 
 
Den nationella vägdatabasen NVDB omfattar samtliga bilvägar i landet, dvs 
det statliga och kommunala vägnätet, de enskilda vägarna samt skogsbilvä-
garna.  
 
Men inte friliggande cykelvägar eller separata cykelbanor.  
 
Under senare år har cykeln fått plats i olika transportpolitiska sammanhang. 
I det infrastrukturpolitiska beslutet fram till 2015 anger Riksdagen exempel-
vis målet att cykeltrafiken ska öka, också dess andel av persontrafiken, 
bland annat mot bakgrund av ambitionen om ett långsiktigt hållbart trans-
portsystem.  
 
Också i den senaste trafiksäkerhetspropositionen lanseras en ny syn på cy-
keltrafiken. Där pekar man på behovet av att anpassa infrastruktur och övrig 
trafik bättre till cyklingens förutsättningar. Cykeltrafikens problem anses i 
hög grad att göra med biltrafiken, exempelvis hastigheterna.  
 
Denna utredning har genomförts på uppdrag av Vägverket och har syftat till 
att ta fram ett underlag för att ta ställning till om och hur cykelvägarna kan 
läggas in i eller länkas till den nationella vägdatabasen NVDB och vilka 
egenskaper hos cykelvägarna som basen i så fall bör innehålla. 
 
En rad olika nyttor och användningsområden för olika aktörer har identifie-
rats i denna utredning. Det har skett med hjälp av intervjuer med lokala och 
regionala cykeltrafikplanerare. Nyttorna handlar exempelvis om NVDB som 
instrument för att analysera kvaliteten på faktiska och tänkbara stråk för cy-
keltrafiken. Andra användningsområden gäller samordningen mellan olika 
transportsystem, exempelvis mellan cykel och kollektivtrafiken, men också 
mellan bil och cykel. För information och marknadsföring finns många olika 
användningar, från uppdaterade kartor på Internet till cykelvägvisning i mo-
bilterminaler. En viktig aspekt är uppföljningen av hur cykelvägnätet ut-
vecklas inom olika delar av landet. NVDB skulle där ge helt andra möjlig-
heter än idag, vilket är viktigt för prioriteringar och resursfördelningar. 
 
Denna utredning föreslår därför två saker. 
 
1. Det ena är att de friliggande cykelvägarna och separerade cykelbanorna 
läggs in i NVDB nätmodell, beskrivna på samma sätt som bilvägnätet geo-
metriskt och topologiskt. Det på detta sätt utvidgade vägnätet klassas med 
avseende på vilken typ av trafik det är upplåtet respektive förbjudet för. Det-
ta beräknas kosta 0,5 miljoner kronor för specifikation av noder och länkar 
för teknisk realisering.  
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2. Det andra gäller vilka uppgifter om cykelvägarna som bör in i eller länkas 
till NVDB. Relevanta uppgifter kommer dels att kunna härledas eller hämtas 
från vad som redan idag finns i NVDB eller kommer att finnas anslutet i 
framtiden, dels behöva samlas in specifikt för cykelvägarna.  
 
Utredningen föreslår en stark begränsning av antalet specifika cykeluppgif-
ter och att de läggs in i en separat sakdatabas för cykel. Uppgifterna gäller 
sådant som cykelvägarnas beläggning, belysningen (i första hand i kors-
ningarna), hinder på sträcka eller i korsning, samt uppgifter om korsningar 
med motortrafik, exempelvis förekomst av cykelöverfart med eventuella 
fartdämpande åtgärder. Detta urval av uppgifter grundas bland annat på en 
standardiserad bedömningsstudie av ett mycket stort antal tänkbara uppgif-
ter. 
 
Rapporten finns i pdf-format på Vägverkets hemsida: 
Spolander K, & Dellensten B. Cykelvägar i den nationella vägdatabasen 
NVDB. 2004-07-10. 
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Cykelleder för turism och rekreation 
Sverige är ett land med goda förutsättningar för cykelturism. Den södra halvan av landet är 
relativt tätbebyggd och ligger nära länder med många potentiella besökare som Danmark, 
Tyskland och Nederländerna. Bornholm, som har ungefär samma yttre förutsättningar som 
Österlen, Halland, Öland, Gotland och Östergötland, tar årligen emot ca 150 000 cykelturister. 
Vad Bornholm har men Sverige saknar är ett nätverk av bilfria cykelleder.  
 
Vi behöver bygga bilfria cykelbanor och cykelvägar för skolvägar, arbetspendling mellan 
tätorter som ligger upp till 15 km från varandra samt mellan tätorter och närbelägna utflykts-
mål som badplatser, ridstall och naturreservat. Därigenom skulle vi få ett mycket bra embryo 
till nätverk för rekreation och turism. Luckorna mellan de lokala nätverken kan täppas till bl.a. 
genom att utnyttja nedlagda banvallar, stigar (i lämplig terräng) och mötesplatsvägar (som 
måste skyltas så att bilisterna vet att de befinner sig på en cykelled).  
 
Sverige befinner sig på efterkälken. Länder som USA, Canada (Quebec), Storbritannien, Spa-
nien, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Österrike, Schweiz och Danmark har 
alla hunnit längre. De utländska erfarenheterna visar att bilfria leder inte bara attraherar cyk-
lister utan också vandrare, inlineåkare, rullskidåkare, handikappade (rullstolar och permobi-
ler) samt under vissa omständigheter ryttare och skidåkare. Lederna ger upphov till lokal ut-
veckling i form av cykeluthyrning, kaféer, bed & breakfast, vandrarhem och hotell samt kafé-
er och restauranger. Statistik från Storbritannien visar att en fjärdedel av cyklisterna är nya 
cyklister eller cyklister som tidigare cyklat sällan. Hälsoeffekten är mycket positiv. 
 
De utländska erfarenheterna visar att en satsning på leder för bilfri rekreationscykling snab-
bast kommer tillstånd om man kan skapa ett nationellt program och åstadkomma statlig finan-
siering åtminstone i form av en grundplåt. Cykelvägsinvesteringarna har inte tillräckligt tunga 
företrädare för att kunna konkurrera med konventionella vägprojekt om infrastrukturinvester-
ingarna utan behöver öronmärkta medel.  
 
Lämpliga områden i Sverige för pilotprojekt är främst Halland, Österlen, Östergötland och 
Gotland. Andra områden med goda förutsättningar är Kronobergs län, området kring Ulrice-
hamn, Öland och Klarälvsdalen. 
 
Föreningen Bilfria Leder (www.swedishgreenways.se) arbetar tillsammans med Region 
Halland, Hallands Turist, Turistdelegationen och Vägverket Region Väst på en förstudie till 
en bilfri cykelrekreationsled mellan Göteborg och Båstad. Drygt 40 procent av sträckan är 
redan bilfri. Föreningen och Svenska Kommunförbundet håller gemensamt på att ta fram en 
handledning i hur man planerar och bygger bilfria leder på landsbygden. 
 
 
 

http://www.swedishgreenways.se/


Bypad – en metod för att revidera arbetet med cykeltrafik i en 
kommun 
 
Karin Neergaard 
Trivector Traffic AB 
karin.neergaard@trivector.se 
046-38 65 16 
 
Vad är Bypad? 
BYPAD står för BicYcle Policy AuDit. Det är ett instrument som hjälper kommuner att utvärdera och 
förbättra kvaliteten på sitt lokala arbete med cykeltrafik. Metoden tar utgångspunkt i TQM – Total 
Quality Management- som används i företag för att förbättra processer (t ex ISO9001:2000). BYPAD+ 
är ett uppföljningsprojekt till BYPAD som syftar till att förbättra metoden ytterligare, sprida 
användningen av utvärderingar och därigenom skapa ett benchmarking-system för europeiska städer. 
BYPAD+ är ett projekt som finansieras av EU (SAVE Programme) och pågår 2003-2004/5.  
 
BYPAD+ består av ett kärnkonsortium av forskare från Belgien, Österrike och Schweiz samt 
nationella kontaktpunkter från 15 olika länder, i Sverige Trivector Traffic, som guidar städerna genom 
implementeringen av Bypad-verktyget. Trivector är nationell kontaktperson för Växjö, Lund och 
Drammen som implementerat Bypad+ under 2003-2004 (avslutas sept 04). Totalt finns det idag 59 
Bypad-städer (som har eller är på väg att implementera Bypad-verktyget).  
 
Metoden består av ett frågeformulär som är baserat på europeiska goda exempel som har visat sig vara 
framgångsrika. En väsentlig del av projektet är att det genomförs på initiativ av kommunen och att 
deltagarna består av en blandning av politiker, tjänstemän och användare. Den nationella 
kontaktpersonen (konsulten) fungerar som objektiv processövervakare. Med frågeformuläret som 
grund analyseras styrkorna och svagheterna i det befintliga arbetet och ger klara indikationer på 
framtida förbättringar. Genom att upprepa utvärderingen regelbundet (vartannat eller vart tredje år) får 
man fram hur kommunens cykelarbete har förändrats. 
 
Varför ska man använda Bypad? 
De tre kommuner som Trivector guidat har goda erfarenheter av metoden och har bl a tagit upp 
följande fördelar: 
 
- Ger legitimitet åt alla typer av cykelåtgärder, inte bara infrastruktur 
- Ger en bra gemensam plattform – utgångspunkt för framtida förändringar 
- Ger förslag på åtgärder (och styrkor och svagheter analyseras) 
- Ger struktur åt arbete med att ta fram en cykelplan 
 
Hur bra är de svenska cykelstäderna i jämförelse med de europeiska? 
Jämförelse med andra europiska städer som ingår i Bypad visar att de svenska städerna står sig mycket 
bra. På en skala från 0-100% har Lund erhållit 75%, vilket kan jämföras med Odense som är bäst med 
85% och medel som ligger på drygt 50%. 
 
Bypad i framtiden 
Bypad har en egen webbsida- www.bypad.org. Om man är medlem i Bypad kan man gå in och 
jämföra sig med andra städer samt hitta best practise-exempel. Idagsläget har ett 60-tal europeiska 
städer genomfört Bypad. Förhoppningen är att Bypad ska sprida sig till fler städer samt att de städer 
som redan reviderats enligt Bypad ska följa upp sitt resultat med nya revisioner. Om du vill bli 
medlem i Bypad och genomföra en revision så kontakta Karin Neergaard på Trivector Traffic. 

http://www.bypad.org/
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Problemstilling og metode 
 
Muligheder og barrierer for trafiksikkerhedsarbejdet i Sverige er analyseret i det 
projekt, som her præsenteres . Det er følge af et opdrag som Transportøkonomisk 
institutt har udført for det svenske Vägverk. Projektet fokuserer på organisatoriske 
og politiske forhold, hvilket - ved siden af udvikling af konkrete virkemidler - er et 
vigtigt område, hvis man vi nå ambitiøse mål om reduktion i antallet af dræbte og 
alvorligt skadede i vejtrafikken.  
 
I projektet er Vägverket og verkets relationer til det politiske niveau og politiet i 
fokus. Ved det politiske niveau forstår vi Riksdagen, Regeringen og 
Regeringskansliet. Vi har på forhånd antaget at tre faktorer har betydning for 
eventuelle muligheder eller barrierer, nemlig systemer for mål- og resultatstyring, 
organisatorisk samspil og økonomiske ressourcer. Hver af disse tre faktorer kan 
analyseres internt i Vägverket (intraorganisatorisk) og udenfor Vägverket 
(interorganisatorisk).  På den baggrund er der opstillet seks spørgsmål, som styrer 
projektet. Spørgsmålene ser således ud: 
 

SEKS STYRENDE SPØRGSMÅL  
 MÅL- OG 

RESULTATSTYRING 
ORGANISATORISK 

SAMSPIL 
ØKONOMISKE 

RESSOURCER 
INTERORGANISATORISK ER HENSYN TIL 

TRAFIKSIKKERHED 

INTEGRERET I DE 

POLITISK FASTSATTE 

MÅL PÅ TRANSPORT-
OMRÅDET? 

BIDRAGER DET 

ORGANISATORISKE 

SAMSPIL MELLEM 

VÄGVERKET PÅ DEN 

ENE SIDE OG DET 

POLITISKE NIVEAU OG 

POLITIET PÅ DEN 

ANDEN SIDE POSITIVT 

TIL TRAFIKSIKKER-
HEDSARBEJDET? 

PRIORITERER DET 

POLITISKE NIVEAU 

TRAFIKSIKKERHED 

VED TILDELING AF 

ØKONOMISKE 

RESSOURCER I 

VEJSEKTOREN? 

INTRAORGANISATORISK ER HENSYN TIL 

TRAFIKSIKKERHED 

INTEGRERET I 

VÄGVERKETS INTERNE 

MÅL- OG 

RESULTATSTYRING? 

ER HENSYN TIL 

TRAFIKSIKKERHED 

INTEGRERET I ALLE 

RELEVANTE ENHEDER 

I VÄGVERKET? 

PRIORITERER 

VÄGVERKET INTERNT 

ØKONOMISKE 

RESSOURCER TIL 

TRAFIKSIKKERHEDS-
ARBEJDET? 

 
Arbejdet med projektet har været delt i to faser. Fase 1 indeholdt en generel analyse 
af de seks spørgsmål, mens de seks spørgsmål i fase 2 besvares ud fra to case-
studier. Projektets to case-studier er mitträcke og ATK (automatisk trafikkontrol). 
 
Projektets empiri udgøres af såvel dokumenter som interviews. Dokumenterne 
stammer i hovedsagen fra politiske og administrative myndigheder i Sverige. Der er 
gennemført 11 kvalitative og kritiske, semi-strukturerede forskningsinterviews med 
ialt 12 forskellige personer. Interviewpersonerne fordeler sig således: Vägverket 6, 
Riksdagens Trafikutskott 2, Näringsdepartementet 1, Rikspolisstyrelsen 1, 
Vägtrafikinspektionen 2.  
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Mål- og resultatstyring 
 
Styring via mål og resultater anvendes både i den politiske styring af 
myndighederne, og i myndighedernes interne styring. På transportområdet 
eksisterer et hierarki af politisk fastsatte mål. Det overordnede mål for 
transpotsektoren er, at ”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”. Der 
eksisterer endvidere seks delmål, hvor ét drejer sig om, at ingen på langt sigt dør 
eller kommer alvorligt til skade som følge af trafikulykker. For flere delmål 
eksisterer etapemål. På vejområdet betyder etapemålet, at der skal være færre end 
270 døde per år i vejtrafikken ved udgangen af 2007. 
 
Regeringens såkaldte regleringsbrev til de enkelte myndigheder er et centralt 
instrument i mål- og resultatstyringen. I Vägverkets regleringsbrev gentages 2007-
etapemålet, og der opstilles et specifikt årsmål.  
 
Vägverket har selv vedtaget en vision og en virksomhedside. Visionen er: ”Vi gör 
den goda resan möjlig”, og virksomhedsideen lyder således: ”Med människan i 
centrum skapar Vägverket möjligheter till effektiva, säkra och miljöanpassade 
transporter för medborgare och näringsliv”. Såkaldte styrkort spiller en central rolle 
i Vägverkets interne mål- og resultatstyring, og det er indtrykket at de også i praksis 
har stor betydning. I Vägverkets övergripande styrkort spiller trafiksikkerhed en 
pæn rolle. Sikkerhed spiller en vis rolle i hovedkontorets styrkort og indgår med 
betydelig vægt i regionernes styrkort, mens sikkerhed er fraværende i styrkortene 
for en række andre enheder.  
 
Samlet set står trafiksikkerhed stærkt i mål- og resultatstyringsdokumenterne. Kun i 
Vägverkets interne målstyring kunne hensyn til trafiksikkerhed prioriteres op. 
Projektets interviews viser imidlertid, at etapemålet for 2007 er opgivet af de fleste, 
hvilket svækker målets betydning.  
 
 
Samspil 
 
I projektet analyseres Vägverkets samspil med det politiske niveau og med politiet. 
Endvidere analyseres samspillet mellem Vägverkets forskellige dele.  
 
I almindelighed betegner interviewpersonerne samspillet mellem Vägverket og det 
politiske niveau positivt. Det er præget af fælles forståelse og åbne 
kommunikationskanaler, og på det politiske niveau findes oprigtig interesse for og 
opbakning til trafiksikkerhedsarbejdet. Begivenhederne omkring regeringens 11-
punktsprogrammet fra 1999 er et eksempel.  
 
Det synes magtpåliggende for begge parter, at samspillet fungerer harmonisk. Når 
det drejer sig om trafiksikkerhedsarbejdet er graden af harmoni øget over de senere 
år. I forhold til bevillinger tilkendegav Vägverket tidligere eksplicit behov for 
ekstra midler til trafiksikkerhedsarbejdet, mens verket i dag ikke lægger vægt på de 
økonomiske omkostninger i dialogen med det politiske niveau. Tilsvarende 
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nedtoner Vägverket i dag - modsat tidligere - politikernes ansvar for 
trafiksikkerhedsmålene,  og pålægger i stedet sig selv den opgave at finde tiltag og 
løsninger indenfor de rammer, som kan accepteres politisk. 
 
I projektet stilles spørgsmål ved, om et harmonisk samspil bidrager positivt til 
trafiksikkerhedsarbejdet. En vis fælles forståelse og åbne kommunikationskanaler 
mellem Vägverket og det politiske niveau er en forudsætning for en positiv 
udvikling af arbejdet. Men indenfor de rammer er konflikt både naturligt og 
nødvendigt. Implementering af nollvisionen, etapemålet og en høj prioritering af 
trafiksikkerhedsarbejdet kræver ændringer, og ændringer kan være vanskelige at 
opnå uden en vis grad af konflikt. 
 
Politiets rolle i forhold til trafiksikkerhed er trafikovervågning, og politiets indsats 
er afgørende for at komme i nærheden af etapemålet i 2007. Såvel dokumenter som 
interviews efterlader det indtryk, at trafiksikkerhed ikke er højt prioriteret i politiets 
arbejde. Politiet i Sverige er organiseret med 21 såkaldte politidistrikter, det vil sige 
ét i hvert län. Länspolismästarna i hvert distrikt prioriterer andre opgaver højere end 
trafikovervågning. En konsekvens er, at antallet af trafikpoliser er sunket successivt 
fra ca. 1.300 i begyndelsen af 1990’erne til ca. 600 i dag. Når politiet ikke 
prioriterer trafiksikkerhed hænger det  bl.a. sammen med at regeringen heller ikke 
prioriterer trafiksikkerhed højt i regleringsbrevet til politiet. 
 
Der findes tilsyneladende kun et svagt samarbejde om trafiksikkerhed mellem de to 
ressortansvarlige departementer, Näringsdepartementet og Justitsdepartementet. Det 
samme gør sig gældende mellem Riksdagens Trafikutskott og Justitieutskott. 
 
Det er på denne baggrund, at Vägverkets og politiets samarbejde om trafiksikkerhed 
udspiller sig. Interviewpersoner i begge organisationer understreger, at samarbejdet 
mellem Vägverket og den nationale politienhed, Rikspolisstyrelsen, er forbedret, og 
at der i dag er en god dialog. Vägverkets strategi i samarbejdet udtrykkes af en 
interviewperson således: ”Vi kan inte pusha dem för mycket, för då till slut blir det 
bara att de sätter klackarna i golvet och vänder om. Det gäller att pusha mjukt, men 
ändå pusha hårt”. Indtrykket er, at en relativt lille, men voksende gruppe 
medarbejdere i Rikspolisstyrelsen arbejder positivt og tæt sammen med partnere i 
Vägverket. Samarbejdet mellem Vägverket og politiet er imidlertid meget 
personafhængigt, og dermed skrøbeligt. Samarbejdet mellem Vägverkets regioner 
og politidistrikterne halter.  
 
Hvad angår Vägverket internt, har verket historisk ikke været den hovedansvarlige 
aktør for trafiksikkerhed på nationalt, statsligt niveau. Frem til 1992 var Vägverkets 
hovedopgave at varetage statens ansvar som vejbestyrelse, mens det var 
Trafiksäkerhetsverket, som havde hovedansvaret for sikkerhed. Fra 1993 blev 
Trafiksäkerhetsverket imidlertid nedlagt, og Vägverket overtog opgaverne. Fra 
1996 har på Vägverkets hovedkontor eksisteret en såkaldt Trafiksäkerhetsenhet, 
som var drivende i verkets arbejde med trafiksikkerhed. 
 
I dag er trafiksikkerhedsarbejdet på mange måder godt integreret i Vägverkets 
organisation. Alle medarbejdere kender nollvisionen og målene, og alle må forholde 
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sig til dem. Det er vores indtryk, at der er sket en positiv udvikling i integration af 
trafiksikkerhedshensynet i Vägverket siden sammenlægningen med 
Trafiksäkerhetsverket.  
 
I Vägverkets organisation findes imidlertid også nogle konfliktlinier om prioritering 
af hensynet til trafiksikkerhed. Den mest markante konfliktlinie går mellem de 
nationale enheder i Borlänge på den ene side, og Vägverkets regioner på den anden 
side. I Borlänge prioriteres trafiksikkerhed mere end tilfældet er i regionerne. Det er 
en konfliktlinie som afspejles og holdes ved lige af det politiske niveau nationalt og 
regionalt. Vägverkets regioner er præget af de regionale og kommunale politikere, 
som i højere grad end de nationale politikere, foretrækker fremkommelighed 
fremfor trafiksikkerhed.  
 
En anden konfliktlinie går mellem medarbejdere fra det gamle Vägverk og det 
gamle Trafiksäkerhetsverk. Konflikten afspejler til en vis grad de hensyn som de to 
verk hver for sig var sat i verden for at varetage.  
 
Fra 2003 trådte en ny organisering af Vägverket i kraft. Den indebærer bl.a. at 
Trafiksäkerhetsenheten nedlægges. Hensigten er, at hele organisationen skal blive 
mere ansvarlig for at varetage hensynet til trafiksikkerhed. Det skal ikke længere 
være muligt at undlade initiativer med henvisning til en lille, måske lidt isoleret 
Trafiksäkerhetsenhet. I projektet karakteriseres dette som en modig strategi, men 
der stilles spørgsmålstegn ved, om organisationen er moden til et sådant skridt. 
Nedlæggelsen kommer måske for tidligt, fordi store dele af organisationen ikke har 
internaliseret hensynet til trafiksikkerhed. 
 
 
Økonomiske rammer 
 
Den svenske regering har over en årrække, og særligt i sidste halvdel af 90’erne 
præsenteret Vägverket for stramme budgetter. Trods denne økonomiske situation 
har politikerne imidlertid fastholdt en høj prioritering af trafiksikkerhedsarbejdet. 
Med den politiske stadfæstelse af den nationale vejtransportplan 2004-2015 sker der 
ligeledes en opprioritering af midlerne afsat til trafiksikkerhedstiltag på det statslige 
vejnet. 
 
Vägverkets regleringsbrev indeholder både små og store poster. For nogle meget 
store beløb findes ikke detaljerede retningslinier i regleringsbrevet eller andre 
steder. Vägverket er således i besiddelse af et et vist økonomisk råderum, som ikke 
begrænses af politiske beslutninger.  
 
Som indikator på, hvorvidt Vägverkets prioriteringer i større eller mindre grad 
tilgodeser trafiksikkerhed indenfor de politisk fastsatte økonomiske rammer, har vi 
set på udviklingen i den andel af bevillingen til sektoropgaver, som Vägverket 
anvender til trafiksikkerhedsarbejde. Udviklingen viser, at Vägverket ikke fuldt ud 
udnytter de muligheder som opstår for at opprioritere trafiksikkerhedsarbejdet. 
Istedet modererer Vägverket tilsyneladende de politisk besluttede økonomiske 
prioriteringer af trafiksikkerhedsarbejdet. 
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To case-studier 
 
Projektet indeholder to case-studier, dels et om mitträcke dels et om ATK. I case-
studierne analyserer vi beslutnings- og implementeringsprocesserne. 
 
I case-studiet om mitträcke følger vi processen fra 1995, hvor nollvisionen 
præsenteres og ideen om at introducere mitrräcke som løsningen på problemet med 
trafiksikkerhed på de såkaldte 13-metersvägar spirer. Løsningen med mitträcke 
kommer i spil, fordi ca. 60 mennesker hvert år omkommer i kollisionen med en 
modkørende bil på disse veje - de såkaldte mötesolyckor. Mitträcker adskiller 
modkørende biler via en fysisk barriere, og reducerer derfor denne type ulykker.  
 
På det lokale politiske nivau, i politiet og i pressen var der betydelig modstand mod 
ideen om mitträcker. Internt i Vägverket var der også nogen modstand. Når 
Vägverket alligevel gennemførte forsøg med mitträcke skyldes det, at verket sad i 
en skruestik. På den ene side var verket ikke mindst på grund af nollvisionens 
lancering nødt til at gøre noget ved ulykkerne. Og på den anden side var der knapt 
med penge, og det er væsentligt billigere at bygge mitträcke end at bygge om til 
motorvej. 
 
Efter åbning af den første strækning med mitträcke i 1998, viser resultaterne sig at 
være særdeles positive, og alle vil nu have mitträcke. 
 
Hvad angår ATK blev svenske forsøg gennemført mellem 1990 og 1992. I case-
studiet koncentrerer vi os imidlertid om perioden fra 1999. I regeringens 11-
punktsprogram, som kom netop på det tidspunkt, skrev regeringen med henvisning 
til andre lande, at man må overveje at indføre ATK på særligt farlige vejstrækninger 
i Sverige 
 
På den baggrund indledte Vägverket og Rikspolisstyrelsen et samarbejde. I 
begyndelsen var der vanskeligheder. En chef i Rikspolisstyrelsen stillede således på 
det første møde spørgsmål ved legitimiteten af 11-punktsprogrammet. Efterhånden 
blev den ansvarlige i Rikspolisstyrelsen imidlertid ”heltänd” på ideen, og generelt 
beskriver centrale parter i Vägverket og Rikspolisstyrelsen samarbejdet som 
vellykket. Samarbejdet med politidistrikterne er sværere. 
 
I løbet af sommeren 2000 blev der iværksat et 2-årigt nationalt forsøg med ATK. 
Erfaringerne var positive, og man konkluderede, at ATK tilhører ”en av de mest 
konstnadseffektivaste trafiksäkerhetsåtgärder”. Via Vägverkets regleringsbrev blev 
der på den baggrund afsat midler til Rikspolisstyrelsens arbejde med ATK i årene 
2002-2004. 
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Konklusion 
 
Den væsentligste mulighed for trafiksikkerhedsarbejdet er de oprigtigt engagerede 
politikere. Den politiske opbakning resulterer i, at at trafiksikkerhed er vel 
integreret i de politiske mål på transportområdet, og det resulterer i perioritering af 
økonomiske ressourcer til trafiksikkerhed ved udarbejdelse af regleringsbrevet til 
Vägverket. Engagementet eksisterer først og fremmest i Trafikutskottet, men det er 
vores vurdering, at engagementet smitter, så de andre medlemmer af Riksdagen 
også bakker op om arbejdet.  
 
En af to væsentlige barrierer for trafiksikkerhedsarbejdet består i politiets 
begrænsede engagement i trafikovervågning. Det er på alle nivauer i politiets 
organisationer, at der er behov for en højere prioritering af trafikovervågning, men 
det er i særlig grad i politidistrikterne, at der er problemer.  
 
Den anden væsentlige barriere findes i en begrænset prioritering af trafiksikkkerhed 
i län og kommuner. De lokale politikeres manglende prioritering sætter sit præg på 
Vägverkets regioner og formentlig også på politiets distrikter. Internt i Vägverket 
spiller regionerne derfor rollen som tilbageholdende i spørgsmål om at varetage 
hensyn til trfiksikkerhed.  
 
To andre vigtige barrierer er et svagt samarbejde mellem transportsektoren og 
justitssektoren. Det gælder både mellem Näringsdepartementet og 
Justitiedepartementet og mellem Trafikutskottet og Justitieutskottet i Riksdagen. 
Endvidere viser interviewene, at de fleste har opgivet etapemålet for 2007, hvilket 
må forventes væsentligt at forringe etapemålets betydning.  
 
Konklusionen indeholder endvidere forslag til mulige initiativer, der kan styrke 
trafiksikkerhedsarbejdet. Således foreslås det at overføre midler fra Vägverket til 
politiets trafikovervågning. Der foreslås et nyt program a la 11-punktsprogrammet, 
som laves af Näringsdepartementet og Justitiedepartementet i fællesskab, og som 
blandt andet indeholder et nyt mere realistisk, kvantitativt etapemål og krav om at 
politiets ledelse på alle niveauer prioriterer trafikovervågning højt. Desuden 
anbefales kontinuerlige fælles seancer mellem Riksdagens Trafik- og Justitieutskott. 
Internt i Vägverket forslås at føre trafiksikkerhed ind i styrkort i Vägverket, hvor 
det idag ikke figurerer, evt. som rammebetingelse, og det anbefales at genoprette en 
trafiksäkerhetsenhet som skal have en katalysator-rolle. 
 
Projektet viser et behov for at arbejde videre med mere specifikke problemstillinger 
på område, hvor det indenfor rammerne af nærværende projekt ikke har været 
muligt at gå i dybden. Der er således behov for en mere dybdegående analyse af, 
hvordan politiets organisationer prioriterer trafikovervågning. Der er endvidere 
behov for nærmere at analysere de lokale og regionale politikeres indstilling til 
trafiksikkerhed, og hvordan deres indstilling præger prioriteringerne i Vägverkets 
regioner og politiets distrikter. 
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Trafiksäkerheten i Finland fram till år 2020 
 
Markus Pöllänen 
Forskare 
Trafik- och transportteknik 
Tammerfors tekniska universitet 
Pb 541, FIN-33101 Tammerfors, Finland 
markus.pollanen@tut.fi 
 
Under åren 2003–2004 pågick en undersökning om faktorer bakom trafiksäkerhetsutvecklingen i 
Finland och trafiksäkerhetens framtidsbilder fram till år 2020. Faktorerna som studerades var 
befolkning, nationalekonomi, trafikkostnader, trafikinfrastruktur, reglering av systemet, fordonsbestånd 
samt trafik- och transportarbete. Den viktigaste förändringen som sker i befolkningen är åldrandet. År 
2020 kommer nästan var fjärde finländare att vara över 65-årig. Andra viktiga förändringar är 
exempelvis ITS-utvecklingen och de beslut som görs på trafiksektorn samt på andra sektorer. 
 
Den starka växten av fordonsbestånd och fria hastigheter ledde till tillväxt av trafikolyckornas antal på 
1960-talet. År 1972 nådde antalet trafikdöd toppen med sammanlagt 1156 döda. Med många åtgärder 
liksom hastighetsbegränsningar gick antalet döda ner till 551 år 1980. Nästa större minskning hände på 
1990-talet och år 2000 gick antalet trafikdöd under 400. Mellan åren 1970 och 2002 omkom över 
21 000 människor i trafiken och över 350 000 skadades. Trafikolyckor räknas orsaka ungefär 3 
miljarder euros samhällsekonomiska kostnader årligen. Som vision för vägtransportsystemet i Finland 
har sätts att ingen skall dödas eller skadas alvarligt i trafik. Etappmålen är att år 2007 får det vara högst 
290 och år 2010 under 250 trafikdöd. 
 
I undersökningen analyserades trafiksäkerheten riksomfattande separat inom befolkningens årsgrupper, 
trafikantgrupper och kön. Trendextrapolering av trafikrisker i olika grupper visade, att om utvecklingen 
fortsätter på samma sätt som åren 1970–2002, har 15–24- och över 65-åriga, personbilars grupp och 
män största risker år 2020. Extrapolering demonstrerar vilka grupper som har haft dåligare utveckling 
än andra och vart därför behövs särskilda åtgärder. Till exempel skillnaderna mellan män och kvinnor 
borde tas bättre i beaktande i utbildning och informering. 
 
Trafiksäkerhetsproblemen varierar på olika områden i Finland. Befolkningen åldras i alla delar av 
landet, men snabbast i Norra och Östra Finland. Olika problemen kan bäst bli lösta regionalt och lokalt. 
Ett visst problem kan behandlas i arbetsgrupper vars medlemmar kommer från kommunen, 
Vägförvaltningen, polisen, bilskola osv. Stora utmaningar på nationell nivå är till exempel finansiering 
av trafiksäkerhetsarbete och lösning av personbilismens problem. 



Vad tycker bussförarna i Trollhättan om ’’nollvisionsslingan’’? 
 

Peter Rosander 
 

Avdelningen för trafikteknik  Luleå tekniska universite  ,  t,
 971 87 Luleå, Tel: 0920-492409, 

E-post: Peter.Rosander@ltu.se 

 
 
Nollvisionsslingan i Trollhättan genomfördes under åren 2000 och 2001 i nationell 
samverkan mellan Vägverket, Trollhättans kommun, SAAB, NTF, Svenska kommun-
förbundet, Västra Götalandsregionen och Polisen. Investeringar i befintliga vägar och 
gator för drygt 100 Mkr skapade en 39 km lång "nollvisionsslinga". 
 
Inför projektstarten sade man att projektet vänder sig till alla – såväl beslutsfattare 
som tekniker och allmänhet. Man vill påverka människors attityder och beteenden, 
men ännu mer skapa efterfrågan på det som demonstreras, t ex: säkra bilar med tek-
niska stödsystem, mötesfria landsvägar, förlåtande sidoområden och säkrare stadsmil-
jöer med några nya tankar omkring utformning och skyltning. 
 
Man har sagt att slingan ska vara av sådan kvalitet att den väcker nationellt och inter-
nationellt intresse och samtliga ansvariga systemutformare och andra aktörer ska sam-
verka för en säker trafik. Den ska också visa att kombinationen av ett säkert fordon 
och en rätt utformad trafikmiljö minskar risken att dödas eller skadas allvarligt i trafi-
ken. Nivån på medvetandet om säker trafik höjs lokalt, nationellt och internationellt. I 
förlängningen kan Trollhättan och Sverige bli ett centrum för nationella och interna-
tionella studiebesök, konferenser och seminarier när det gäller trafiksäkerhet och fy-
sisk utformning. 
 
Det pågår stundtals en debatt i Sverige om farthindrens fysiska påverkan på bl.a. yr-
kesförare. De är en speciellt utsatt grupp genom den höga exponering som de utsätts 
för. På många orter i Sverige har både bussförare och personal från räddningstjänsten 
önskat en fördjupad dialog om farthindrens förtjänster och brister. Därför intervjuades 
bussförare i Trollhättan för att få deras syn på den del av gatunätet som genomgått 
många ombyggnationer i samband med Nollvisionsslingans tillkomst. Mer än hälften 
av 25 intervjuade bussförare i Trollhättan var negativa till Nollvisionen och Nollvi-
sionsslingan. De många farthindren har vållat problem med stötar och vibrationer i 
fordonen, och då speciellt vissa typer av gupp och förhöjningar. I föredraget förklaras 
närmare varför. Många platser visade också tecken på sättningar i vägbanan intill 
guppen vilket visar på vikten av ett regelbundet underhåll och tillsyn av sådana plat-
ser. 
 



Referat VTI 
 
Matts-Åke Belin,  
Doktorand  Karolinska Institutet,   
Folkhälsovetenskapliga institutionen samt Vägverket   
matts-ake.belin@vv.se  
 
Hösten 1997 fattade riksdagen beslut om nollvisionen som nytt långsiktigt 
mål för trafiksäkerheten i Sverige. I propositionen 1996/97:137 som låg till 
grund för det nya långsiktiga målet beskrivs också en ny inriktning av 
trafiksäkerhetsarbetet.  Nollvisionen som både mål och inriktning av 
trafiksäkerhetsarbetet har fått stor uppmärksamhet, inte bara i Sverige utan 
också i vår omvärld. I min presentation presenteras en idémässig analys av 
nollvisionen som en ny trafiksäkerhetspolicy samt några exempel på vad 
denna policy har fått för praktisk betydelse för trafiksäkerhetsarbetet.  
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Tillgänglighetseffekter av nya nord-sydliga förbindelser i Stockholm. 
Jonas Eliasson 
Transek AB, Solna Torg 3, 171 45 Solna 
e-post  jonas@transek.se
tfn 08-735 20 46; 735 49 26 
fax 08-735 20 20  
 
Det finns ett stort behov av bättre förbindelser för Saltsjö-Mälarsnittet i Stockholm. Behovet ökar också 
med tiden, dels eftersom vägträngseln ökar, dels eftersom regionens befolkningstillväxt gör det nödvädigt 
att få även mer perifera lägen att bli attraktiva för bostäder och företag. 
 
I detta projekt har vi på uppdrag av Vägverket studerat hur olika sätt att förbättra kapaciteten över Saltsjö-
Mälarsnittet förändrar tillgängligheten. Uppgiften kompliceras av att åtgärderna som analyseras är så 
komplexa: två alternativ utgörs av vägförbindelser, där den ena dessutom innehåller nya 
kollektivförbindelser; ett alternativ är ett ”kombinationsalternativ”, som är ett paket av vägförbättringar, 
kollektivtrafikinvesteringar och vägavgifter.  
  
Anledningen till att intressera sig för ”tillgänglighetsförändringar”, snarare än enklare mått som t ex ”restid 
mellan punkt och punkt B”, beror på att tillgänglighetsförändringar påverkar bl a arbets- och 
bostadsmarknaden (och därmed bl a den regionala tillväxten). Det beror i sin tur ytterst på att 
tillgänglighetsförändringar påverkar resandet (ökad tillgänglighet ger i allmänhet fler/längre resor).  
  
Komplexa åtgärder ger komplexa effekter. Det betyder att åtgärder som omfattar flera delar, t ex nya vägar 
+ ny kollektivtrafik + vägavgifter, kommer att få komplexa effekter som påverkar resmönster, restider och 
reskostnader – och sannolikt i olika riktningar. Det är därför en rätt kvistig fråga hur man pedagogiskt kan 
presentera hur en sådan komplex åtgärd påverkar tillgängligheten. Problemet orsakas framför allt när en 
viss åtgärd höjer reskostnaden men sänker restiderna – vägavgifter är förstås paradexemplet på en sådan 
åtgärd. 
 
Vi har löst detta problem genom att konstruera en ny typ av tillgänglighetsmått, där tilgängligheten i ett 
område beskrivs av den genomsnittliga restiden, den genomsnittliga reskostnaden samt en komponent som 
motsvarar värdet av ”färre/kortare resor” jämfört med ett referensområde. Betydelsen av den sista 
komponenten förstår man om man betänker att den som bor i ett område med extremt dålig tillgänglighet 
sannolikt har tämligen låga reskostnader och restider, helt enkelt därför att denne gör få resor. 
 
Föredragets ena del redogör för hur detta tillgänglighetsmåttet är konstruerat och fördelarna med det 
framför enklare mått som t ex ”antal arbetsplatser inom 45 minuter”. Föredragets andra del redogör för 
resultatet av analyserna av de olika alternativen för nordsydliga förbindelser. 

mailto:jonas@transek.se


Hej! Då jag av en ren tillfällighet såg att tiden för intresseanmälan går ut idag skickar jag vad 
jag har d.v.s. en engelsk version. Min presentation skulle naturligtvis ske på svenska./Åse 
 
Åse Svensson, Ph.D. in Traffic Engineering 
Department of Technology and society  
Lund University, Box 118, SE-221 00  LUND, Sweden 
Tel: +46 46 2229142        Fax: +46 46 123272 
E-mail  Ase.Svensson@tft.lth.se
 
ARTISTS (Arterial Streets Towards Sustainability)  
a joint European Project funded by the European Commission, a part of Key Action "City of 
Tomorrow and Cultural Heritage" in the Fifth Framework Programme "Energy, Environment 
and Sustainable Development"    
http://www.tft.lth.se/artists/ 
 
The problems of traffic congestion, accidents, air pollution and excessive noise that are 
characteristic of large parts of most European towns and cities are usually to be found in their 
most extreme form along the major arterial streets. Yesterday’s arterial streets were planned 
as if there only were car driver interests to take into consideration; which obviously is not true 
for today’s arterial streets that have to manage many different and sometimes conflicting 
functions, of which some are not transport-related at all. Arterial streets, therefore, present a 
particular challenge to sustainable urban planning, as they attempt to meet at least four, often 
conflicting functions. Arterial streets are main channels for through-going traffic between 
different parts of the city (1), provide access for various kinds of traffic to buildings (2), are 
often market places (3), and are meeting places where residents and visitors meet, talk and 
take part in events (4). 
 
ARTISTS aims at producing holistic analyses of problems and methods for improving the 
environment and living conditions along arterial streets in European cities. 
 
Today’s street classification system does not consider the multiple and sometimes conflicting 
functions of the arterial street. As the classification system and related design guidelines are 
of tremendous help for planners in identifying problems and solutions, there is a need for a 
new classification where the “sustainable arterial street” has a place. A new approach is to see 
the street as a continuous artery, facilitating efficient “people movement” along the street, and 
as a series of locales – each locale system being made up of the buildings, the spaces between 
the buildings and the related activities. The locale function takes into account demands for the 
street to be the backyard for residents, the way to school for children, a point for crossing, a 
place where people meet, shop and eat and so on. ARTISTS will provide guidance on how to 
establish the crucial balance between the “artery” and “locale” roles. Hence, indicators to 
assess the performance of these roles are being refined. 
 
Studies of existing decision-making and design processes show for instance that the most 
successful reconstructions of arterial streets are projects with early stakeholder involvement 
and several design alternatives. Expected outcomes from ARTISTS are therefore; the 
development of tools for making the design and participation process more creative; the 
acquisition of a deeper understanding of the relation between design and performance, and a 
summary of the knowledge thus obtained in a user-friendly Guideline. 
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Det nordiska Resekortet – från idé till förverkligande  
 
 
 
Sedan början av 1990-talet har diskussioner pågått om att få till stånd ett gemensamt betal-
system för kollektivtrafiken i Sverige. Enligt den tidigare lagen  (1978:438) om huvud-
mannaskap för viss kollektiv persontrafik bestämmer varje trafikhuvudman taxa för resor 
inom respektive län. Problem uppstod när ett fordon färdades in i näraliggande län; bussen 
måste då utrustas med flera biljettautomater, en för varje läns taxa. 
 
Med finansiellt stöd från Vägverket och flera trafikhuvudmän började arbetet med att ut-
forma en teknisk specifikation för ett gemensamt betalsystem grundat på kontaktlösa smar-
ta kort. En första version var klar 1998.  
 
Utvecklingsarbetet har organiserats inom SLTF via olika samarbetsgrupper med represen-
tanter från Danmark, Norge och Sverige. Slutligen bildades Resekortsföreningen i Norden, 
ekonomisk förening. Den tekniska plattformen har utvecklats och används idag i TIM-
trafiken i Mälardalen och i Sörmland och har legat som grund vid upphandling av betalsy-
stemen inom Västtrafik, SL, Skånetrafiken, Norrbotten och i hela Danmark. För närvaran-
de sker upphandling i stora delar av landet och Resekortsspecifikationen finns med i dessa. 
Ett underlag för upphandling av en clearingfunktion har tagits fram.  
 
Under hösten 2004 inriktas arbetet mot ökad interoperabilitet, marknads- och försäljnings-
frågor, mervärden för kortinnehavare samt förändrad organisation. 
 
 
Björn Sundvall 
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Program för ökad trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken 
Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF) har tillsammans med Bussbranschens Riksförbund (BR) 
drivit ett gemensamt projekt vars yttersta syfte är att göra den lokala och regionala kollektivtrafiken 
tryggare och säkrare. Projektets första etapp innebar framtagandet av en policy för trygghets- och 
säkerhetsfrågor, vilken godkändes av SLTFs och BRs respektive styrelser i december 2003.  
I etapp 2 av projektet arbetar vi nu vidare med målbeskrivningar och handlingsplaner. Arbetet ska 
utmynna i ett program för ökad trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken som ska vara färdigt års-
skiftet 2004/2005. Programmet hanterar personalens förutsättningar att skapa en trygg och säker 
kollektivtrafik, trygga och säkra hållplatser och terminaler samt trygg och säker väg till och från 
hållplatser och terminaler. Ett stort antal aktörer deltar i arbetet i olika arbetsgrupper (Vägverket, 
Banverket, Samtrafiken, Svenska Kommunförbundet, entreprenörer, trafikhuvudmän, BuA m fl). 
Programmet kommer att omfatta tydliga målsättningar samt konkreta förslag på åtgärder (aktivite-
ter och handlingsplaner) med fokus på trygghetsfrågorna i ett ”hela resan”-perspektiv. Till de prio-
riterade områdena hör hot- och våldsituationer, hastigheter samt alkohol- och droger. 
 
Föredragande: Tommie Vesterlund, Bussbranschens Riksförbund 
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SLTFs Barometer för anropsstyrd trafik 
Barometern för anropsstyrd trafik en modell för mätning av kvalitet för den anropsstyrda trafiken, 
dvs. färdtjänst, sjukresor och övrig efterfrågestyrd trafik. Det övergripande målet är att kvalitets-
säkra den anropsstyrda trafiken. Detta skall göras genom att skapa en enhetlig standard för löpande 
uppföljning av kvaliteten samt att mätsystemet ska möjliggöra benchmarking mellan huvudmän-
nen. 
Fördelarna med ett nationellt kvalitetssystem är många, exempelvis:  
• Minska klagomålen – genom att kunna åtgärda felaktigheter  

• Spara tid och resurser – genom att åtgärda rätt saker  

• Avliva myter som framförallt byggs upp i media  

• Förstå effekter av att samordna resor.     

• Är den linjebundna kollektivtrafiken mycket bättre än den anropsstyrda trafiken eller är det 
tvärtom?  

Undersökningen syftar till att mäta den funktionella kvaliteten i den anropsstyrda trafiken, både när 
det gäller beställning av resa och själva transporten. Av denna anledning bygger mätningen på s.k. 
”dagen-efter”-intervjuer vilka sker 365 dagar per år. För att möjliggöra en kostnadseffektiv rappor-
tering av den löpande informationen presenteras resultaten i en skräddarsydd Webrapport. 
Genomförda intervjuer finns tillgängliga för analys i Webrapporten två dagar efter resdag.  
För att kunna göra ”dagen-efter”-intervjuer krävs också dagliga urval av resenärer ur beställnings-
systemet, och att dessa urval automatiskt skickas med e-post till intervjuföretaget för intervjuer 
nästföljande dag. De urval som levereras av systemleverantören innehåller även en mängd bak-
grundsdata som kopplas direkt till Webrapporten, där analyser kan göras baserat på både bak-
grundsdata och de kvalitetsfrågor vi ställer i intervjun. 
 
Mätningar har gjorts sedan 1 mars på olika ställen runt om i landet och vi kommer att presentera 
resultat från undersökningen på nationell nivå. 
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Åsa Vagland PM 
E-post: asa.vagland@sika-institute.se 
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SESSION 17 Jämställt transportsystem 

Bakgrunden till det sjätte delmålet om jämställdhet i 
svensk transportpolitik och resultaten hittills 
Föredragshållare: Åsa Vagland, utredare på SIKA  
 
Föredraget, som tidigare i höst har presenterats på konferensen Research on 
Women’s Issues in Transportation i Chicago, handlar om bakgrunden till att 
Sverige har ett transportpolitiskt delmål om ett jämställt transportsystem och om 
de resultat som delmålet hittills har lett till. 
 
I inledningen berättar jag kort om huvuddragen i den svenska transportpolitiken, 
hur den svenska transportsektorn är organiserad för att sedan berätta om de 
direktiv och propositioner som föranledde beslutet om att införa ett nytt delmål 
om jämställdhet i transportpolitiken. 
 
Efter att delmålet beslutats har SIKA och trafikverken fått olika uppdrag av 
regeringen som syftar till att utveckla delmålet och jag kommer att gå igenom 
några av resultaten som kommit fram hittills och även säga något om vad jag tror 
kommer att hända härnäst. 
 
Eftersom jag nyligen presenterade föredraget i Chicago tänker jag avslutningsvis 
säga något om de reaktioner och frågor som jag fick efter presentationen. 
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Representation av kvinnor och män i beslutande organ 
inom transportsektorn  

Referat 
Målet var att genomföra en kartläggning av representationen av kvinnor och män i beslutande organ 

inom transportsektorn. Uppdraget har sin grund i det transportpolitiska delmålet ”Ett jämställt trans-

portsystem”. Det undersökningen framförallt ser närmare på är sammansättningen i styrelser samt 

vem som är VD respektive styrelseordförande. Förutom att på en mer övergripande nivå se på den 

politiska ledningen och övergripande myndigheter inom transportsektorn (Banverket, Luftfartsverket, 

Sjöfartsverket och Vägverket och andra myndigheter med anknytning till transportsektorn) studeras 

viktiga påverkansorganisationer såsom Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och fackför-

bund. För respektive transportslag ses också på branschorganisationer, eventuella branschtidningar, 

utövare (person- och godstrafikföretag) samt tillverkningsindustri. Vad gäller sjöfart ingår även forsk-

ning och utbildning.  

 

v 
kv

in
no

r.d
oc

 

Det framgår tydligt i undersökningen att styrelser för beslutande organ inom transportsektorn i mycket 

hög grad är dominerad av män. Dominansen är ännu större när det handlar om VD-poster och ordfö-

randeposter. Det kan noteras att det på myndighetsnivå råder en något jämnare könsfördelning och 

att den största manliga dominansen finns inom branschorganisationer, branschtidningar, utövare och 

tillverkningsindustri.  

 

Markör AB, Box 396, 701 47 Örebro  

Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17 

www.markor.se 
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Jämställd kollektivtrafik? 
Helena Sjöstrand  
SWECO VBB Göteborg 
031-62 75 91  
helena.sjostrand@sweco.se 
  

Kollektivtrafikens resenärer utgörs inte av någon homogen grupp, men kan 
beskrivas något mer nyanserat genom indelning i resenärsgrupper med 
avseende på kön, ålder och reseärende. 

De olika grupperna av kollektivtrafikresenärer har olika resmönster, bland 
annat har man olika resmål och reser vid olika tider. Det finns arbetsområden 
som domineras av kvinnliga anställda, som vården, och arbetsplatser som 
domineras av män, som verkstadsindustri.  

Dessutom har grupperna olika värderingar. Till exempel har män i genomsnitt 
högre tidsvärde än kvinnor. Det är en av anledningarna till att män kör mer bil 
än kvinnor till platser dit det går snabbare med bil än med buss. 

Kvinnodominerade arbetsplatser som sjukhus och detaljhandel ligger oftast så 
till att de är lättare att försörja med kollektivtrafik, än mansdominerade 
arbetsplatser som bilindustri och hamnar. Det är troligen en av anledningarna 
till att kvinnor åker mer kollektivt än män gör. 

Hur väl utbudet av kollektivtrafik i Göteborg passar olika grupper av resenärer 
med deras respektive resmönster studeras i ett Vägverksfinansierat 
forskningsprojekt.  

 

 

 



Transportforum 12-13 januari 2005

Session 18  04-12-16  19.59  Sida 1



 
 
 
Abstract   Transportforum 2005                                                                    Mattias Hjort 
 
VERTEC simulering väg-däck-fordon-förare vid potentiellt farliga situationer 
 
Passagerar och fotgängarolyckor är idag ett stort problem i Europa. Passiv och aktiv säkerhet i 
transportsystem innefattar flera delar, såsom väg, däck, elektroniska kontrollsystem och 
fordonsdesign. EU-projektet VERTEC (VEhicle, Road, Tyre and Electronic Control systems 
interaction) angriper säkerhetsproblemet för transporter på land. Projektets syfte är att öka 
fordonens aktiva säkerhet genom att utveckla en integrerad modell för simulering av 
väg/däck/förare-system i de mest farliga situationerna (vatten-, is- och snöbelagda vägar etc.). 
En modell för personbilar och en för tunga fordon kommer att utvecklas, och speciell fokus är 
lagd på de mest avancerade elektroniska kontrollsystemen (ABS, etc.). VTI deltar i projektet 
genom att göra däckfriktionsmätningar, samt genom att integrera de framtagna modellerna i 
våra körsimulatorer. VERTEC, som är en del av EU:s 5:e ramprogram, startade 2003 och 
kommer att slutföras 2005. 
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Vad kännetecknar effektiva terminaler och en effektiv terminalstruktur 
som gynnar intermodal godstransport? 
Hans Silborn, Vegdirektoratet i Norge 
 
I såväl EU som Sverige och Norge är det ett politiskt mål att stärka intermodal transport, dvs. 
att flytta godstransport från vägen till sjön og järnvägen. Detta kräver omlastning av godset, 
som är både tidskrävande och dyrt. Effektiva terminaler och en effektiv terminalstruktur är 
därför en nödvändig förutsättning för att kunna öka den intermodala transporten. 
 
I Norge har vi de senaste åren gjort flera studier av godsterminalstrukturen. I arbetet med den 
nationella transportplanen föreslog transportmyndigheterna en ny hamnstruktur med ett 
reduserat antal intermodala knutpunktshamnar och en del styrmedel för att åstadkomma detta. 
Regeringen sa dock nej till detta efter en politisk storm i de kommuner som hade hamnar som 
fick lägre status med transportmyndigheternas förslag. 
 
Transportøkonomisk institutt (TØI) har på uppdrag av transportmyndigheterna analyserat 
terminalstrukturen i Norge och samlat in data från över 100 terminaler, såväl 
järnvägsterminaler och hamnar som samlastarterminaler. Det finns klara stordriftsfördelar och 
antalet terminaler minskar successivt i Norge. De allra största terminalerna har emellertid 
högre kostnader för omlastning än de något mindre. Marintek Solutions har på vårt uppdrag 
sett på effektivitetshinder i befintliga terminaler. Ett resultat av denna förstudien är att det 
finns mycket att vinna på att ha bättre kontroll över containerflyten inne i terminalerna. 
 
ECON Analyse har på uppdrag av Samferdselsdepartementet sett på om andra 
ägarförhållanden i terminalerna kan öka den intermodala transporten. Man menar att 
brukarägda terminaler, där staten kan vara medägare i de viktigaste terminalerna, ger starka 
incitamenter till nya innovativa lösningar för intermodal godstransport. Staten kan spela en 
viktig roll för att minska den ekonomiska risken vid start av nya intermodala lösningar. 
 
I mitt föredrag kommer jag att presentera de viktigaste resultaten från våra studier och försöka 
att dra några slutsatser med ledning av dessa undersökelserna. Det är säkert också möjligt att 
dra några paralleller till det som den svenska godstransportdelegationen har lagt fram om 
terminaler. 



   1 (1) 

 

 Datum 

HKn 2004-06-03  
Mats Lindqvist 
 

Transportforum 2005, abstract 
 
Talare: Mats Lindqvist, Vägverket/HKn, 0243-757 36, mats-g.lindqvist@vv.se 
 
Session 19, Intermodala transporter 
 
Ämne: Effektiviserade kombinerade/multimodala transporter via förbättrad elektronisk 
informationsförsörjning.  
 
  
Banverkets regleringsbrevsuppdrag (levererat till Näringsdepartementet 040128) att för 
trafikverken skapa ett förslag till gemensam strategi och handlingsplan rörande elektronisk 
informationsförsörjning för att effektivisera planering och genomförande av 
kombinerade/multimodala transporter, både persontrafik och godstransporter, har varit ett på 
flera sätt gränsöverskridande projekt. Medarbetare från Vägverket, Luftfartsverket, 
Sjöfartsverket, Rikstrafiken och Banverket har i styrgrupp och arbetsgrupp tillsammans arbetat 
för att skapa en gemensam strategi och handlingsplan för trafikverken. Som stöd har de haft en 
referensgrupp med representanter från branschorganisationer, företag och universitet där alla 
transportslag varit representerade.  
 
Projektet har tagit sin utgångspunkt i vad verkens kunder och kundernas kunder har för behov 
och försökt tydliggöra var gränsen går mellan vad verken ska göra och vad de kommersiella 
aktörerna ska göra inom det elektroniska informationsförsörjningsområdet. Projektet har haft ett 
transportslagsövergripande, processorienterat perspektiv. Juridiska, ekonomiska, trafikpolitiska, 
organisatoriska och internationella perspektiv har varit viktiga frågor i projektet.  
 
De förändringar projektet föreslår gäller primärt verken själva, inte verkens kunder. Förslagen 
till strategi och handlingsplan är till för att inspirera verken att agera effektivare till förmån för 
sina kunder och kundernas kunder. Förändringsförslagen kommer sedan att få som effekt att de 
kommersiella aktörernas möjligheter att fungera på den öppna marknaden underlättas.   

Samtliga projektets delrapporter och slutrapporten finns tillgängliga via 

www.banverket.se – Marknad – KombiTIF. 
 

 
 

http://www.banverket.se/
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Session 20 – Internationella projekt – EU, kl. 15.30-17.30,  12 Januari 2005 
Peter W. Cardebring, BMT Transport Solutions GmbH, Hamburg,  
www.bmt-ts.com, pwc@bmt-ts.com

Abstract – Capacity 2015 – A strategic assessment of the future transport 
capacity in selected transport corridors between Scandinavia and the 
Continent.  
The study purpose is to provide a strategic assessment of the future transport capacity in 
selected transport corridors between Scandinavia and the Continent 2015. The aim is to 
present qualified assessments about future trade volumes , the status of the recent transport 
infrastructure and national infrastructure programmes that will influence the available 
transport infrastructure, impact of national and EU policies regarding the transport market, 
market views by shippers and operators regarding their strategies for 2015, a forecast 
indicating future transport volumes on a corridor level  and  the impact of road pricing levels 

Main results 

• Road volumes will increase significantly. This growth consists of a growth in passenger 
transport and a growth in freight transport. In most corridors, the growth in freight 
transport exceeds the growth of passenger transport.  

• The growth in passenger transport until 2015 is predicted between 5% in Switzerland 
over 14% in Denmark and 24% in Germany to 40 % resp. 41% in Poland and the Czech 
Republic. (measured in person kms). 

• The growth of truck transport has been simulated with the EFM-STAN model in 4 
different scenarios. These volumes are distributed differently along the networks. It is 
evident that truck fees will limit the truck transport growth. The mean value of 
international truck transport growth until 2015 is  

• 58% in Scenario 0+ (2015 trade matrix but no other changes) 

• 93% in Scenario 1 (+infrastructure improvements but no Maut) 

• 75% in Scenario 2 (+infrastructure improvements but Maut 0,15 EURO in all concerned 
countries) 

• 56% in Scenario 3 (+infrastructure improvements but Maut 0,30 EURO in all concerned 
countries) 

• Potential bottlenecks in the road network will increase in number and the identified 
bottlenecks will get worse between 2003 and 2015.  

• Some infrastructure improvements show an effect on easing the capacity constraints by 
creating extra spare capacities – but mostly only in rural areas.  

• A considerable number of infrastructure improvements however does not achieve a 
relieve from insufficient capacity – this is mostly evident in the densely populated areas. 

• The new Polish East West motorways (2015) will have a large impact on the traffic flows 
in Central Europe. However, even if growth volumes and route shifts (between national 
roads and the new motorways in Poland) are significant in terms of percentage change, 
the overall traffic volumes remain small compared to those in Western Europe. The new 
Polish motorway network is forecast to hold large spare capacities also in 2015. 

• The simulated scenarios however show an increase of transport work both for road and 
for rail transport until 2015. This growth will eat up most of the expected improvements in 
transport emissions and will lead to a further increase in CO2 emissions. 

http://www.bmt-ts.com/
mailto:pwc@bmt-ts.com


 

REMARCC II – ett EU-projekt för främjandet av kortsjöfart som 
huvudkomponent i en intermodal transportkedja 
 
Linda Styhre, SSPA Sweden AB (e-mail: linda.styhre@sspa.se, tele: +46 31 772 9051) 
Arvid Guthed, Institutionen för Logistik och Transport, Chalmers tekniska högskola 
Ingar Malmgren, Institutionen för Marin Teknik, Chalmers tekniska högskola 
 
 
Hamnar är centrala noder där oceangående fartyg, feederfartyg, pråmar, lastbilar och tåg 
möts och där samordning måste ske mellan vattenburna och landbaserade transportslag 
för att åstadkomma effektiva transportsystem. Remarcc II - Network of Regional 
Maritime Competence Centers II - finansieras av Interreg IIIB och syftar till att föra fram 
och effektivisera kortsjöfarten och därmed förbättra förutsättningarna för intermodala 
transporter inom Nordsjöregionen. Koordinator för det treåriga projektet som pågått 
sedan januari 2003 är Bremen Senator for Economics and Ports och partners finns 
representerade från Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Belgien och England. I varje 
land finns även ett regionalt nätverk knutet till projektet. I Sverige deltar Göteborgs 
Hamn, Maersk Sealand, Terminal West (Varbergs hamn), Chalmers tekniska högskola, 
SSPA Sweden AB, och Transek AB och Logistik- och Transportstiftelsen (LTS). 
 
För att nå projektets övergripande mål sker arbete för att: 
 

• öka effektiviteten i transportkorridorer och nätverk i Nordsjöregionen; 
• förstärka hamnars roll som noder i intermodala transportnätverk; 
• förbättra koordinering av informations- och kommunikationsteknologier; 
• öka interaktion och kommunikation mellan aktörer inom transport- och 

logistiksektorn. 
 
Den svenska delen av projektet är inriktad på förbättring av prestanda i intermodala 
transportsystem. Prestanda definieras som en kombination av fem parametrar: ledtid, 
frekvens, tillförlitlighet, informationsstyrning och flexibilitet. Tillsammans beskriver 
dessa parametrar logistiklösningens effektivitet. Dessutom påverkar även politiska beslut 
och samhälleliga faktorer det ramverk av lagar, regleringar och bestämmelser som 
transportoperatören verkar inom. Enskilda parametrars betydelse varierar mellan olika 
transportkedjor och beror bland annat på godsets karaktäristika, systemets uppbyggnad 
och kundens preferenser.  
 

mailto:linda.styhre@sspa.se


 

Inom projektet har en metod utvecklats för systematisk analys av prestanda i intermodala 
transportkedjor, baserad på de tre huvudkomponenterna sjöfart, hamnverksamhet och 
inlandstransporter. Genom att applicera ett systemperspektiv med väldefinierade 
delkomponenter kan risken för suboptimeringar av kedjan minskas. Metoden har använts 
för analys av två intermodala transportkedjor: containeriserat kaffe från Brasilien med 
sjöfart, feeder och järnväg till rosteri i Sverige, samt sågat trävirke från Sveriges inland 
med järnväg och kortsjöfart till England. Förutom de två omfattande fallstudierna, har 
djupstudier av hamnars verksamhet, enkäter samt workshops med inbjudna aktörer runt 
om i Nordeuropa genomförts. Detta har lett till verifiering av ursprungliga teoretiska 
resonemang samt en bra förståelse för den verklighet transportoperatörerna möter varje 
dag. 

Partners i Remarcc II: 
Bremen Senator for Economics and Ports (DE) 
Göteborgs Hamn AB (S) 
Institute for Transportstudier i Padborg (DK)  
AGDER Research Foundation (NO) 
University of Applied Science Oldenburg (DE) 
NV Zeekanal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen (BE) 
NV Maatschappiji van de Brugse Zeevartinrichtigen (BE) 
British Waterways (UK) 
Humber Trade Zone (UK)  
 
Mer information om projektet finns på: www.remarcc.net

http://www.remarcc.net/
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Referat: Boverkets arbete med hållbar stadsutveckling 

Hållbar stadsutveckling 

Regeringsuppdrag til  Boverket l
Regeringen beslutade under hösten 2003, efter förslag från Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat, 
att ge Boverket i uppdrag att göra en studie av andra länders samlade stadspolitik och ta fram förslag till en 
strategi för hållbar stadsutveckling. 

Utlandsstudien, som genomförts med Nordregio som underkonsult, redovisas i rapporten ”Stadspolitiska 
utblickar i Europa” och speglar olika sätt att hantera stadspolitiska frågor i åtta av våra europeiska 
grannländer: Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, England och Skottland. 
Tonvikten i redogörelsen ligger på den administrativa uppbyggnaden kring frågorna och exempel på den 
praktiska stadsförnyelsen ges endast i begränsad omfattning. 

Arbetet med att ta fram förslag till en strategi för hållbar stadsutveckling har resulterat i rapporten 
”Hållbar utveckling av städer och tätorter i Sverige”. I denna lämnas förslag på strategiska åtgärder. Vidare 
beskrivs den samlade målbilden för färdriktningen, olika politiska målsättningar som beslutats nationellt i 
Sverige EU och FN, övergripande förändringsfaktorer och problematiserade utmaningar. Nedan redovisas 
en sammanfattning av förslagen – 10 vägar till hållbar utveckling av Sveriges städer och tätorter: 

 
• En väg till kunskap om tätorterna för framtida mål 

Boverket föreslår bland annat att regeringen ger verket i uppdrag att utveckla en modell som ger 
metodstöd för allsidig tätortsanalys samt att regeringen ger ekonomiskt stöd till landets kommuner för 
upprättande av tätortsanalyser motsvarande 50.000 kr per tätort. 
 

• En väg till en rumslig dimension i de regionala utvecklingsprogrammen 
Boverket föreslår att regeringen stimulerar en dialog om en urban och rumslig dimension i de regionala 
utvecklingsprogrammen samt att länsstyrelserna får i uppdrag att medverka i en regional dialog om det 
sammanlagda resultatet av tätortsanalyserna. 
 

• En väg till utvecklad statlig dialog med kommunerna och regionerna 
Boverket föreslår att regeringen ger Boverket i uppdrag och anvisar särskilda medel till att genomföra 
en landsomfattande kampanj för att bidra till kunskapsförmedling och planeringsstöd samt bistå vid 
framtagande av tätortsanalyserna.  
 

• En väg till utveckling av den lokala kompetensen i mindre kommuner 
Boverket föreslår att regeringen anslår 100 miljoner kronor till ett treårigt anställningsstöd till de 100 
befolkningsmässigt minsta kommunerna om de själva eller i samverkan med andra kommuner 
tillsvidareanställer personal med kompetens inom strategisk rumslig planering och gestaltning. 
 

• En väg till konkurrerande, tillgänglig och resurshushållande handel och service 
Boverket föreslår att länsstyrelserna får i uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag för 
detaljhandel, att kraven i PBL på mellankommunal samordning och beslutsunderlag vid 
externhandelsetableringar stärks samt att länsstyrelserna ansvar tydliggörs.  
 

• En väg till vackrare tätorter, aktivare friluftsliv och tryggare samhällen går genom det offentliga 
rummet 
Boverket föreslår att regeringen i samband med designåret 2005 instiftar en fond med ekonomiska 
medel till nyskapande eller förbättrad utformning av offentliga platser. Fonden bör uppnå en nivå om 1 
miljard kronor och föreslås vara öppen även för enskilda intressenters ekonomiska medverkan. 
 

• En väg till minskad kontaktlöshet för enskilda 



Boverket föreslår bland annat att de statliga anslagen till allmänna samlingslokaler och icke-statliga 
kulturlokaler höjs.  
 

• En väg till ökad kunskap om hållbar stadsutveckling genom fortsatt satsning på forskning och 
utveckling 
Boverket föreslår bland annat att forskning om städer även fortsättningsvis stöds samt att ett program 
för stöd till utvecklings- och utvärderingsprojekt tas fram och att regeringen anvisar Boverket 10 
miljoner kronor årligen för stöd till sådana projekt. 
 

• En väg tillmiljöanpassade transporter 
Boverket föreslår att regeringen inrättar ett landstäckande mobilitetskontor som får i uppgift att vara 
arena för utveckling, attitydpåverkan och spridning av kunskap samt stimulans till samverkan mellan 
lokala, regionala och nationella aktörer. 
 

• En landsväg till symbolbärande och faktisk kommunikation 
Boverket föreslår att kommunikationernas betydelse för det gemensamma hållbara samhällsbyggandet 
tillmäts ett större värde. 
 
Gunnel Jonsson och Annika Kieri, Boverket 

 



Projektplan - Hur 2050 
 
Inledning 
Vägverket Region Väst och Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) har tagit initiativ till 
ett samarbete där man tillsammans skall utarbeta strategier som skall vara långsiktigt hållbara 
och uppfylla de transportpolitiska målen. 

De samverkande parterna som ingår i Hur 2050 är Länsstyrelsen Västra Götaland, 
Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Vägverket Region Väst, 
Banverket Västra regionen, Göteborg-Landvetter Flygplats, Sjöfartsverket, 
Stadsbyggnadskontoret Göteborg, Trafikkontoret Göteborg, Miljöförvaltningen Göteborg, 
Västtrafik, Business Region Göteborg, Göteborgs Hamn och Stadsbyggnadskontoret Mölndal. 

Arbetet bedrivs enligt Backcasting-modellen i fyra steg. 
Steg 1 - Nulägesbeskrivning 
Steg 2 - Kriterier för långsiktig hållbarhet 
Steg 3 - Fyra Framtidsbilder  
Steg 4 - ”Vägen dit” 
 
 Syftet med framtidsbilder är att de ska vara inspirerande för den långsiktiga planeringen i 
regionen, genom att visa på nya möjligheter att påverka utvecklingen i riktning mot hållbarhet.  

Arbetsprocessen 
 
Arbetet har utförts i samarbete med en arbetsgrupp med representanter från de i HUR 2050 
ingående organisationerna. Arbetet med framtidsbilderna kan sammanfattas i följande punkter: 

• Beskrivning av transportsystemet, arbete och fritid, boende- och resmönster, m m i varje 
framtidsbild; 

• Integrering av varje framtidsbild till en logiskt sammanhängande och trovärdig helhet; 

• Beräkningar av energianvändning och koldioxidutsläpp från transportsektorn och 
jämförelse av dessa med de valda målnivåerna; 
 

Kriterier för långsiktig hållbarhet 
 
Syftet med framtidsbilderna är att försöka konkretisera visionen om den hållbara regionen. Med 
hållbarhet avses en utveckling som kan fortgå långsiktigt utan att viktiga resurser uttöms eller 
att miljön föröds (Kriterium1: ekologisk hållbarhet), men också att den ekonomiska utvecklingen är 
långsiktigt bärkraftig (Kriterium 2: ekonomisk hållbarhet) och att den sociala utvecklingen är 
gynnsam (Kriterium 3: social hållbarhet). Målen för den ekologiska hållbarheten kan åtminstone 
delvis baseras på vetenskapliga resultat om vad naturen tål och om effekterna av olika utsläpp 
på de naturliga ekosystemen. Vad som är ekonomiskt och framför allt socialt hållbart är i högre 
grad en subjektiv fråga, där medborgarna i ett samhälle själva kan bestämma vad som är rimliga 
mål.  

 



Avgränsning av regionen 

Den region som har studerats har definierats av att det ska vara möjligt att nå centrala Göteborg 
från vilken plats som helst inom en timme. Vi kallar denna region den större funktionella 
regionen. På så sätt inbegrips bl a Borås, Varberg , Uddevalla och Trollhättan. Skälet är att det 
inom denna zon, med ett rimligt pendlingsavstånd, finns en klar tendens till regionförstoring.  

Bärande dimensioner i framtidsbilderna 

I detta arbete har fyra framtidsbilder för en hållbar utveckling i Göteborgsregionen utvecklats 
genom att förändringar i två olika dimensioner har kombinerats. Dimensionerna är livsstil 
respektive urbanstruktur.  

- Livsstil 
Livsstil är ett mångtydigt begrepp. En aspekt är i vilken grad människor värderar den lilla 
världen – grannskapet, mer fri tid, miljön och de sociala nätverken mm – respektive 
konsumtion, internationella kontakter och impulser samt valfrihet. Detta liknar sociologen Ralf 
Dahrendorfs distinktion mellan förankring och valmöjligheter. Man kan därför tänka sig en 
utvecklingslinje mot starkare lokal förankring och mer måttlig utveckling av 
resursanvändningen. En annan linje är att traditionell ekonomisk tillväxt är fortsatt stark men 
att förankringen inte stärks. Dessa två fall får representera motpolerna i dimensionen livsstil: 

 

Livstil: Lokalt förankrad  < ------------------------------------------ >   Globalt inriktad 

 

I livsstilen ”Lokalt förankrad” lägger vi in en stark lokal inriktning, där stadsdelen eller 
hemtrakten betyder mer. Livsstilen innehåller också ett lugnare tempo än idag och en mindre 
fokus på konsumtion. Livsstilen ”Globalt inriktad” innehåller ett snabbt tempo och ett stort 
intresse för att besöka andra länder och köpa varor från hela världen. Grannskapet betyder 
mindre. 

- Urbanstruktur 
Den andra dimensionen är urbanstrukturen. Den är påverkbar för politikerna i regionen och är 
därför till största delen en intern faktor. Den region som avses är Göteborgsregionen plus en 
yttre zon med högst en timmes restid in till centrala Göteborg.  

 

 

Jan Gustafsson, Vägverket Region Väst 
Projektledare 
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 Funktionsentreprenad E4 Toftaholm-
Gränna-Örsta

 1 (2) 

 

 Datum 

Teknik 2004-11-23  
Rune Fredriksson 
 

Erfarenheter från funktionsentreprenaderna E4 genom Jönköpings och 
Östergötlands län, Toftaholm-Gränna-Örsta. 
 
Sveriges största funktionsentreprenad inom beläggningsverksamheten omfattar 30 mil 
motorväg. Fem större entreprenörer lämnade in anbud och från och med den 1 september 2001 
har Vägverket Produktion skött allt beläggningsunderhåll inklusive väglinjemålning längs E4, 
från Toftaholm i söder till Örsta i norr. Entreprenaden löper över 8 år till ett värde av ca 220 
mkr. Det är den största funtionsupphandlingen inom beläggning i Sverige någonsin.  
 
I förfrågningsunderlaget beskrevs vägen genom data från årliga vägytemätningar, 
beläggningsregistret, georadarmätningar, borrkärnor av befintlig beläggning etc.  
Beställarens krav på funktion innebär att entreprenören ska kontrollera att vissa gränsvärden 
på spårdjup, jämnhet etc inte överskrids. Beställarens krav på funktionsvärden styr när 
åtgärder ska genomföras och vilka som kan bli aktuella. Förutom spår och ojämnhetskrav 
ställs krav på nötningsresistens, deformationsresistens, flexibilitet, styvhet, 
utmattningsresistens samt vattenkänslighet för de beläggningsåtgärder som utförs. 
Vägmarkeringarna bedöms map. retroreflektion, luminanskoefficient och friktion. 
 
Upphandlingsformen har ställt särskilda krav på organisation och kräver givetvis stora resurser 
vid genomförandet, men framför allt engagemang och noggrannhet på alla nivåer. 
Grundtanken är att trafikanterna ska få en bra och jämn standard till en låg årlig kostnad för 
såväl beställare som trafikant. I åtagandet ingår krav på egenkontroll och miljöhänsyn. För att 
minska behovet av nytt naturmaterial och transporter har vår prioritering varit att så långt 
möjligt återvinna befintlig asfalt på vägen. 
 
Erfarenheterna baseras på upphandlingen och de 3 första åren: 

1. Tiden från det att förfrågningsunderlaget skickades ut 2001-04-11 och till dess att 
anbudet skulle vara inlämnat 2001-06-18 blev kort och intensiv. Speciellt med tanke 
på att tilläggsskrivelser också skickades ut 2001-05-29, 2001-06-07 och 2004-06-13. 

2. Analys av tillgängliga data gav inte tillräcklig information för att exakt kunna 
beräkna underhållsvolymerna och de befintliga beläggningslagrens 
återvinningsbarhet. För detta krävdes visst utvecklingsarbete under en kort och 
intensiv period.  

3. Entreprenadtiden 8 år har visat sig vara väl avvägd. Inte så lång att förutsättningarna 
beträffande trafik etc. påverkar möjligheten att förutse framtiden men tillräckligt lång 
för att möjliggöra investeringar i ny utrustning och att kunna planera för egna 
resurser. 

4. Jämförelser av vägens tillstånd 3 år före och 3 år efter att vi som entreprenör tog över 
funktionsansvaret visar på stora förbättringar för trafikanterna. Det har gjorts möjligt 
genom den väl avvägda entreprenadtiden och genom att vi som entreprenör har 
förskotterat för tidiga åtgärder.  

5. Vi har som entreprenör förbrukat mer pengar än ursprungligen planerat för att få 
bonus och undvika avdrag. Möjligheten att få bonus (max 2 400 kkr/år) och risken att 
få avdrag (max 16 400 kkr/år) har inneburit att trafikanterna mycket snabbare har fått 
tillgång till en mycket bättre väg. Nästan full bonus har utgått för både 2003 och 
2004.  

6. Entreprenadtiden och funktionskraven i kombination med bonus och avdrag har 
också medfört att det blir en noggrann analys av varje avvikelse från den planerade 
kvalitén. En noggrann analys och ett stort engagemang hos all personal att hela tiden 
utveckla metoder och kvalité. Ett exempel är de initialspår som vanligen uppstår efter 
läggning av ny asfalt. I samarbete med Dynapac utvecklades vältmetodiken och valet 
av vält vid remixing med Pyro Paver. Initialspåren minskade så mycket att det 
motsvarar ett-två års ytterligare livslängd. 

7. Den väl avvägda entreprenadtiden och funktionsåtagandets storlek har också medfört 
att metod- och åtgärdsutveckling varit ekonomiskt intressant inom projektet. 
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Linjemålningssystem för stora entreprenader har utvecklats liksom system för att 
åtgärda plastiska deformationer i underliggande asfaltlager. 

8. Bonus- och avdragsnivåerna har resulterat i en bättre kvalitetssäkring av beställarens 
vägytemätningar. 

9. En ökad insikt om vilken betydelse driftarbetens kvalité har för underhållsbehovet. 
 

 
 
 



Session 22, Torbjörn Stenbeck 

Kan utförarna vara smartare än beställaren? 

Ett experiment med sidoanbud i Grundpaket drift. 
Många inom drift- och underhåll upplever att teknikutvecklingen avstannat. Än fler håller 
med om att ett mer innovativt klimat vore välkommet. I denna studie undersöks tidigare och 
nuvarande incitament till innovationer inom ramen för modellen med beställare - utförare och 
offentlig upphandling. Efter ett decennium av konkurrensutsättning och experiment med friare 
kontraktsformer tycks prestationen per krona ha ökat vilket i sig är en national-ekonomisk 
definition på teknisk utveckling. Men bör den definition gälla om ökningen av prestationen 
beror enbart på att arbetskraften utnyttjas hårdare?  

Finns några incitament till innovationer? Kan vi skapa ytterligare incitament? Detta 
undersöktes med ett experiment, där beställaren lät sidoanbud från innovativa utförare 
reducera anbudssumman innan anbudet jämfördes med övriga anbud.  

Åhörare som önskar hela avhandlingen i förväg innan VTI-dagarna kan beställa den av 
stenbeck@kth.se mot portokostnad. 

 

 

Abstract 
Worried voices in the Swedish road maintenance and operations industry claim that 
innovations and technical development has ceased in the last decades. One hypothesis is that 
it is an effect of the public tendering reform introduced in 1992. 

Since 2001, the Swedish railroad industry has also introduced public tendering and awarded 
contracts to private contractors.  

This study examines the validity of these claims by analyzing the incentives to innovation in 
the past and at present. The analysis is concluded by proposals how the innovative climate can 
be improved between the road and rail administrations and their contractors. 
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 Datum 

Teknik 2004-11-23  
Rune Fredriksson 
 

Erfarenheter från uppföljningar på Svärdsjövägen. 
 
Under mer än 10 år har vi utfört mätningar av vägytetillstånd och vägkonstruktionstillstånd, provtagning och analys 
av undergrunds- och vägmaterial, registrering av trafik och insamling av temperatur- och nederbördsdata längs väg 
W850 Falun – Svärdsjö. Vägen är byggd i etapper under perioden 1956-1984. Trafikbelastning, linjeföring, 
vägbredder, förekommande vägkonstruktioner och undergrundsjordarter beskriver väl den svenska medelvägen.  
 
Uppföljning, analys och utvärdering av tillståndsutveckling, transportkostnader, trafiksäkerhet för såväl skyddade 
som oskyddade trafikanter, miljö och effekter av underhålls- och förtstärkningsåtgärder etc har skett i ett stort antal 
examensarbeten vid Högskolan Dalarna och vid KTH. 
 
Spår och ojämnheter har mätts minst två gggr per år, vecka 15 när konstruktionen normalt är helt frusen och vecka 
24 när hela konstruktionen inkl. undergrunden normalt är upptinad.  
 
Fallviktsmätning har skett under samma veckor, dock inte samtliga år. Några år mätte vi med fallvikt även vecka 33 
när vi bedömde att vägen skulle vara som mest bärkraftig. 
Vi kunde konstarera att om vägen ligger på grus och konstruktionen är torr spelar det ingen roll om man mäter med 
fallvikt när vägen är frusen eller ofrusen. Däremot kunde vi konstatera att det fanns ett samband mellan kvoten 
deformation fruset/upptinat och de bärighetsproblem som kunde konstateras på vägen. Ju större kvoten deformation 
fruset/upptinat var ju snabbare gick ojämnhetsutvecklingen över tiden vilket är naturligt eftersom en hög kvot 
indikerar hög vattenkvot i jorden. 
 
Genom att analysera skillnaden i jämnhet och spårighet vecka 15 och vecka 24 för det aktuella klimatet kunde vi 
identifiera om skillnaden i jämnhet berodde enbart på uppfrysningar eller om det också fanns bärighetsproblem. 
 
De erfarenheter som omfattas av den här redogörelsen är uppföljning av två partier av vägen med samma 
trafikbelastning och med likadan konstruktion. Den enda skillnaden är terrassmaterialet och tillgången på vatten.   
 
Beskrivning av konstruktionerna vid två stationer med samma trafikbelastning, 2600 fordon per årsmedeldygn 
varav 11 % tunga. 
Station Terrass- 

material 
Obunden  
konstruk-
tion 1967. 

Ursprunglig  
bunden 
konstruktion  
1967. 

Bunden 
konstruktion 
2004. 

Anm. 

6  Grus 70 cm 13 cm 16 cm Vägbredd 9,2 m 
7 Silt 70 cm 13 cm 22 cm norrut  

34 cm söderut 
Vägbredd 9,2 m 
Sidolutande terräng mot vägen i 
riktning söderut. 

 
Trots att den bundna konstruktionen är mer än dubbelt så tjock i riktning söderut vid station 7 jämfört med vid 
station 6 så är tillståndet och tillståndsutvecklingen mycket sämre för station 7.  Kyla, vatten och finkornig jord har 
haft mycket större inverkan på tillståndsutvecklingen än beläggningstjockleken och trafikbelastningen. En relativt 
måttlig tjällyftning har lett till en större bärighetsnedsättning vid tjällossningen i riktning söderut pga den höga 
vattenkvoten i den finkorniga jorden. Att åtgärda tjällyftning och tjällossningsproblem med nya lager asfalt är både 
ineffektivt och dyrt. Det är någon av komponenterna kyla, vatten eller finkornig jord som måste elimineras, vilket 
kan ske med isolering, armering, dränering eller utbyte av den finkorniga jorden mot grövre jord eller krossat berg. 



DGPS och GPR med presentation i GIS miljö 
– ett effektivt sätt att kartlägga asfaltstjocklek 
 
J. Gustafsson, Malå Geoscience AB / RAYCON, Sturevägen 3, 177 56 Järfälla 
___________________________________________________________________ 
 
Att kartlägga tjockleken på asfalt blir allt viktigare ur ett drift- och underhålls-
perspektiv. Man behöver veta tjockleken för att t.ex. bedöma vägdimension eller 
behovet av underhåll. Markradar har under flera år använts som en icke-förstörande 
metod för att kartlägga vägöverbyggnad och där också asfaltstjocklek. Metoden 
anses ofta som mycket kostnadseffektiv med stor mätkapacitet. Dock finns det 
begränsningar med dagens teknik.  Utrustningen som använts idag tar ofta stor plats, 
placerad i släpkärra eller utstickande på bil, vilket gör att hastigheten på mätningen 
minskat. Vidare har presentationen av resultaten ofta begräsat sig till enskilda profiler 
utan koppling till lämpligt kartunderlag. 
 
Nu finns dock små smidiga 
markradarsystem som enkelt 
kopplas ihop med DGPS system 
för en exakt positionering av 
mätta profiler. Systemet kan 
enkelt monteras på vilket fordon 
som helst, och ger ett montage 
som inte sticker ut utanför bilen. 
Mätningen kan alltså genomföras 
i trafikrytm utan TMA-skydd.   
 
 
 
 
 
Presentationen sker i GIS miljö 
och ger tydliga överskådliga 
resultatkartor med djup på det 
aktuella lagret. 

 
 



Fallvikts- och georadarmätningar i en lyckad symbios 
 
Olle Tholén. Tekn. Dr.  Ingmar Olofsson, Civ .ing. 
KUAB   RVA 
Faluvägen 6   Nyponvägen 12 
795 35 Rättvik  146 50 Tullinge 
all@kuab.se   ingmar.olofsson@rva.se
 
 
Bärighetsundersökningar av vägar, gator, flygfält etc med hjälp av fallviktsmätningar har 
använts mer eller mindre rutinmässigt under mer än 20 år i Sverige. Kombinationen med 
georadar för att beräkna bärighetsmått och/eller förstärkningsbehov är även det idag en väl 
etablerad teknik. Georadar är ofta ett bra sätt att bestämma konstruktionens lagerföljder, 
tjocklekar mm. Med den kontinuerliga mätningen man erhåller från georadar kompenserar 
man den punktformiga informationen fallviktsmätningen ger samt ger nödvändig information 
om lagerföljder och tjocklekar för att beräkna E-moduler och förstärkningsbehov. Antal 
provgropar och deras läge i fält kan även optimeras. 
 
Ett stort antal projekt har genomförts i Sverige. En erfarenhetsgenomgång från närmare 10 års 
utredningar på framför allt vägar, gator och flygfält verifierar nyttan av kombinationen av 
teknikerna. I detta inlägg vill vi beskriva hur tekniken tillämpas och såväl belysa fördelar som 
dess begränsningar. Under projektens genomförande har många intressanta frågeställningar 
framkommit och vissa gett anledning till speciella utredningar. Några fall kommer att beröras 
i inlägget som tex mättidpunktens betydelse för fallviktsmätningar (vår/sommar/höst), 
begränsningar i metodbeskrivning för beräkningar av förstärkningsbehov av vägar med tunna 
beläggningar mm. Förslag på angelägna utvecklingsområden för att förbättra tekniken nämns 
även. 

mailto:ingmar.olofsson@rva.se


Anders Westlund, Vägverket Region Mitt, Lars Persson, Vägverket 
Region Mitt, Mika Silvast, Roadscanners OY, Svante Johansson, 
Roadscanners Sweden AB 

Användning av Georadar vid tillståndsvärdering och 
kvalitetskontroll brobeläggningar 
Tillståndsvärdering av brobeläggningar och broplattor görs traditionellt genom visuell 
inspektion och genom provning av borrkärnor. Under 2002 och 2003 har försök utförts på tre 
broar i Vägverkets Region Mitt att kartlägga broars tillstånd med Georadar verifierat genom 
borrprov. Genom olika analyser av mätdata kan tillståndet visualiseras på GIS-kartor. 
Resultaten visar att användning av georadar är en framkomlig väg för att indikera broars 
tillstånd. 
 
Georadar kan också användas för kvalitetskontroll av brobeläggningar. På vägar sker vanligen 
kvalitetskontrollen avseende hålrumshalt och tjocklek genom analys av borrkärnor. På grund 
av bl a rädsla för att förstöra tätskiktet i brobeläggningen är det ovanligt att borrning sker på 
broar. Genom användning av georadar kan oförstörande provning ske av såväl hålrumshalt 
som tjocklek på asfaltlagren. Dock behövs minst ett borrprov för kalibrering av mätresultaten. 
Provet kan tas från någon plats på bron som är mindre känslig. 
 



Referat av ”Lantbrevbärare som vägkvalitetsprober”  
Transportforum, 12 Januari 2005 - Session 22  
 
Bakgrund: 
Vägverket lägger årligen ned mycket stora belopp på ombyggnation och underhåll av vägar som 
skadas i samband med tjällossning. Som exempel skall det under 2004-2015 spenderas 17 miljarder 
för tjälsäkring och bärighetssatsningar. Inte minst är problemet på grusvägar, som idag utgör en 
femtedel av det svenska vägnätet. 
 
En avgörande faktor för kostnaden för underhåll och vägnätets kvalitet är behovsbaserade insatser 
baserat på objektiva mätmetoder. Alternativ som funnits är okulära besiktningar eller mycket dyra 
mätmetoder. Okulära besiktningar är personalintensiva och är subjektiva. Mätmetoder har funnits som 
specialutvecklade mätfordon vilka är mycket dyra i drift – både tekniskt och personellt. 
 
Teknikutvecklingen har möjliggjort att utveckla effektiva mätsystem som är relativt billiga och kan 
installeras i yrkestrafik. I ett FoU-projekt under 2003 utförde Etex AB begränsade men lovande test av 
en sådan mätmetod i de fordon som postens lantbrevbärare använder. Kompletterande arbete visade 
även möjligheten att trådlöst överföra mätdata för visning i GIS.  
 
Aktuellt FUD projekt 2004-2006: 
Med utgångspunkt i de positiva prov som utförts under 2003 riggades ett större FUD-projekt för att 
validera mätmetoden och genomföra fälttest för att demonstrera teknikens möjligheter. Målet är att 
utvärdera systemets möjliga funktionalitet och uppnå en insikt om möjligheterna och nyttan med den 
nya informationen. Resultatet kan ligga till grund för investeringar som ger lägre kostnader för 
underhåll och bättre kvalitet. Resultaten bidrar även till forskningen runt de modeller som förklarar 
vägkroppens bärighet och förslitning.  
 
Projektet skall i två etapper testa och utveckla systemet. En utveckling av mätsystemet och en  
fältmässig validering har utförts under hösten 2004. Resultatet ligger till grund för ytterligare 
utvecklingsarbete och fälttest under driftmässiga förhållanden våren 2005. Resultatet analyseras under 
hösten 2005 och slutrapporteras under våren 2006. Vägverkets projektledare är Hossein Al-Zubaidi. 
 
Förutsättningar för valideringen 
Till att börja med skall systemet ses som en automatisk mätmetod som utifrån en kostnadseffektiv 
insamlingsprocess ger mycket värdefull data om vägens allmäntillstånd. Systemet kan inte helt ersätta 
okulära besiktningar, men bedöms vara ett mycket gott stöd för att öka kvalitet och minska kostnader. 
 
Mätsystemet ger information baserat på de skador som fordonets hjul kommer i kontakt med. Detta 
betyder att man inte detekterar skador utanför körbanan. Metoden representerar ändå ett bra 
kvalitetsmått genom att uteslutande all trafik sker på körbanan.  
 
Resultat av valideringen 
Data från valideringen har visat 
att det finns ett tydligt samband 
mellan medelvärden av flera 
människors okulära bedömning 
och mätsystemets klassificering.  
I jämförelse med en okulär 
besiktning har mätmetoden en 
mycket god repeterbarhet och är 
objektiv. Detta gör den passande 
för att leverera data till olika IT-
system som beskriver vägens 
standard.  
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I och med att ”automatiska” mätningar kan ske dagligen möjliggörs att arbeta med medelvärden och 
att studera förändringar över längre tidsperioder. Valideringen har gett viktig information för fortsatt 
arbete under våren 2005 och projektet ser ut att kunna ge underlag för en värdefull utveckling. 
För mer information: skicka ett e-post till lars.forslof@claravallis.com eller ring 070-2184018. 

mailto:lars.forslof@claravallis.com


Kvalitet i vägytemätningar 
Kerstin Svartling,Vägverket 
 

Bakgrund 
Under en lång följd av år har Vägverket använt data från vägytemätningar som en bas för 
bedömning av beläggningsunderhållet. Idag är dessa data en viktig del i försörjning av data 
till Vägverkets PMS system. Förutom tillräcklig precision i mätutrustningen ska data kunna 
följas mellan åren och vara konsistent över landet. Mätningarna ska också kunna användas för 
att följa upp och utvärdera enskilda utförda åtgärder på vägnätet. 
 
Om det finns flera typer av utrustningar på marknaden kan man fråga sig om de är utbytbara.  
Denna fråga besvaras i samband med de kvalificeringstester som genomförs vid de periodiska 
upphandlingarna av mättjänster för vägytemätningar. Testerna syftar till att verifiera:  
 
1. Utrustningarnas mätnoggrannhet 
2.  Ekipagets (fordon + förare) förmåga att upprepa sitt resultat (repeterbarhet) 
3. Mätföretagets förmåga att med annat ekipage upprepa ett resultat (reproducerbarhet) 
4. Företagets förmåga att uppnå de för produktionen uppställda kraven för godkännande av en 
mätning. 
 
Att följa upp mätningarna i produktion har Vägverket gjorts sedan början av 90-talet. Det har 
man gjort med hjälp av kontrollmätningar d.v.s. en upprepad mätning på en andel av 
produktionsmätningarna. Andelen kontrollsträckor har varierat mellan åren. Det är alltså 
mätleverantörens förmåga att reproducera sitt mätresultat som testas i produktion. 
 
Sedan 1994 har vi även följt upp resultaten mellan åren och totalt för hela året. Då testas om 
någon mätutrustning eller operatör har ett statistiskt avvikande beteende från övriga 
utrustningar eller operatörer.  
 
Med hjälp av en statistisk analys modell av variansen kan mätningarna jämföras mellan åren 
och kvaliten i mätningarna uppskattas.  
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VAD KAN VI IDAG OM BULLER GENERERAT AV YTOJÄMNHET? 
 

Jens Nielsen 
CHARMEC/Institutionen för Teknisk Mekanik,  

Chalmers Tekniska Högskola,  
412 96 Göteborg 

www.charmec.chalmers.se 
 
 
Järnvägsbuller som genereras av kontakten mellan hjul och räl kan delas in i tre kategorier: 
rull-ljud, stötljud samt skrikljud i kurvor. Stötljud uppstår på grund av diskontinuiteter på 
hjulens och rälernas löpbanor, exempelvis från hjulplattor, rälskarvar och spårväxlar. 
Skrikljud som förekommer i kurvor med små kurvradier beror på glidrörelser i hjul-räl 
kontakten vinkelrätt mot färdriktningen.  
 

Rull-ljud som orsakas av ytojämnheter på hjulens och 
rälernas löpbanor, se figur, är dock den dominerande 
källan till järnvägsbuller vid tåghastigheter upp till cirka 
250 km/h. I normala fall består ytojämnheterna av ett 
brett spektrum av olika våglängder. I detta sammanhang 
är våglängderna i intervallet 5-200 mm, med amplituder 
i storleksordningen 1-50 µm, de mest relevanta. 
Ytojämnheterna inducerar påtvingade vertikala rörelser 
mellan hjul och räl, vilket resulterar i vibrationer och 
ljudutstrålning. Den totala vibrations- och bullernivån 
domineras av bidrag från olika komponenter vid olika 
frekvenser. Sliprarna dominerar vid låga frekvenser upp 
till några hundra Hz, varefter rälbuller ger det största 
bidraget upp till cirka 1 kHz. För ännu högre frekvenser 
kommer det största bidraget från hjulen.  

Foto: Lennart Lundfeldt, Banverket 

På grund av ojämnt slitage runt hjulets löpbana eller längs med rälen kan magnituden hos 
ytojämnheterna med tiden förstärkas vid vissa våglängder. Exempelvis leder bromsbelägg 
tillverkade av gjutjärn som appliceras mot hjulets löpbana till särskilt höga magnituder vid 
våglängder på cirka 5-6 cm. En konsekvens av detta är att buller från ett blockbromsat 
godståg kan vara upp till 10 dB högre än motsvarande buller från ett skivbromsat fordon vid 
samma hastighet. Föredraget kommer att diskutera inverkan av ytojämnhet på järnvägsbuller, 
men också beskriva metoder för mätning av ytojämnheter, ge exempel på typiska ojämnheter 
på hjul och räl vid olika typer av trafik, samt ge en kort översikt om metoder för prediktering 
av tillväxt av ytojämnheter, beräkning och reducering av rull-ljud.   
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Spårlägets nedbrytning och toleranser 

av 

Mats Berg 
Järnvägsgruppen KTH 

Teknikringen 8, 100 44 Stockholm 
Telefon: 08-7908476, E-post: mabe@kth.se 

 

Spårläge, eller spårlägesfel, är spårets oönskade geometri. Denna imperfektion kan 
beskrivas som att de två rälerna ligger ett antal millimeter fel i höjdled och sidled samt 
att felen varierar utmed spåret. Felen kan registreras med speciella mätvagnar. Vid färd 
längs spåret ger spårlägesfelen upphov till en del skakningar i fordonen och ökade 
krafter mellan hjul och räler. För ett givet spårfordon ökar i princip denna dynamik med 
ökad färdhastighet och större spårlägesfel. Detta verkar rimligt och kan också visas 
genom gångdynamiska mätningar och simuleringar. 

Dynamiken ovan måste begränsas med hänsyn till säkerhet, komfort och underhåll. Vid 
anläggning av spår ska därför spårläget hållas inom snäva toleranser, i synnerhet om 
snabba tåg ska trafikera spåret. Då spåret trafikeras fjädrar det undan något i höjd- och 
sidled för de passerande fordonen. Spåret återfår dock inte helt sitt ursprungsläge – 
kvarstående deformationer fås, i höjdled ofta kallade sättningar. Denna successiva 
åverkan, eller nedbrytning, gör att spårläget blir allt sämre och när felen till sist 
överskridit vissa gränsvärden måste spåret riktas (med spårriktarfordon). 

Hur snabbt spårläget försämras per megabruttoton trafik beror bl a av fordonstyper och 
driftsförhållanden samt spårets uppbyggnad och grundläggning. Spårlägesförsämringen 
i sig bidrar för övrigt till en ökad nedbrytningstakt. Fordons spårvänlighet beror främst 
av axellast, hastighet och löpverksutforming (avfjädring, kurvtagningsförmåga m m). 
En viss eftergivlighet av spåret är önskvärd medan variationer av denna flexibilitet 
utmed spåret bör begränsas, inte minst vid anslutningar till broar och tunnlar. Notera att 
spårlägesförsämring är en typ av spårnedbrytning, andra typer är t ex nötning och 
sprickbildning i spårkomponenter. 

I föredraget diskuteras spårlägets nedbrytning och toleranser allmänt samt hur vi kan 
möta trender såsom ökade hastigheter, ökade axellaster och en mer diversifierad 
fordonspark på ett för hela spårsektorn effektivt sätt. 



Morän i vägen  
Helene Kennedy  NCC Teknik / Chalmers tekniska högskola 
 
Bakgrund 
Mer än 70 % av Sveriges yta täcks av morän och ett högre utnyttjande av detta material 
skulle leda till bättre totalekonomi och minskad miljöbelastning genom minskade 
transporter då material avsätts i sitt närområde.  Idag beskattas dessutom uttag av 
naturgrus, vilket tillsammans med skatt på deponi av schaktmassor har ökat intresset för 
alternativa konstruktioner/m terial. a
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Syfte  
Syftet är att studera finkorniga mineraljordars mekaniska egenskaper och utifrån dessa 
klassificera materialen efter i huvudsak avsättningsområde, men även förädlingspotential 
och lämpligt hanteringsförfarande skall beaktas.  
Målsättningen är därför att etablera samband mellan materialens kornfördelning och dess 
mekaniska egenskaper, vilket är en förutsättning för att kunna öka användningsområdet 
för naturliga mineraljordar inom väg och anläggningssidan 
 
Aktuellt projektläge 
För att material skall fungera tillfredsställande i en vägkonstruktion krävs vissa mekaniska 
egenskaper vad det gäller bärighet, hållfasthet, packningsbarhet och tjälegenskaper. Dessa 
egenskaper kommer därför att studeras för att säkerställa materialens funktion.  
Tre olika moränmaterial har valts ut för laboratorieundersökningar. Materialen har valts 
med avseende på kornstorleksdfördelning men också beroende på vilken berggrund 
materialen härstammar ifrån. Ett av materialen kommer från ett grusmoränområde i 
Målerås med Smålandsprofy  som dominerande berggrund. De två övriga materialen som 
är hämtade norr om Markaryd är något finkornigare. Berggrunden domineras här av röda 
ortognejser. 
Bärighet har studeras inom tre provområden i anslutning till utbyggnaden av E4:an 
Markaryd-Strömsnäsbruk. Mätningar har utförts med statisk plattbelastning och 
isotopmätare. Resultaten visar att 

-  materialen uppnår snabb vattenmättnad vid packning 
-  materialens vattenmättnadsgrad är därför helt avgörande för uppnådd bärighet 

och packningsgrad 
- krav på bärighet enligt ATB Väg på översta obundna lagret går att uppfylla direkt 

på moränterrass vid rätt vattenmättnadsgrad. 
Packningsegenskaper kommer att under våren studeras m d Proctorförsök för att söka den 
optimala fuktkvoten för de olika m terialen. 
Statiska hållfasthet- och deformationsegenskaper kommer att utvärderas på materialen för 
olika vattenmättnadsgrader och horisontalsspänningsnivåer. 
Cykliska triaxialförsök kommer att utföras för att söka de olika materialens 
gränsspänningar vid dynamisk belastning och därmed indikera lämplig nivå i 
vägkonstruktion. 
 
Tjälegenskaper hos materialen komme  att utvärderas av Åke Herrmansson, VTI.  
 



ABSTRACT – Bergmassans hållfasthet 
 
Med bergmassans hållfasthet menas hur starkt och hur mycket last berget tål 
innan det går sönder. Kunskapen om bergmassans lastbärande förmåga är 
viktig vid utformning av t.ex. tunnlar, slänter, gruvor, kärnavfallslager, ishallar 
– ja, alla typer av berganläggningar.  
 

 
 
Bättre kunskap om bergets hållfasthet ger möjlighet att (i) utforma tunnlar och 
dimensionera förstärkningen så att problem med ras minimeras, (ii) utforma 
driften så att minsta möjliga område ovan jord berörs av marksättningar, (iii) 
(för gruvornas del) minimera brytning av gråberg och därmed de 
gråbergsmassor som måste deponeras. En ökad kunskap om bergmassans 
hållfasthet leder alltså till minskade kostnader för tunnel- och gruvbrytning. 
 
Det finns idag ingen metod att bedöma bergmassans hållfasthet som uppfyller 
kraven på en fulländad tillämpbar metod. För att utveckla en sådan krävs 
känslighetsanalyser, fält- och litteraturstudier som berör bergmassans 
hållfasthet. Genom att studera tunnlar och gruvor där berget gått i brott kan 
beräknad hållfasthet för en metod jämförs och korreleras med uppmätt 
hållfasthet för bergmassan.  
 

För mer information kontakta: 

Catrin Edelbro 

Institutionen för samhällsbyggnad 

Bergmekanikavdelningen 

Luleå tekniska universitet 

971 87 Luleå 

telefon: 0920-491 338, www.cee.ltu.se 



Session 23 
Utvärdering av obundna material  
Jan Hansson Skanska/Chalmers 
 
Bakgrund 
Spårbildning i vägkonstruktionens obundna överbyggnadsmaterial kan bero på materialval i 
de obundna lagren samt utförande. Materialvalet kan göras med hjälp av 
laboratorieundersökningar och utförandet kan kontrolleras med olika fältmätningar, bland 
annat statisk plattbelastning och tung fallvikt.  Den permanenta deformationen de första åren, 
den så kallade efterpackningen är viktig att minimera och storleken på denna går att komma åt 
via fältmätningarna. En stor efterpackning gör att mycket av vägens förväntade livslängd går 
förlorad redan under de inledande åren efter trafikpåsläpp. För att minimera efterpackningen 
behövs en metod som kan uppskatta storleken på den för att i nästa skede kunna ta till rätt 
åtgärd 
 
Syfte 
Syftet med doktorandprojektet är ta fram en metod för att bättre kunna förutse permanenta 
deformationer (spårbildning) i obundna lager och framför allt den initiella spårbildningen 
(efterpackningen). Kan dessa deformationer uppskattas, underlättas dimensioneringen av 
vägens livslängd.  
 
Genomförande 
Doktorandprojektet är kopplat till ett fältförsök som genomfördes sommaren 2003 norr om 
Uddevalla. Här byggdes åtta provytor under ledning av VV Region Väst. Fyra av dem avsågs 
att användas för utvärdering av betydelse av glimmerförekomst i obundna bärlager med 
avseende på uppkomst av permanenta deformationer. Resterande fyra ytor byggdes upp på en 
underbyggnad av lättklinker. Avsikten här var att studera vilken överbyggnadstjocklek som 
krävs på lättklinker för att uppnå bäst funktion med avseende på permanenta deformationer. 
Alla åtta provytorna instrumenterades med deformationsgivare och jordtrycksceller och 
accelererade belastningsförsök med HVS genomfördes genom VTI. Ett antal kompletterande 
fältmätningar med bland annat statisk plattbelastning och tung fallvikt genomfördes före och 
efter HVS-försöken. Mätningen med tung fallvikts utfördes med tre belastningsnivåer, 30, 50 
och 65 kN. 
 
Analys och resultat 
I ett första skede har doktorandprojektet inriktats på att studera de fyra ytorna bestående av 
bärlager med olika glimmerhalter. Permanenta deformationstillväxten från HVS-försöken har 
studerats och relaterats till förändring av konstruktionsrespons före och efter HVS-försöken. 
Mätningen av permanenta deformationstillväxten visar tydligt att efterpackning har skett i 
hjulspår. Bakåträknade resultat från tung fallviktsmätning före och efter HVS-försöken visar 
på en tydlig förändring i hjulspår av de resilenta (elastiska) egenskaperna. Denna förändring 
består i att det obundna bärlagret uppför sig mer linjärelastiskt före HVS-försöken och mer 
spänningsberoende efter försöken. Detta kan bero på att före försöken går mycket energi åt att 
packa materialet, vilket inte sker efter HVS-försöken.  Detta ger potential att kunna studera de 
reslienta egenskaperna i fält och relatera detta till vilken risk för uppkomst av oacceptabel 
permanent deformation på grund av efterpackning, som föreligger. 
 
Fortsatt arbete 
Ytterligare analyser och fältförsök behövs för att kunna relatera packningsinsatsens effekt 
samt prediktera efterpackningens storlek. 



Vatten i grova obundna material- 
Resilienta och hydrauliska egenskaper 

Sammanfattning 
Trots långvarig och storskalig användning av granulära material med stor 
maximal stenstorlek som vägbyggnadsmaterial är grundläggande kunskap om 
dess mekaniska och hydrauliska egenskaper tämligen bristfällig. 
Målsättningen med detta arbete var att undersöka hur de resilienta 
egenskaperna påverkas av varierad vattenhalt för ett krossat bergmaterial 
(Skärlunda) med maximal stenstorlek 90 mm av varierande 
kornstorleksfördelning. För att mäta vattenhalter i prov användes 
tidsdomänreflektometri (TDR). I samband med detta arbete uppmättes även 
vattenbindningskurvor (pF-kurvor) för de olika kornstorleksfördelningarna. 
Dessa kurvor beskriver negativa portryck, eller tensioner, som funktion av 
vattenhalt. 
 
Dielektriska mätningar (permittivitet) med TDR och mätning av tensioner 
genomfördes på packade prov under varierande vattenhalter. De mekaniska 
provningarna utfördes som triaxialprovningar med konstant sidotryck. 
Provstorleken var, diameter 500 mm och höjd 1000 mm. Vattenhalten 
varierades, på samma prov, från låg till nästan full mättnad. 
 
Till vilken grad de resilienta egenskaperna påverkas av vattenhalt beror på 
materialets gradering. För den mest öppna graderingen observerades endast 
en mindre reduktion av resilientmodul vid vattenmättning. Med ökad andel 
finmaterial och tätare gradering noterades ökad påverkan. För de graderingar 
med högst fininnehåll var sänkningen av resilientmodul avsevärd. Vid ökad 
vattenhalt uppmättes också ökad dilatation dvs. provet volymsökar under 
belastning. 
 
En empirisk funktion som relaterar volumetrisk vattenhalt till mätt 
permittivitet beräknades. Vattenbindningskuvor passades med ickelinjär 
regression till två olika modeller: Brooks-Corey och van Genuchten. 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten att även tämligen grovkorniga 
krossmaterial kan förlora stabilitet vid förhöjda vattenhalter beroende på 
gradering. Vid vägdimensionering är detta tillstånd ofta avgörande då det 
medför en svag konstruktion med ökad risk för nedbrytning. 
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Abstract 
Even though the practical experience from using coarse unbound granular 
materials is extensive, detailed knowledge of mechanical and hydraulic 
behavior is to a large extent lacking. Regarding influence of water on 
mechanical properties, this is even more pronounced. The main objective of 
this work was to investigate influence of water on resilient properties of a 
coarse (maximum particle size 90 mm) granular material using various 
gradings. Furthermore, as part of the study, a test series to evaluate Time 
Domain Reflectometry, TDR, as a means to measure in-situ water contents 
was also performed. In connection to this evaluation, soil-water characteristic 
curves were established. 
 
Dielectric response and matric suction of compacted specimens were 
measured in a steel box at varying water content ranging from almost dry to 
close to saturation. Triaxial testing, using sample size of 500 mm diameter 
and 1000 mm height, and constant confining pressures were performed at 
varying water content up to almost full saturation.  
 
An empirical equation, relating apparent relative permittivity measured by 
TDR to volumetric water content was established. Soil-water characteristic 
curves were fitted using two commonly used models, originally proposed by 
Brooks-Corey and van Genuchten, respectively. 
 
The influence of water content on resilient properties depends on the material 
grading. The coarsest grading, containing least fines, experienced only a 
small reduction when brought close to saturation. Specimens with an 
increased amount of fines and more even distribution responded with a 
substantial loss of resilience upon increased water content. It also appeared as 
water content increased, the specimens became more dilative. 
 
The results presented indicate that even very coarse unbound granular 
materials can suffer severe reduction in resilient modulus at elevated water 
contents. Since this state, during pavement design, represents the weakest 
response of a pavement it is of large interest. 
 
Keywords: 
unbound granular material, triaxial testing, water susceptibility, soil-water 
characteristic curve, time domain reflectometry TDR, resilient modulus, 
Poisson ratio. 
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SESSION 24:  TRANSPORTSYSTEMET I ETT RUMSLIGT 
UTVECKLINGSPERSPEKTIV 
 
Från objekt- till stråkplanering 
Bengt Andersson, Inregia AB 
 
Det finns en bred insikt om det ömsesidiga beroendet mellan infrastruktur och övrigt 
samhällsbyggande och en önskan att detta beroende bör få ökat genomslag i skilda planerings- 
och beslutsprocesser. Enligt infrastrukturpropositionen (2001/02:20, sid. 132): 
”Infrastrukturinvesteringar bör planeras utifrån ett brett samhällperspektiv och samordnas 
med utvecklingen inom andra samhällssektorer. Senast år 2010 bör fysisk planering och 
samhällsbyggande grundas på program och prognoser för hur ett varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas och förutsättningarna för miljöanpassade 
och resurssnåla transporter förbättras.”       
Det ömsesidiga beroendet mellan infrastruktur och övrigt samhällsbyggande redovisas även i 
slutsatserna från det nationella samordningsuppdraget, delen om samverkan regional 
utvecklingspolitik – transportpolitik. 
 
Uppfattningen att det behövs bättre samordning i samhällsbyggandet bygger bl.a. på 
antagandet att det finns outnyttjade synergieffekter mellan infrastruktur och andra 
samhällsinvesteringar. Människor och verksamheter utefter ett transportstråk påverkas av om 
vi i planering och beslutsfattande fullt ut förmår nyttja dessa synergier. En vidgad åtkomlighet 
ger underlag för ökad interaktion mellan människor och verksamheter och därmed – på sikt – 
för en ökad produktivitet. Specialiserings- och stordriftsfördelar som följer av 
regionförstoringen är särskilt tydliga vad gäller det lokala och regionala serviceutbudet. Inom 
den privata sektorn har detta redan gått mycket långt. En tes är att det sannolikt finns stora, 
ännu inte utnyttjade, rationaliseringsmöjligheter inom offentlig service.  
 
Beslut om konkreta infrastruktursatsningar tenderar – rent definitionsmässigt – att vara av 
stråkkaraktär. Övrig samhällsplanering som exempelvis rör kommuner är inriktat mot en yta 
(inom vilken dessutom uppdragsgivarna, dvs. väljarna, oftast finns). Ingen kommun (eller 
nod) befinner sig vid endast ett transportstråk. Sambanden strålar åt skilda håll. I 
samhällsbyggandet utefter stråk måste nationella, storregionala, regionala och lokala aspekter 
samspela, samtidigt som beslut inom flera olika sektorer drar åt samma håll. En ökad 
växelverkan mellan stat-regional/lokal nivå behövs i syfte att nå fram till en gemensam 
samsyn kring rimliga ambitioner. 
 
Dagens infrastrukturplanering har en stark fokusering kring de ekonomiska medel som avsatts 
till större objektinvesteringarna. De få objekt som det avsätts ekonomiska medel till får en 
mycket hög standard avseende utformning och design. Planeringsprocessen skapar förväntan 
genom att ta fram handlingar för en mängd objekt. Det kommer aldrig att finnas medel för att 
genomföra alla dessa objekt! En alternativ ansats skulle kunna vara att istället ha ekonomiska 
medel kopplade till stråk. Ett liknande planeringsupplägg som RUP dvs. att de ingående 
aktörerna först bygger upp en gemensam kunskapsplattform om de funktionella sambanden 
för att därefter prioritera hur medlen som avsatts för stråket bör användas. Kan innebära att på 
någon delsträcka längs stråket får en förhöjd driftstandard, någon delsträcka enklare 
förbättringsåtgärder och någon delsträcka en nybyggnadsåtgärd. Både mjuka och hårda 
åtgärder. Bör innebära att andra åtgärder också vidtas längs stråket exempelvis boende mm.  
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UTVECKLINGSPERSPEKTIV 
 
Tidernas väg – Lite längre, lite krokigare men fylld av upplevelser 
Elisabet Andersson och Kerstin Skog-Nord 
 
Tidernas Väg startade som ett EU-projekt 1998 med målet att öka turismen i området kring 
riksvägarna 272 och 83. Åtta kommuner från Uppsala i söder till Ånge i norr har samarbetat 
med länsstyrelser, landsting, privata företag, byaråd och intresseföreningar för att göra vägen 
känd och utveckla olika verksamheter längs vägen. År 2002 fick vägen officiell namnstatus 
och skyltas nu som Tidernas Väg och märks så i bl. a. KAK:s bilatlas. 
 
Namnet har ingen historisk anknytning och tidigare förankring i regionen, men man kan under 
en resa längs vägen utan problem associera till olika historiska tidsepoker som man ser spår 
av. Att namnet enbart skulle syfta på att det tar längre tid att åka längs Tidernas Väg är dock 
en för snäv tolkning. Men när vi rekommenderar E4-resenärer att istället ta Tidernas Väg är 
budskapet att det inte är en snabbare väg men en mer upplevelser. (Vi jämför fast food och 
slow food!) 
 
Under 2004 har vi genomfört trädgårdsresor längs vägen under namnet Tidernas Trädgårdar. 
Så finns också Tidernas Mat och Tidernas Antik - det finns egentligen inget slut på 
associationerna. Ett evenemang som återkommit under fyra år är Tidernas Rally för 
veteranbilar. 
 
Nu har Tidernas Väg lämnat stadiet som EU-projekt och får anses vara etablerat både som 
vägnamn och varumärke. Så har t. ex. lokaltidningar sålt annonser till företag längs vägen 
under Tidernas Vägs vinjett. Utvecklingen av Tidernas Väg drivs nu av ett antal företagare 
längs vägen som bildat en ekonomisk förening. 
 
Mer information på:   www.tidernasvag.com 
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Stråkperspektivet i Östergötlands investeringsplanering 
Per Sandström, Regionförbundet Östsam 
 
Stråkstudier i Östgötaregionen 
En mycket viktig utgångspunkt för utvecklingsarbetet för Östgötaregionen har varit analyser 
av sambandet mellan möjligheterna till goda person- och godstransporter via vägar, järnvägar, 
hamn, flygplatser etc. Mycket tid har därför lagts ner på att belysa sambandet över tiden av 
förbättrade pendlingsmöjligheter och utvecklingen av lokala arbetsmarknadsområden. Det 
handlar om att inom bekväm pendlingstid och med olika transportmedel åstadkomma bättre 
tillgång till andra platser för arbete, studier, service, kultur etc. Det är detta som i första hand 
brukar förknippas med begreppet regionförstoring. 
 
Försämras arbetsmarknaden på en ort kan bra pendlingsmöjligheter via bra väg- och 
järnvägsförbindelser underlätta möjligheterna att arbeta på annan ort. Det omvända 
förhållandet kan också gälla, dvs. behövs arbetskraft kan det snabbt lösas genom inpendling. I 
inget av fallen behöver det leda till flyttning till ny bostadsort. Samma synsätt kan tillämpas 
på studier, service, kulturutbud etc.  
 
I det strategiska arbetet med vägar har därför lagts fast att en prioriterad vägfråga är att 
”utveckla strategiska väg tråk för arbete, studier etc”. Samma synsätt ska även tillämpas på 
järnvägsnätet. Med stråk menas i detta fall i första hand viktigaste förbindelser mellan 
centralorterna i regionen. Detta synsätt har också varit  tungt vägande motiv vid utformningen 
av länsplanen 2004-2015. I det strategiska arbetet har också markerats att regionen ska ”verka 
ör att det be intliga vägnätets standa d örbättras på ett systematiskt sätt”. Bakom denna 

formulering finns en insikt om att det ekonomiska utrymmet inom överblickbar tid för större 
vägprojekt kommer att vara begränsat. Det kommer inte att bli möjligt att ”bygga bort” alla 
svagheter på vägnätet. Det gäller i stället att ransonera och optimera åtgärderna efter de behov 
som finns. Det gäller att se ”hela resan”, tillämpa ett ”transportslagsövergripande synsätt” och 
”fyrstegsprincipen”. I korthet innebär detta att behov och effekter av åtgärder måste ses 
sammantaget och att fysiska åtgärder först bör aktualiseras när effekterna av andra åtgärder är 
otillräckliga.  
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Länstransportplan 2004-2015 
I samband med arbetet med länsplanen gjordes därför en översiktlig genomgång av behov och 
brister för 16 stråk. Det visade sig då att 5 av dessa behövde gås igenom mer detaljerat med 
hänsyn de otillfredsställande förhållandena längs stråket och otillräcklig kunskap om de bästa 
och erforderliga väg –och kollektivtrafiklösningarna. I planen har därför särskilt markerats att 
särskilda stråkstudier ska genomföras för dessa 5 stråk med början för rv 36.  Planen har 
samtidigt utformats så att det ska vara möjligt att successivt arbeta in åtgärdslistor som 
kommer fram i dessa stråkstudier. Stråkstudier pågår nu för stråket Linköping- Motala med rv 
36 och pendeltågsatsning samt för Stångådals/ Tjuststråket. Likartat angreppssätt övervägs 
även för Ostlänken av Nyköping- Östgötalänken AB. 
 



Stråkstudier i Östgötaregionen 
 
En mycket viktig utgångspunkt för utvecklingsarbetet för Östgötaregionen har varit analyser 
av sambandet mellan möjligheterna till goda person- och godstransporter via vägar, järnvägar, 
hamn, flygplatser etc. Mycket tid har därför lagts ner på att belysa sambandet över tiden av 
förbättrade pendlingsmöjligheter och utvecklingen av lokala arbetsmarknadsområden. Det 
handlar om att inom bekväm pendlingstid och med olika transportmedel åstadkomma bättre 
tillgång till andra platser för arbete, studier, service, kultur etc. Det är detta som i första hand 
brukar förknippas med begreppet regionförstoring. 
 
Försämras arbetsmarknaden på en ort kan bra pendlingsmöjligheter via bra väg- och 
järnvägsförbindelser underlätta möjligheterna att arbeta på annan ort. Det omvända 
förhållandet kan också gälla, dvs. behövs arbetskraft kan det snabbt lösas genom inpendling. I 
inget av fallen behöver det leda till flyttning till ny bostadsort. Samma synsätt kan tillämpas 
på studier, service, kulturutbud etc.  
 
I det strategiska arbetet med vägar har därför lagts fast att en prioriterad vägfråga är att 
”utveckla strategiska väg tråk för arbete, studier etc”. Samma synsätt ska även tillämpas på 
järnvägsnätet. Med stråk menas i detta fall i första hand viktigaste förbindelser mellan 
centralorterna i regionen. Detta synsätt har också varit  tungt vägande motiv vid utformningen 
av länsplanen 2004-2015. I det strategiska arbetet har också markerats att regionen ska ”verka 
ör att det be intliga vägnätets standa d örbättras på ett systematiskt sätt”. Bakom denna 

formulering finns en insikt om att det ekonomiska utrymmet inom överblickbar tid för större 
vägprojekt kommer att vara begränsat. Det kommer inte att bli möjligt att ”bygga bort” alla 
svagheter på vägnätet. Det gäller i stället att ransonera och optimera åtgärderna efter de behov 
som finns. Det gäller att se ”hela resan”, tillämpa ett ”transportslagsövergripande synsätt” och 
”fyrstegsprincipen”. I korthet innebär detta att behov och effekter av åtgärder måste ses 
sammantaget och att fysiska åtgärder först bör aktualiseras när effekterna av andra åtgärder är 
otillräckliga.  
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Länstransportplan 2004-2015 
 
I samband med arbetet med länsplanen gjordes därför en översiktlig genomgång av behov och 
brister för 16 stråk. Det visade sig då att 5 av dessa behövde gås igenom mer detaljerat med 
hänsyn de otillfredsställande förhållandena längs stråket och otillräcklig kunskap om de bästa 
och erforderliga väg –och kollektivtrafiklösningarna. I planen har därför särskilt markerats att 
särskilda stråkstudier ska genomföras för dessa 5 stråk med början för rv 36.  Planen har 
samtidigt utformats så att det ska vara möjligt att successivt arbeta in åtgärdslistor som 
kommer fram i dessa stråkstudier. Stråkstudier pågår nu för stråket Linköping- Motala med rv 
36 och pendeltågsatsning samt för Stångådals/ Tjuststråket. Likartat angreppssätt övervägs 
även för Ostlänken av Nyköping- Östgötalänken AB. 
 
 
Per Sandström  
Regionförbundet Östsam 



Referat till Transportforum 2005, session 24 ”Transportsystemet i ett rumsligt 
utvecklingsperspektiv/Stråkperspektivet i Östergötlands investeringsplanering och i 
Linköpings översiktsplanering”, Karin Elfström  
 
Framtida planstrukturer i Linköping 
 
Linköpings kommun har påbörjat ett arbete med en ny översiktsplan för staden. Linköping är 
en expansiv kommun och planen har perspektivet 200 000 invånare, nästan 50 procent större 
folkmängd än i nuläget. Tillväxten ska ses som en del av en regional expansion. För att 
konkretisera perspektivet 200 000 invånare har Linköpings kommun med hjälp av Inregia 
tagit fram olika planstrukturer.  
 
Följande mål har satts upp för planstrukturerna:  

1. Linköping ska vara en kunskapsstad som kan möta näringslivets och samhällets behov 
av utveckling och forskning. 

2. Innerstaden ska vara ett levande regionalt centrum för kultur, handel och service. En 
stor andel bostäder ska finnas i innerstaden. 

3. Det ska finnas en bra närservice och bra centrumstruktur. Förorter och ytterområden 
ska ha fungerande lokala centra. 

4. Förutsättningar ska skapas för ett integrerat och tryggt samhälle. Bl a ska variation 
avseende bebyggelsetyper och upplåtelseformer inom resp stadsdel/ort eftersträvas. 

5. Boendemiljöerna ska vara vackert belägna. 
6. Tillgängligheten till viktiga målpunkter ska vara god för alla. 
7. Kommuninvånarna ska ha god tillgång och tillgänglighet till parker, natur- och 

grönområden av god kvalitet.  
8. Det relativa transportbehovet ska begränsas. Biltrafikens andel av transportarbetet ska 

minska till förmån för cykel- och kollektivtrafiken. 
9. De tekniska försörjningssystemen ska vara miljövänliga och långsiktigt hållbara. 
10. De kommunalekonomiska investeringsnivåerna och driftkostnaderna för t ex parker, 

gator och teknisk försörjning ska vara rimliga. 
 

Målen har operationaliserats. GIS har använts som ett viktigt verktyg. Det har bl a inneburit 
att det varit enkelt att ta hänsyn till restriktioner vad gäller natur- och kulturområden, svåra 
markförhållanden, säkerhets- och skyddsområden mm.  
 
Tre planstrukturer har erhållits genom att prioritera de olika målen på olika sätt. Strukturerna 
kan grovt generaliseras på följande sätt:  

Det goda lokalsamhället innebär att bygga ut redan existerande stadsdelar och orter, 
vilket ger en decentraliserad struktur. 
Stads- och regionförstoring innebär en utbyggnad av Linköpings centrala tätort och 
tätorter längs järnvägsstråket mot Norrköping och Mjölby samt mot Motala. 
Vackert och centralt boende innebär en utbyggnad längs Stångån samt vid Svartån och 
Roxens sydvästra strand. 

 
De presenterade planstrukturerna ska inte ses som färdiga översiktsplaner. Avsikten med 
strukturstudien har varit att tidigt i planprocessen diskutera för- och nackdelar med olika 
grundstrukturer för den framtida bebyggelsen i Linköpings kommun. Förslagen har 
diskuterats vid ett stort antal seminarier och möten både inom kommunen och med 
allmänheten och olika intresse- och referensgrupper. Inom kommunen har bl a förts 



diskussioner med företrädare för skola, kultur och fritid om vilka fysiska strukturer som bäst 
stödjer en effektivisering av den offentliga sektorn.  
 
Centrala frågor i diskussionerna har varit hur viktig ambitionen om goda förutsättningar för 
kollektivtrafik är i förhållande till andra ambitioner och hur förbättrade pendlingsmöjligheter 
kan uppnås genom en samordnad bebyggelse- och trafikplanering. Den ursprungliga 
diskussionen om utbyggnad i Linköpings kommun har också vidgats till att omfatta studier av 
strukturerna i ett regionalt perspektiv. Av särskilt intresse har varit att titta på de stråk som har 
bäst förutsättningar för kollektivtrafik med hög turtäthet, dvs de stråk som redan idag rymmer 
ett stort antal boende. Det innebär att stråken Linköping-Norrköping, Linköping-Mjölby och 
Linköping-Motala är särskilt intressanta.  
 
 
 
 



Hans Brattström, Regionplane- trafiknämnden Sthlm läns landssting 
Carl-Johan Engström Uppsala kommun 
 
 Erfarenheter från Stockholm-Uppsalakorridoren 

Bakgrund. Kommunerna i stråket Stockholm-Arlanda-Uppsala samt de 
regionala organen i Stockholms och Uppsala län har inlett ett samarbete 
om den långsiktiga utvecklingen längs det stråk som förbinder dem. 
Starka skäl talade för att söka förbättra samverkan mellan de offentliga 
politiska krafterna i den funktionella region. Samverkan är frivillig och 
informell. När parterna är överens ska de kunna agera kraftfullt 
tillsammans för att gynna målet att stärka regionen. Samverkan sker med 
varje parts egna resurser och genom nätverkssamarbete. Arbetsgrupper 
med tydliga mandat tar fram underlag för beslut och handling.  

Syfte. En ökad integration syftar till att stimulera långsiktig ekonomisk tillväxt och ge upphov 
till fler jobb. Den syftar vidare till en bättre livsmiljö för invånarna med bl.a. mindre 
uppoffringar för arbetspendling och fler arbetsplatser och boendemiljöer att välja bland.  
 
Utvecklingspotentialen i området har studerats vad gäller integration och utveckling. Den har 
lett till att samverkan omfattar följande områden 
• Planering; samverkan syftar till att långsiktigt stärka förutsättningarna att bo och arbeta i 

stråket genom att öka den regionala tillgängligheten till stationsnära områden 

• Trafikering; samverkan syftar till att förstärka pendlingsförutsättningarna genom bättre 
trafikering, utveckla strategiska tågstopp/stationer på kort och lång sikt samt verka för en 
prissättning som håller samman den funktionella regionen 

• Arlanda; samverkan syftar till att utveckla Arlanda som flygnav i Sverige, förbättra 
marktransporterna till Arlanda samt samverka kring Arlanda som regional arbetsplats  

Samarbetet kring trafikering har lett till ett konkret förslag att utveckla pendeltågstrafiken i 
Stockholm-Uppsalastråket genom att UL startar pendeltågstrafik från Uppsala via Arlanda till 
Upplands Väsby och att SL sedan förlänger pendeltågstrafiken från Märsta till Knivsta. 
 
Som ett första steg i samverkan kring planering har en analys av förutsättningarna för 
utbyggnad av regionalt viktiga bostads- och arbetsområden i stråket genomförts.  
 
Mot bakgrund av regionala och kommunala översiktliga planer har befolkningstillväxten och 
behovet av nya bostäder på 30 års sikt uppskattats. För studien har också ett framtida 
kollektivtrafiknät ansatts, där den utvecklade pendeltågstrafiken i Stockholm-Uppsalastråket 
ingår. 
 
Den grundläggande princip för lokalisering av bostadstillskotten har varit prioritering av 
tillgängligheten med kollektivtrafik till regionalt intressanta och viktiga målpunkter som 
regionala arbetsområden, högskolor och flygplatser. Dessa regionala målpunkter bör 
prioriteras vid lokalisering av icke-bostadsanknutna verksamheter. 
 
I studien har en GIS-baserad lokaliseringsmodell använts. Modellen arbetar med 500-
metersrutor och för varje ruta har ett sammanvägt tillgänglighetsmått för tillgängligheten till 
samtliga angivna regionala målpunkter beräknats. Det antagna bostadstillskottet har sedan 
fördelats efter sammanvägd kollektivtrafiktillgänglighet oberoende av administrativ 
indelning. 
 
Modellanalyserna har tjänat som en lärprocess där effekterna av vissa principer kunnat 
belysas. Studien visar att det finns goda förutsättningar att utveckla en bebyggelsestruktur 



   

som gynnar funktionaliteten i tillväxtstråket Stockholm-Uppsala. Stråkets konkurrenskraft 
gynnas av ett brett utbud av bostäder med goda förutsättningar för bekväma resor till 
arbetsplatser, högre utbildning, kommunikationsknutpunkter och rekreation. Knutpunkterna i 
kollektivtrafik-systemet ger – rätt utnyttjade – alla delar av stråket tillgång till en stor och 
varierad arbetsmarknad. Analysen visar att det finns tillräckligt med mark i goda lägen att 
bygga på och flera områden som har goda förutsättningar att bli tätare. Befintliga och nu 
planerade stationslägen räcker för att möta behovet av bebyggelsetillskott. Stråket har därmed 
utomordentliga förutsättningar för goda levnadsförhållande för dem som väljer att bo där. 
 
Studien visar på nyttan av och ger underlag för fortsatt gränsöverskridande delregionalt 
samarbete i Stockholm-Uppsalakorridoren. 
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SESSION 24:  TRANSPORTSYSTEMET I ETT RUMSLIGT 
UTVECKLINGSPERSPEKTIV 
 
Ostlänkens framtida roll 
Tomas Köhler, Banverket, Projektledare Ostlänken 
 
Banverket har ett ansvar för järnvägens utveckling i samverkan med övriga transportslag 
baserat på transportpolitiska mål och regionala och lokala utvecklingsmål. 
 
Större förändringar av järnvägens infrastruktur är därför alltid samhällsbyggnadsprojekt, inte 
järnvägsprojekt! 
 
Planeringsordningen är: 
Marknadens krav som leder till Trafikeringsbehov som i sin tur ställer krav på Infrastrukturen. 
Denna ordning itereras till en sammantaget samhällsekonomiskt optimal utformning. 
 
Ostlänkens framtida roll: 
-Regionförstoring Östergötland-Södermanland-Mälardalen 
-Del av en framtida Götalandsbana Göteborg-Jönköping-Stockholm 
-Del av en upprustad förbindelse Stockholm-Malmö(-Köpenhamn) 
 
Således såväl regional, interregional som nationell tågtrafik. 
 
 
Ostlänken är i regionförstoringen ett verktyg att uppnå: 
-större arbetsmarknad 
-vidare utbildningsmöjligheter 
-större möjligheter att välja boendeort 
 
Ostlänken ska bidra genom att möjliggöra korta restider, täta turer och bra bytespunkter 
ändamålsenliga för pendling. 
 
Avgörande framgångsfaktor för samhällsbyggnadsprojekt är samverkan på alla nivåer: 
Banverket, Övriga trafikverk, Nationella tågoperatörer, Regionförbund och regionala 
trafikhuvudmän, Länsstyrelser, Kommuner samt Samrådsprocessen med allmänheten och 
organisationer. 
 
Samhällets nuvarande administrativa indelningar motsvarar inte fullt ut de indelningar som 
vore ändamålsenliga i en större region. 
Samhällsutvecklingen med större regioner måste därför parallellt med planeringen och 
byggandet av infrastrukturen stödjas av en storregional planering och verksamhet för att de 
avsedda nyttorna ska realiseras. 
 



SEBTrans - Link 
South East Baltic Transport Link 
 

 A project implemented through financial assistance  
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SEBTrans-Link - en viktig länk i ett framtida transportnätverk inom Sydöstra Östersjöområdet 
Per-Olof Löfbe g, Växjö kommun, projektledare  
 
SEBTrans-Link är ett Interreg III B projekt finansierat till 50 procent genom EU. Projekttiden är 
39 månader och projektet avslutas per november 2005. Projektet är en direkt fortsättning på ett 
tidigare Interreg II C projekt kallat SEBTrans. Föregångsprojektet syftade till att kartlägga 
handels- och resandemönster i Östersjöområdet. Även godsmängder och godstransportmönster 
kartlades, både avseende nuläge och framtid. 
 
Slutsatserna utgjorde grunden för fortsättningsprojektet SEBTrans-Link, vilket kommer att ge 
möjligheter att utveckla idéer med särskilt fokus på de Nord-sydliga korridorerna. Partners från 
Sverige, Polen, Litauen samt Ryska Federationen/Kaliningrad region deltar i projektet med Växjö 
kommun som Lead Partner. Målet är att stödja en snabb och kvalificerad utvecklingsprocess för 
investeringar och andra initiativ för att förbättra tillgängligheten avseende väg-, järnvägs- och 
sjötransporter i Sydöstra Östersjöområdet. 
 
Konkreta arbetsinsatser inom projektet SEBTrans-Link utgörs av bl.a. ett pågående arbete 
avseende uppdatering och uppgradering av transport korridoren för att i framtiden ingå i Trans 
European Network, TEN-systemet, tillsammans med den Nordiska Triangeln och därmed 
förbinda de befintliga TEN vägarna E4/E6 i Sverige med bl. a E75 (A1) och E77 i Polen. 
 
Insatser pågår för att etablera ett gemensamt vägnummer inom stråkets svenska del – väg 27 – 
från Göteborg till Karlskrona via Växjö och Ronneby med vidare hänvisning till Karlskrona 
hamn (Verkö). 
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Tunga transportutmaningar för Skåne 
Session 24. Transportforum 2005 
 
Skåne utvecklas i snabb takt till en sammanhängande region där de funktionella sambanden mellan 
olika regiondelar blir allt starkare. Befolkningen ökar. Under senare år har Skåne också hävdat sig väl 
jämfört med andra storstadsregioner då det gäller ekonomisk tillväxt.  
 
I Öresundsregionen bor ca 3.5 milj invånare och potentialen för utveckling genom ökad integration av 
näringsliv, arbetsmarknad, bostadsmarknad, utbildning etc mellan den svenska och danska delen är 
mycket stor. 
 
Regionens roll och utvecklingsförutsättningar i det internationella sammanhanget har också förändrats 
genom järnridåns fall, det utvidgade EU. En stor del av Sveriges utrikeshandel passerar genom de 
skånska hamnarna och över Öresundsbron. Regionen är av stor nationell betydelse som nod och 
transitområde. Det finns stora möjligheter att vidareutveckla rollen som knutpunkt för godstransporter 
och logistik. 
 
Den beskrivna utvecklingen ställer transportsystemet inför många utmaningar. Problem ska lösas. 
Transportsystemet är också ett viktigt verktyg som ska ge förutsättningar för en önskad utveckling mot 
nationella, regionala och lokala utvecklingsmål. Infrastrukturen och kollektivtrafiken behöver 
utvecklas, vilket kräver betydande samhälleliga resurser. Konkurrerande intressen ska hanteras där 
stora flöden tas om hand i en tät bebyggelse, där nationella intressen av snabba och tillförlitliga 
transporter möter lokala boendemiljöer etc. Det ställer stora krav på samverkan mellan kommuner, 
myndigheter och regionala organ i strategisk planering och i den fysiska samhällsplaneringen. 
 
Utvecklingsarbetet i Skåne tar sin utgångspunkt i det regionala utvecklingsprogrammet, den nationella 
transportpolitiken och ett aktivt regionalt arbete som genomförs i den långsiktiga infrastrukturplane-
ringen. Några viktiga arbeten som för närvarande pågår är. 
 
• Strategier för godstransporter i Skåne. ”Skåne – den gröna transportregionen” 

Ett dialogprojekt som syftar till att skapa gemensamma mål och strategier för planerings- och 
utvecklingsinsatser inom gods- och logistikområdet. 

• Utveckling av den regionala och lokala kollektivtrafiken 
Kollektivtrafiken utvecklas mycket positivt med bl a ett ökat resande. Inom såväl tåg- som 
busstrafiken förbereds ytterligare stora satsningar 

• Utbyggnad av transportinfrastruktur 
Citytunneln i Malmö och utbyggnaden av Västkustbanan är två stora satsningar, men många 
mindre projekt pågår också. I det längre perspektivet finns flera stora och strukturella frågor. 

• Interregionala utvecklingsprojekt 
Många projekt pågår - inte minst på transportområdet - inom Öresundsregionen, södra Östersjö-
regionen, i Sydsverige och längs Västkusten. 

• Planeringsdialog kring regionala strukturfrågor 
I den fysiska samhällsplaneringen finns många frågor med koppling till den regionala utveck-
lingen. I Skåne finns en modell för dialog och samspel.  

 
Det finns också en stark forskningskompetens i Skåne inom transportområdet. På flera sätt pågår 
arbete för att stärka kunskapsutveckling och kunskapsspridning genom samarbete mellan universitet, 
näringsliv och offentliga organ.  



Transport Forum 2005 Linköping 
Session no 24 

Dr Wiktor Szydarowski 
Programme Development Manager 
Baltic Sea Region INTERREG IIIB 
Joint Sec etariat Karlskrona r
 

EU Vision on Joint Transport Planning in the Baltic Sea Region 
 
The Baltic Sea Region INTERREG III B Neighbourhood Programme is well advanced 
into the second half of the operation. On the whole, programme implementation has 
proceeded well, but in some measures commitment levels are evidently below the 
average. One of them is measure 2.2, dedicated to ‘Creating sustainable communication 
links for improved spatial integration’. After five calls for proposals 12 transport and 
ICT-related projects have been contracted. This implies that over 14 million euro ERDF 
is still left for new initiatives, with only three remaining application rounds in 2005 and 
2006 (following the just closed 6th call). 
 
Due to the "inland sea character of the BSR" the major preconditions for closer co-
operation around the Baltic Sea and regional cohesion are efficient communication links, 
modal split according to the specific BSR conditions and elimination of bottlenecks. 
Therefore prospective projects in measure 2.2 are supposed to provide ground for 
transnational transport and communication links and networks, which would in particular 
promote unification of the remote parts of the region with the rest of the BSR and with 
the Europe and those, which enhance East-West co-operation. Such projects should 
counterbalance the situation when infrastructure planning tends to perpetuate existing 
spatial disparities and insufficient use of a regional development potential.  
 
Despite a growing East-West trade and functional integration, the Baltic transport system 
is still mainly a compilation of various national systems. The task posed by BSR 
INTERREG Programme is hence to prioritise specific axes from the point of view of 
national and transnational spatial development. This includes important links to other 
European territories and links allowing for compatibility between international networks 
(TEN-T, PETN, pan-European transport corridors) and national and regional transport 
systems.  
 
Another aspect is Pan-Baltic intermodal transport strategies. Waterborne transport, in 
particular short sea shipping, is encouraged as an integral part of an intelligent inter-
modal transport system, not least interregional and hub-bound air traffic. The same 
applies to networking of ports as gateways providing smooth handling of goods to and 
from the hinterland. 
 
The above topics are a target for pro-active actions to obtain more high-quality project 
applications in measure 2.2. The Joint Secretariat of the Programme has therefore been 
mandated by the Steering Committee of the BSR INTERREG III to facilitate the project 
generation in measure 2.2 through co-ordination of individual actions and adequate 
advice on themes being developed by relevant organisations. 



Session: 24 Rubrik: Näringslivets syn Talare: Henrik Andersson 
 
Näringslivets intresse för infrastruktur handlar om mer än godstransporter. En ännu viktigare 
aspekt är möjligheterna att rekrytera kvalificerad arbetskraft. När kunskapsinnehållet i 
produktionen ökar, ökar också behovet av att finna rätt personal. Förenklat kan man säga att i 
kunskapsekonomin har den enskilde anställde mycket större möjligheter att påverka företagets 
resultat än vad personalen vid det löpande bandet i fabriken hade för ett par decennier sedan. 
SIKA har visat att ca 96% av all pendling är kortare än en timme enkel resa. Samtidigt vet vi 
att 9 av 10 rekryteringar sker av människor som redan bor inom pendlingsavstånd. En naturlig 
slutsats av detta är att med utvecklad infrastruktur förbättras företagens möjligheter till 
effektiv kompetensförsörjning och därmed deras konkurrenskraft. 
 
En ytterligare viktig aspekt är företagens möjligheter att möte kunder, leverantörer och 
samarbetspartners på ett effektivt sätt. 8 av 10 nystartade företag är tjänsteföretag, där 
produktionen ofta sker där kunden finns. Det blir då avgörande att ha bra kommunikationer 
för att nå så många kunder som möjligt. 
 
En tredje viktig anledning till företagens intresse är behovet av att skapa tillräckligt stora 
marknader. På en stor marknad, d v s en region som hålls samman av väl utvecklade 
kommunikationer, finns det underlag för fler specialiserade tjänster och varor. På samma sätt 
fungerar det för service inom offentlig sektor. Ju fler människor som finns inom 
upptagningsområdet, desto bättre service kan man erbjuda. Därmed lockas människor att bo i 
området. Och ju fler människor, desto enklare för företagen att finna kunder och arbetskraft. 
 
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren är Sveriges största handelskammare och har 
arbetat med infrastrukturfrågor under lång tid. Ur vår synvinkel finns det flera problem med 
dagens hanterande av väg- och järnvägsfrågor. Några av dessa är: 
1. Investeringarna styrs av statens likviditet och används som budgetregulator, snarare än för 
att öka tillväxten genom att bygga samhällsekonomiskt lönsamma projekt. 
2. Dagens tävlan om medel leder till snuttifiering av objekt och omflyttning av flaskhalsar, 
snarare än systemtänkande. 
3. Fördelningen av medel styrs av politiska principer snarare än samhällsekonomisk nytta. 
4. De olika trafikslagen verkar under totalt olika premisser och är långt från målsättningen om 
lika konkurrensvillkor. 
 
Den första avgörande åtgärden för att förbättra dagens situation är att införa alternativ 
finansiering av infrastruktur, i form av Public-Private Partnerships. Förutom att lönsamma 
projekt skulle kunna genomföras mycket snabbare, skulle det öka incitamenten för 
byggbranschen att optimera infrastrukturen över hela driftsperioden. Det skulle också med all 
sannolikhet leda till fler innovationer inom sektorn, då det skulle vara möjligt att få rimlig 
avkastning på dessa.  
 
Den andra kritiska åtgärden handlar om att skapa lika konkurrensvillkor för de olika 
trafikslagen, för att därmed möjliggöra en ökad marknadsstyrning av transporterna. Detta 
bygger i sin tur på att politiska principer och ideologier får ge vika för en sund syn på 
utveckling, där ekonomi, miljö och det sociala perspektivet vägs samman.  
 
Avslutningsvis bör det regionala inflytandet över infrastrukturen vara större. Anledningen är 
bl a att det är investeringar i regionerna och mellan regioner som genererar de 
samhällsekonomiska vinsterna, vilket den inledande redovisningen tydligt visade. 
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Session 25, Lars Arell, SGU 
 
Hur kan vi uppnå en ökad användning av restprodukter och miljömålet ”God bebyggd miljö” 
 
Riksdagen har formulerat ett delmål inom miljömålet God bebyggd miljö som innebär att 
15% av ballastanvändningen år 2010 ska utgöras av återanvänt material. Målet är av flera skäl 
svårt att mäta och följa upp, men potentialen att försörja Sverige med ballast från annat håll än 
särskilda täkter är god. Om den politiska viljan finns kan täktproduktionen minska drastiskt, 
men till priset av stora kostnader. 
Två åtgärder pekas ut som väsentliga för att förbättra konkurrensläget för restprodukter i 
relation till traditionell ballastråvara. Det ena är att öppna möjligheter för dagens 
ballastproducenter att integrera hantering av restprodukter i sin verksamhet. Den andra är att 
fastställa generella kriterier för när en restprodukt får användas. 



Användning av askor i ett regionalt perspektiv 
 
 
Susanna Olsson 
Institutionen för m rk- och vattenteknik, KTH a
100 44 Stockholm 
E-post: Susannao@kth.se 
 
 
 
För att minska deponering av material är det en angelägen uppgift att finna lämpliga 
sätt att återanvända restprodukter, exempelvis som konstruktionsmaterial. Ett sådant 
nyttiggörande av restprodukter skulle även leda till en ökad hushållning med 
naturmaterial och spara de resurser som går åt till att utvinna dessa. Vid användning 
av restmaterial i anläggningsarbeten riskerar dock miljöfarliga ämnen att lakas ut till 
omgivande miljö. För att göra riktiga miljöbedömningar av olika alternativ för 
omhändertagande/nyttiggörande av restmaterial behövs beslutsunderlag som 
inkluderar såväl risker för lakeffekter som information om hur stora miljövinster i 
form av ökad resurshushållning som kan förväntas.  

Denna studie syftar till att förbättra beslutsunderlag för användning av 
restprodukter genom att även lyfta in hushållning med resurser i en bedömning som 
hittills fokuserats på utlakningsrisker. Målet var att utveckla en miljösystemanalytisk 
metod för att miljöbedöma användning av askor i anläggningsbyggande inom en 
region. Den framtagna metoden, som baseras på livscykelperspektiv, har testats i en 
fallstudie där miljöeffekter av olika alternativ för hantering av bottenaska från 
avfallsförbränning i Uppsalaregionen har undersökts. Olika scenarier har studerats 
med avseende på användning av resurser och emissioner till luft och vatten. Dessa 
scenarier har inkluderat omhändertagande av askan genom deponering samt 
nyttiggörande av askan i vägkonstruktion eller som dräneringsmaterial vid 
deponitäckning.  

Resultaten visar vilken miljöpåverkan de olika alternativa scenarierna kan 
förväntas ge upphov till och ger även en kvantitativ uppskattning av skillnaden i 
miljöpåverkan mellan alternativen. Inget alternativ i fallstudien var fritt från 
miljöpåverkan och olika typer av miljöpåverkan dominerade i de olika scenarierna. 
Vilket omhändertagande av askan som är att föredra beror därför på hur olika 
miljömål prioriteras. Tre viktiga aspekter för att bestämma miljöpåverkan visade sig 
vara utlakning av miljöfarliga ämnen, resurshushållning och utsläpp till luft från 
fossilbränsleanvändning. Metoden kompletterar de traditionella och mer 
platsspecifika riskbedömningar av lakeffekter som görs idag, och kan exempelvis 
användas i beslutsunderlag för avfallshantering på en regional nivå.  

ylvama
Hittills fokuserat på utlakningsrisker kanske borde flyttas upp till det tidigare stycket
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Infrastruktur och regional utveckling i Värmland. En tillgänglighetsanalys av fyra 
vägutbyggnadsplaner samt två kollektivtrafikprojekt 
Lars-Gustaf Bjurklo 
 
Abstract 
En attraktiv ekonomisk miljö är en förutsättning för regional tillväxt. Till en sådan miljö hör 
bl.a. en väl utbyggd infrastruktur och goda kommunikationer. Detta skapar låga geografiska 
transaktionskostnader vilket i sin tur stärker en regions konkurrens gentemot andra regioner 
med sämre förutsättningar. 

I föreliggande utredning undersöks hur förkortade restider leder till ökad 
tillgänglighet - till befolkning, arbetstillfällen och arbetskraft – och därmed till ökad 
ekonomisk aktivitet i Värmlands län. Hypotesen, som de använda modellerna bygger på, är att 
ökad tillgänglighet på sikt leder till ökad sysselsättning och ökat antal näringsgrenar i den 
berörda regionen. Även in- och utpendling sätts i relation till tillgänglighetsmått av olika slag. 
Genom att dessa samband formulerats matematiskt är det möjligt att beräkna effekterna, på 
sysselsättning, antal näringsgrenar och pendling, av åtgärder som påverkar restiderna. I 
utredningen undersöks effekterna av fyra olika vägprojekt samt två kollektivtrafikprojekt. 
Vägprojekten omfattar två riksvägar, hela länstrafikplanen för vägar i Värmlands län samt en 
framtidsplan, likaledes för Värmlands län, med sikte på år 2025. Kollektivtrafikprojekten 
omfattar dels två expressbussförbindelser, dels utbyggnad av en järnvägsförbindelse 
(Vålbergsrakan).  

För att kunna studera effekterna av de utvalda projekten beskrivs först den historiska 
utvecklingen av folkmängd, sysselsättning, pendling etc. Därefter beräknas de relevanta 
tillgänglighetsmåtten dels för utgångsåret, dvs. före resp. projekts genomförande, dels efter 
genomförandet. Differensen mellan de av modellerna predicerade, dvs. förutsagda, ”före”- 
och ”efter”-värdena för sysselsättning, antal näringsgrenar och pendling - baserade på dessa 
tillgänglighetstal - utgör effekten av resp. projekt.  

I utredningen dras bl.a. följande slutsatser: (i) De i verkligheten planerade 
väginvesteringarna ger mycket små restidsvinster. (ii) Berörda kommuner är i de flesta fall 
små vilket medför att deras tillgänglighet påverkas mycket lite, vilket i sin tur leder till små 
förändringar av sysselsättning, antal branscher och pendling. (iii) Någon nämnvärd 
regionförstoring kommer därför inte till stånd, vilket kan motverka en tillgänglighetsbaserad 
ekonomisk tillväxt. (iv) Först vid större vägsatsningar, typ motorvägsbyggen, som berör 
befolkningsmässigt sett stora kommuner och som ger avsevärt större tidsvinster, skulle 
effekterna kunna vara betydande. För Värmlands del erhålls därför störst effekt om dessa 
satsningar förläggs till Karlstadsregionen. Förbättrad kollektivtrafik, som t.ex. projektet 
Vålbergsrakan, kan i många fall ge stora restidsvinster och därmed effekter som vida 
överstiger effekterna av väginvesteringar. (v) Infrastrukturens betydelse för godstransporterna 
kommer i skymundan i de använda tillgänglighetsmodellerna. Detta får särskilt stor betydelse 
för ett skogslän som Värmland med en stor andel tunga transporter.  

Slutligen poängteras att en väl fungerande transportinfrastruktur är ett nödvändigt 
men inte tillräckligt villkor för regional utveckling. 



 
 
 
 
Abstract 
 
Effekter av transeuropeiska transportnätverk på flerkärnighet och samman-
hållning – resultat från ett ESPON-projekt 
 
Lars Lundqvist, KTH – Infrastruktur, Transport- och lokaliseringsanalys 
 
 
Sedan sommarn 2002 arbetar ett stort antal projekt inom European Spatial Planning  
Observation Network (http://www.espon.lu/) med tematiska och effektorienterade stu-
dier av den rumsliga utvecklingen i Europa. Ett av dessa projekt (ESPON 2.1.1) behand-
lar effekter av politik avseende traneuropeiska transport- och kommunikationsnätverk. 
 
Två modeller har använts för att studera effekterna av olika scenarier inom europeisk 
transportpolitik (investeringar, prissättning). Den ena är av typen rumslig allmän jäm-
viktsmodell (CGEurope). Den andra bygger på tillgänglighetsmått och produktionsfunk-
tionsansatser (SASI). Båda tillämpas på NUTS 3-nivå innebärande 1321 regioner i nu-
varande EU + kandidatländer + Norge och Schweiz. Resultaten kan t.ex. uttryckas i 
form av t.ex. välfärdsförändring (CGEurope) eller förändring i BNP/capita, sysselsätt-
ning och tillgänglighet (SASI). Effekterna av 13 scenarier, såväl retrospektiva som 
framåtblickande, analyseras i projektets slutrapport som presenterades i augusti 2004. 
 
Inom projektet har olika metoder för utvärdering av resultaten med avseende på två in-
tressanta politiska måldimensioner utvecklats: flerkärnighet (”polycentricity”) och sam-
manhållning (”cohesion”). Presentationen koncentreras på denna del av projektet  
efter en inledande översikt av slutrapportens innehåll. 

http://www.espon.lu/


Erika Sandow   
Transportforskningsenheten TRUM 

 

”

Vem pendlar i glesa regioner? 
Människors vilja och möjligheter att välja arbete på en större arbetsmarknad, dvs. att 
kunna bo på en ort och arbeta på en annan förutsätter goda möjligheter till pendling. I 
Sverige har pendlingen ökat under en lägre period och i dag pendlar cirka en tredjedel 
av den förvärvsarbetande befolkningen. Genom ökad arbetspendling knyts lokala 
arbetsmarknader samman till en ny och större region, vilket benämns som 
regionförstoring.  
 
Regionförstoring har kunnat ske då pendlingsmöjligheterna blivit bättre, och vi med 
snabbare och mer komfortabla transporter kan resa längre utan att öka tidsåtgången 
för resandet i väsentlig grad. Med regionförstoring blir kommuninvånarna mindre 
beroende av tillgången till arbete i den egna kommunen. 
 
Umeås lokala arbetsmarknad kännetecknar bl a en arbetsmarknad med glesa områden 
och långa avstånd, med närliggande mindre lokala arbetsmarknader. En analys av 
pendlingsmönster kan användas för att förstå en kommande regionförstoring. 
 
Inom ramen av forskningsprojektet Kollektivtrafikens betydelse för 
regionförstoring” på Kulturgeografiska institutionen vid Umeå Universitet studeras 
bl.a. hur den faktiska arbetspendlingen ser ut i Umeåregionen.   
 
Följande frågeställningar adresseras: 
Vilka är det som pendlar mellan kommuner såväl inom som mellan Umeås lokala 
arbetsmarknad och de närliggande mindre arbetsmarknaderna Lycksele och 
Örnsköldsvik? Var geografiskt pendlar man? Hur ser det genomsnittliga 
pendlingsavståndet ut i regionen? Hur har pendlingen förändrats över tid? Vilken 
utbildningsnivå och sysselsättning har de som pendlar? Skiljer sig pendlingsmönstret 
åt mellan kvinnor och män? 
 
Nyckelord: Arbetspendling, glesa områden, regionförstoring  
 
 



Produktivitet och tillgänglighet i Skåne före Öresundsbron 
 
Tom Petersen 
Systemanalys och ekonomi 
Institutionen för infrastruktur, KTH 
tomp@infra.kth.se  
 
 

Sammanfattning 
Infrastrukturens eller tillgänglighetens inverkan på produktionen har varit föremål för många 
regionala studier de senaste femton åren. Här presenteras istället två metoder som använder 
enskilda företag och tillgängligheten i små geografiska områden. I den ena metoden skattas en 
kostnadsfunktion där tillgängligheten ingår som ”infrastrukturvariabel”. Här är det kostnadens 
elasticitet med avseende på tillgängligheten som beräknas. I den andra metoden används ett 
test med matchning av urvalssannolikheter, som syftar till att kontrollera för selektionsprob-
lemet, t.ex. att företagen inte är slumpmässigt lokaliserade. Det undersökta området är Skåne, 
den svenska delen av Öresund. Datamaterialet består av knappt 25 000 företag med bara ett 
arbetsställe och minst halva sin arbetskraft i Skåne. Den analyserade perioden, 1990–98, om-
sluter inte öppnandet av Öresundsförbindelsen och därför kan inget sägas om dess effekt. Re-
sultaten är negativa: det går inte att hitta något samband mellan tillgängligheten och företa-
gens produktivitet eller branschernas kostnadsfunktioner. Däremot finns det i vissa branscher 
små men signifikanta skillnader om man jämför medelvärdena i produktivitet mellan områden 
med hög tillgänglighet och områden med låg tillgänglighet, dvs. utan att ta hänsyn till selek-
tionsproblemet. Dessa skillnader är som mest 0,47 %. Mera data skulle alltså behöva läggas 
till modellen så att Öresundsbrons effekt kan utvärderas. Data från den danska sidan är också 
angelägen att få med. 
 
Nyckelord: infrastruktur, produktivitet, tillgänglighet, mikrodata. 
 



 
 
Välfärdseffekter av Öresundsbron 
 
Marcus Sundberg 
Transport- och lokaliseringsanalys 
Institutionen för Infrastruktur  
KTH, Teknikringen 78B 
100 44 Stockholm 
 
Abstract 
 
Genomförandet av Öresundsbron representerar en stor investering i infrastruktur, vilket 
motiverar utvecklingen av metoder för utvärdering av sådana projekt. Det finns ett antal olika 
tänkbara angreppssätt som kan användas för att utvärdera stora infrastruktursatsningar. Det är 
tänkbart att genomföra exempelvis cost-benefit analys eller multi-kriterie analys, andra 
angreppssätt kan vara regional Inpu-Output analys, eller ekonometriska studier som fokuserar 
på förändringar i tillgänglighet eller kostnadsstrukturer. Här redogörs för ett alternativt 
angreppssätt, nämligen en välfärdsanalys genom upprättandet av en rumslig allmän 
jämviktsmodell, eller SCGE-modell (Spatial Computable General Equilibrium). Denna 
modelltyp bygger på etablerade ekonomiska teorier om bland annat nyttomaximerande 
hushåll och vinstmaximerande företag. Modellen har kalibrerats mot ekonomiska data som 
representerar den ekonomiska aktiviteten i Öresundsregionen. Modellen använder en 
regionalisering av Öresundsområdet i fem delregioner och produktionen i regionerna är 
fördelad på fem olika branscher. Öresundsregionen är modellerad som en liten öppen 
ekonomi, där aktörerna kan vända sig dels till marknader inom Öresundsregionen men även 
till ”resten av världen”. Barriäreffekter mellan den danska och den svenska sidan har 
kalibrerats mot handelsdata. Resultaten från modellen visar på regionala välfärdseffekter, där 
barriäreffekterna är starka medan effekterna av minskade transportkostnader är mindre 
framstående.   
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Referat 
 
Tillgänglighet är ett av sex delmål för ett långsiktigt hållbart transportsystem och följs 
upp bland annat genom att man anger restider med bil till olika regionala funktioner. 
Dessa övergripande mått ger en relativt god tillståndsbild under normala 
omständigheter, men ger ingen uppfattning om systemets effektivitet om det skulle 
hända något oförutsett. Ett långsiktigt hållbart transportsystem bör dessutom inte endast 
bygga på bilen som huvudsakligt transportmedel. Vidare är det önskvärt att lyfta fram 
fler relevanta indikatorer för att på så sätt bättre kunna beskriva/följa upp tillgänglighet 
ur både aspekten medborgarnas resor och näringslivets transporter. 
 
Rubricerat projekt syftar till att utöka beskrivningen av tillgänglighet så att bil- såväl 
som kollektivtrafikalternativet belyses – för medborgarna såväl som näringslivet – samt 
att utveckla en nätverksbaserad metod för att systematiskt analysera tillgängligheten ur 
ett sårbarhetsperspektiv. Analysen genomförs med hjälp av trafikprognosverktyget 
Sampers och tillämpas i en fallstudie på den sydöstra vägverksregionen. Förväntat 
resultat för praktisk användning är mer ingående kunskap om hur avbrott i olika delar av 
väginfrastrukturen påverkar tillgängligheten för både person- och godstransporter, var 
eventuella problem kan uppstå, samt möjligheterna till att hantera dessa mer effektivt.  
 
Det övergripande målet med projektet är att ta fram och demonstrera hur kunskap om 
störningar i vägtransportsystemets normala effektivitet på ett bättre sätt än idag kan 
implementeras i Vägverkets planeringsprocess. En strävan ska vara att i görligaste mån 
komplettera befintliga planeringsverktyg. 

mailto:katja@transek.se
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The role of Road Safety Education in EU 25 
In many countries at European level but also worldwide, traffic accidents are the 
most significant single cause of death for children, adolescent and young adults. In 
the year 2003 in EU 15 about 1,200 children and 3,500 adolescents had fatal traffic 
accidents.  
 
The ROSE 25 project has focused on road safety education (RSE) for children and 
teenagers in the 25 member states of the European Union. RSE summarises the 
totality of measures which aim at positively influencing traffic behaviour patterns. 
RSE in its original sense emphasises 

1. Promotion of knowledge and understanding of traffic situations, 
2. Skills improvement through training and 
3. Awareness-raising for changes of attitudes, based on the three essential 

elements for behaviour changes: 
4. Knowledge 
5. Empowerment and skills 
6. Awareness - understanding the need 

National efforts to prevent road traffic accidents reveal a broad variety of strategies 
and approaches such as road engineering, legislation and enforcement, training and 
education but also combinations of these measures. The ROSE-project aims at road 
safety education and training. The main intention was to select RSE measures in all 
member states of EU 25 and to collect examples of good practice.  
 
History, systems and strategies for road safety education (RSE) at school vary 
between the 25 member states in the European Union. Sweden and Scotland have a 
long tradition of RSE in school, going back to the thirties, while other countries have 
introduced RSE in primary schools rather recently. The role of RSE also varies within 
a country, due to regional and local differences. Since the systems for compulsory 
school varies between the 25 countries, the common platform for RSE through 
schools only covers children from 7 to 14 years of age.  
 
The ROSE-project emphasises the need to collect and exchange good practice in 
order to launch the discussion on Road Safety Education (RSE) guidelines at a 
European level. An important pre-condition to compile European guidelines is an 
understanding and detailed knowledge of the backgrounds and RSE policy 
frameworks in the different countries. Thus - apart from collecting examples of good 
practice – the study provides information about the general situation of RSE at 
school, the key players and networks in RSE as well as country-specific priorities of 
RSE. In this presentation we will focus on this part of the study.  
 
For the systematic collection and description of good practice and the RSE policy 
frameworks, four standardised questionnaires and a manual have been developed 
(see Annex). The questionnaires on Action and Media, RSE-Curricula and the 
Country Report have been filled in by country experts. 
 
Gunilla Sörensen, VTI 
Helena Hellsten, VTI 
 



Olika syn på trafikundervisning i skolan 
 
Anders Englund, Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen 
Föredrag, Session 28, på Transportforum 2005-01-13 
 
Under skoltiden ska barn och ungdom få trafikundervisning. Det är alla ense om. Däremot finns 
det olika syn på undervisningens syfte, när den ska sättas in och hur den ska utformas. 
 
I föredraget redovisas hur man ser på dessa frågor i riksdag och regering, t ex i propositionen 
”Fortsatt arbete för en säker vägtrafik” i maj 2004 och dess behandling i riksdagen, i statliga 
utredningar, t ex  Barnsäkerhetsdelegationens  betänkande ”Från barnolycksfall till barns rätt till 
säkerhet och utveckling”, i myndigheter – Skolverket och Vägverket – och i organisationer, t ex 
NTF. Skolans syn på trafikundervisningen i grundskolan framgår av en kartläggning som 
Skolverket genomfört under hösten 2004 ”Redovisning av uppdrag om trafikundervisningen i 
grundskolan”. I en postenkät i 2250 exemplar till ett riksrepresentativt urval av grundskolor har 
rektor och/eller lärare besvarat frågor rörande t ex säkerheten vid skolan, vem som tar initiativ till 
att kunskapsområdet trafik tas upp på skolan, hur detta skett och vilket innehåll undervisningen 
haft osv. 
 
Olika syn på trafikundervisningen i skolan gäller också hur kunskapsområdet behandlas i våra 
nordiska grannländer. I föredraget ges en översikt rörande detta.  I Danmark saknas anvisningar 
för ämnet trafik i grundskolan, t ex i form av antal timmar. Det blir därmed enligt Rådet for større 
færdselsikkerhet närmast ett sisyfosarbete att få skolorna att verkligen göra något systematiskt 
och effektivt. För att få en förändring till stånd arbetar Rådet med att ta fram en strategi för 
trafikundervisningen. I Finland fäster de nya läroplanerna som kommit under 2004 vikt vid 
trafiksäkerheten. Det är en bedömning som Trafikskyddet gör när man i nr 4 av tidskriften 
Liikennevilkku diskuterar vilka möjligheter de ger att som man säger effektivisera trafikfostran. I 
Norge slutligen har Samferdselsdepartementet offentliggjort en rapport ”Trafikkopplæring – 
vegen til trafikkforståelse” som varit ute på remiss under december 2004.  



Säkerhetshallar – En utvärdering 
Anders Nyberg, Nils Petter Gregersen, Sixten Nolén och Inger Engström 
 
En viktig del i den svenska körkortsutbildningen är att eleverna skall lära sig att använda 
bilars säkerhetsutrustning på ett korrekt sätt. Om en olycka trots allt sker blir skadeutfallet 
lindrigare om säkerhetsutrustningen använts och använts på ett korrekt sätt. Vissa data, t ex att 
unga förare är överrepresenterade bland dem som inte använder bilbälte, tyder dock på att 
dagens förarutbildningssystem har brister när det gäller att få nyblivna förare att använda 
bilars säkerhetsutrustning. 
Ett utbildningskoncept för att bl a utbilda körkortselever till att använda bilars 
säkerhetsutrustning finns på några av TÖPs (Föreningen Sveriges Trafikövningsplatser) 
trafikövningsplatser. Konceptet kallas för säkerhetshall och syftar främst till att ge 
körkortseleverna kunskaper om bilars skyddsutrustning och varför/hur man bör använda dem 
för att de ska fylla sin tänkta funktion. De körkortselever som genomgår sin riskutbildning vid 
en trafikövningsplats som har en säkerhetshall får besöka denna hall i samband med den 
obligatoriska riskutbildningen. 
Syftet med denna studie var att utvärdera säkerhetshallars eventuella effekter på 
körkortselevers kunskaper och inställning rörande områdena bilbälte, däck, sittställning, last, 
airbag och hastighet. 
Studien genomfördes vid de åtta trafikövningsplatser som vid studiens genomförande hade en 
säkerhetshall. Samtliga banor fick i uppgift att slumpmässigt fördela körkortselever till 
försöksgrupp (riskutbildning och besök i säkerhetshall) och kontrollgrupp (enbart 
riskutbildning). Vid ankomst till trafikövningsplatsen fyllde eleverna i en första enkät 
(förmätning). Samma elever fyllde sedan i samma enkät direkt efter genomförd riskutbildning 
(eftermätning 1). Efter 4½ månad skickades samma enkät ut till samma elever igen 
(eftermätning 2). Totalt 1 326 körkortselever (658 i försöksgruppen och 668 i 
kontrollgruppen) fyllde i alla tre enkäterna. Enkäterna innehöll bakgrundsfrågor (t ex ålder, 
kön och högsta utbildning i familjen), kunskapsfrågor och påståenden som de skulle ta 
ställning till. 
För de flesta områdena visar resultaten att tillägget av utbildning i säkerhetshall, gör att nivån 
på kunskaper och trafiksäkra inställningar genomgående är högre (direkt efter utbildning, men 
även 4½ månad senare) hos dem som fått tillägget med utbildning i säkerhetshall jämfört med 
dem som inte fått utbildningen. Vissa ämnesområden har fungerat bättre (större effekter av 
utbildningen vid jämförelse med kontrollgruppens resultat) än andra. Framför allt har 
budskapen kring områdena bilbälte och last lett till förbättringar av elevernas kunskaper och 
inställning till de olika områdena. Detta gäller både direkta och mer långvariga effekter. 
Studien visar även att det troligen behövs vissa förändringar av den nuvarande utbildningen i 
säkerhetshallar om man vill öka de effekter man eftersträvar med utbildningen.  
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Kunnskap for bedret sikkerhet i transportsektoren 
 
Finn Harald Amundsen 
Leder av programstyret 
(Avd dir i Statens vegvesen, Vegdirektoratet) 
 
 
Samfunnsutviklingen er preget av økende mobilitet og sterkere ønsker om sikkerhet og 
pålitelighet i transportsystemet. Naturlig nok vil derfor store ulykker vekke oppmerksomhet 
og føre til at det stilles nye og strengere krav til sikkerheten. Årlig drepes ca 350 personer i 
transportsektoren i Norge. Dette er et alvorlig samfunnsproblem.  
 
Norges forskningsråd (NFR) har på denne bakgrunn etablert et programområde for forskning 
om risiko og sikkerhet i transport (RISIT). Programmets mål er å frembringe kunnskap som 
kan gi en bedre forståelse av transportrisiko og et bedre grunnlag for risikohåndtering 
innenfor transportsektoren. Viktige delmål er å bidra til en konkretisering av nullvisjonen, å 
analysere normative premisser innenfor transportsikkerhetspolitikken, å studere 
transportrisiko i et videre samfunnsperspektiv, og å studere hvordan ulike måter å organisere 
risikohåndteringen på kan påvirke transportsikkerheten. 
 
Programarbeidet startet i 2002 og vil sluttføres i 2007. Otte større prosjekter er allerede startet 
og flere vil bli initiert i 2004/2005. Det er satt av over 50 mill NOK til programmet, som er 
finansiert av flere departementer og alle transportetatene i Norge. 
 
Før det egentlige programarbeidet startet ble det gjennomført 8 forprosjekter i form av 
litteraturstudie, eller hva vi har kalt kunnskapsoversikter. Temaene her var: 
 
 Trygghet og risikokompensasjon i transportsystemet 
 Menneskelig pålitelighet knyttet til trafikkstyringssystemer 
 Deregulering og transportsikkerhet 
 Verdsetting av transportsikkerhet 
 Tilsyn og regulering i transportsystemet 
 Sikkerhetskulturer i transportsektoren 
 Akseptabel risiko og bruk av akseptkriterier 
 
Disse prosjektene er publisert i en samlerapport og individuelt. 
 
I første søkerunde ble det delt ut i overkant av 30 mill NOK til følgende prosjekter: 
 
* Feilhandlinger, informasjonsbearbeiding og ulykkesrisiko i framføring og overvåking 

av transportmidler 
* Sikkerhetssystemer og systemer for førerstøtte 
* Risikovurdering, risikotoleranse og behov for risikoreduksjon 
* En komparativ analyse av ulike typer normative premisser for 

transportsikkerhetspolitikken 
* Ansvar og sikkerhetsmessige konsekvenser av ulykker 
* Sikkerhetskultur i transportsektoren; beskrivelser, sammenligninger og endringer 
* Risikoanalyse og – styring. Et kunnskaps- og beslutningsorientert perspektiv på risiko 

og usikkerhet 
* Store ulykker i transport; forekomst, læring og forebygging 



 
Det er allerede på det nåværende stadium oppnådd interessante resultater som vil være 
interessante å formidle videre. 
 
Gjeving, Norge 
29.05.2004 
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Status og utfordringer for transportsektoren: ”Risikoanalyse, -aksept og –
styring” 

 
Ove Njå, Universitetet i Stavanger/RF-Rogalandsforskning 

 
Universitetet i Statvanger/RF-Rogalandsforskning gjennomfører for tiden et prosjekt i NFRs 
program RISIT (risiko og sikkerhet i transportsektoren) som er knyttet til to av programmets 
satsingsområder; ”nullvisjonen for transportsikkerhet” og ”risikoforståelse og 
samfunnsperspektiv på transportrisiko”. 
 
De overordnede målsettingene er: 

1) Utvikle egnet metodikk for risikoanalyse 

2) Utvikle kunnskap og en hensiktsmessig tenkning om hvordan slike analyser skal brukes 
i en plan- og beslutningskontekst. Spesielt inngår kopling mellom risikoanalyser og 
kost/nytte-vurderinger og risikoakseptkriterier.   

I prosjektet inngår en dr.gradsstudent og flere hovedfagsstudenter. 
 
Den første problemstillingen vi vil ta opp er; 
Hva er risiko, risikoanalyse og risikovurdering i transportsektoren? 
Her finnes flere fortolkninger, men vårt fundament er at risiko er usikkerhet om ”verden” 
(hvordan systemer vil fungere, mulige ulykker, skader og tap). Risiko kan ikke skilles fra 
vurderinger. Risiko er en vurdering, om hva som vil kunne skje i framtiden; hvordan 
systemer, teknologi, organisasjoner og mennesker vil fungere og opptre i transportsektoren. 
Og en vurdering må alltid settes inn i sin rette kontekst: Hvem er det som uttaler seg? Hva er 
grunnlaget for uttalelsene? Hva er den historiske og sosiale sammenheng? osv. 
Risikovurderinger bygger på en del fakta-opplysninger om hva som har skjedd, men i de 
fleste tilfeller gir fakta-opplysningene bare et bidrag i forståelsen av hva risiko er. Samfunnet 
preges av stadige endringer, og det kan være misvisende å bruke historiske målinger som 
direkte basis for vurdering av framtiden. Poenget er å finne fram til de underliggende 
prosesser, faktorer og indikatorer i transportsektoren, som kan varsle oss før alvorlige 
konsekvenser blir en realitet. Med en slik tilnærming til risiko kan en ikke snakke om objektiv 
eller reell risiko. Men vi kan skille mellom historiske målinger og risiko som er vurderinger 
av fremtiden, sett fra ulike ståsteder. Risiko og opplevelse av risiko kan ikke skilles fullt ut. 
Når fremtiden gir flere mulige retninger er det usikkerhet. Vi vil legge forskjellig vekt på 
forskjellige utsagn avhengig av hvem som kommer med dem og hvilke vurderinger utsagnet 
er basert på. Et risikoutsagn som er basert på store mengder relevante data og på anerkjent 
metodikk, og som det er konsensus omkring antakelser og forutsetninger, vil vi tillegge mer 
vekt enn dersom en tilfeldig person uttrykker sitt syn, uten noen forankring i erfaringsdata 
eller teori. 
Transportsektoren har en utfordring i å definere uttrykk for risiko.  
 
Hvordan kan transportsektoren benytte ulike teknikker for risikoanalyse i sine 
virksomheter? 
Risiko- og sårbarhetsanalyse er redskapet vi bruker for å kunne si noe om usikre fremtidige 
størrelser. Våre beslutninger i dag vil påvirke hva som vil skje i fremtiden og gjennom 
analysene ønsker vi å få et bedre underlag for å treffe gode beslutninger i dag, slik at ulykker, 
skader og tap kan unngås og en prioriterer ressursene på den beste måte. Risikoanalyse kan i 
prinsippet brukes på alle typer planprosesser på ulike nivå, fra overordnet planlegging til 
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tiltaksplanlegging på lokalt nivå. Men, det må foreligge noen kriterier for at analysen skal ha 
en nyttig effekt. For det første, må grunnlaget for analysen være et konkret system, for det 
andre må systemet ha en viss kompleksitet, og for det tredje må det herske usikkerhet om 
fremtidig funksjonering og fremtidige utfall (uønskede konsekvenser). 
 
Transportsektoren har en utfordring i å ytterligere beskrive beslutningssituasjoner som 
finnes på ulike nivåer (sentralt, regions- og distriktsnivå) for å tilpasse ulike typer 
risikoanalyser. 
I figuren nedenfor fremstilles en enkel modell for beslutningstaking. Utgangspunktet er et 
beslutningsproblem. Ofte er beslutningsproblemet formulert som en oppgave å velge mellom 
ulike alternativer, som på best mulig måte skal møte aktuelle mål og krav som er gitt. I tidlig 
fase av prosessen vil det foreligge mange alternativer, mer eller mindre klart beskrevet. Ulike 
former for analyser og vurderinger gir underlag for å sortere disse og velge ut hvilke som skal 
bearbeides videre. Tilslutt må beslutningstaker gi en samlet vurdering av de ulike alternativer, 
i lys av de begrensninger som ligger i underlaget, og de prioriteringer og mål som er gitt. 
Beslutningstaker(e) tar så en beslutning.  
 

”Stakeholder” - verdier

Mål, kriterier og
preferanser

Ledelses-
gjennomgang og 
-vurderinger

Beslutning og
implementering

Analyser og evalueringer

Risikoanalyser
Beslutningsanalyser
Ulykkesgranskning og –analyser
Trafikksikkerhetsrevisjoner
Forventet skadegradstetthet
Sikkerhetsindikatorer
Kost/nytte-analyser
osv.

Beslutnings-
problem

Beslutnings-
alternativer

”Stakeholder” - verdier

Mål, kriterier og
preferanser

”Stakeholder” - verdier

Mål, kriterier og
preferanser

Ledelses-
gjennomgang og 
-vurderinger

Ledelses-
gjennomgang og 
-vurderinger

Beslutning og
implementering
Beslutning og
implementering

Analyser og evalueringer

Risikoanalyser
Beslutningsanalyser
Ulykkesgranskning og –analyser
Trafikksikkerhetsrevisjoner
Forventet skadegradstetthet
Sikkerhetsindikatorer
Kost/nytte-analyser
osv.

Analyser og evalueringer

Risikoanalyser
Beslutningsanalyser
Ulykkesgranskning og –analyser
Trafikksikkerhetsrevisjoner
Forventet skadegradstetthet
Sikkerhetsindikatorer
Kost/nytte-analyser
osv.

Beslutnings-
problem

Beslutnings-
alternativer

Beslutnings-
problem

Beslutnings-
alternativer

 
 

Modell for beslutningstaking under usikkerhet  
 
Risikovurderinger som grunnlag for beslutninger, er grunnleggende i den risikobaserte 
styringen. Generelt inngår følgende elementer i prosessen;   
 

1. Beslutningssituasjon og interessenter - (Hva er problemsstillingen? Hva er 
alternativene? Hva er rammebetingelsene? Hvem berøres av beslutningen? Hvem skal 
ta beslutningen? Hva slags strategier brukes for å komme fram til en beslutning?). 

2. Målsettinger, preferanser, godhetsmål - (Hva ønsker de ulike interessenter? Hvordan 
vektlegger de ulike goder og ulemper? Hvordan uttrykkes og kartlegges godheten av 
de ulike alternativer?). 

3. Bruk av ulike former for virkemidler, herunder ulike former for analyser som skal gi 
beslutningsunderlag (som risikoanalyser og kost/nytteanalyser). 

4. Gjennomgang  og –vurderinger av beslutningstaker. Beslutning. 
 
Transportsektoren har en utfordring i å synliggjøre når en risikoanalyse skal utføres og 
hvordan analysen skal organiseres. 
Ethvert transportsystem vil kunne studeres gjennom risikoanalyse. Det viktige er ikke om 
analyser kan gjøres, men å bestemme når det er viktig å utføre analyser for gitte system.  
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Risikovurdering og holdning til risiko påvirkes av ulike meningsbærere (stakeholders). Det er 
mange som har interesser i transportsektoren, og som ønsker å påvirke de beslutninger som 
fattes. Etter at Nullvisjonen formelt er vedtatt av de politiske myndigheter gjennom NTP 
2002-2011, krever det at beslutningstakere har et bevisst forhold til risiko og risikovurdering. 
De må med andre ord involveres i analyseresultatene og grunnlaget, for å kunne fatte en 
beslutning der risiko blir veiet med andre verdier. 
 
Transportsektoren har en stor utfordring med hensyn til å sikre tverrfaglighet i 
risikoanalyse og -vurdering. Vi sikter da til en økt forståelse for hvorfor aktører (førere, 
passasjerer, og andre) handler som de gjør, hvorfor løsninger på infrastrukturers utforming er 
som de er, og hva som har gitt fremkomstmidlenes egenskaper og design. Her finnes 
betydelige sosiale, kulturelle og psykologiske faktorer som det i dag finnes begrenset med 
kunnskap om. I mange sammenhenger vil det være rimelig å anta at statistikken gir et godt 
bilde også i forhold til fremtiden, men det er på ingen måte opplagt: 
 

1. Endringer kan ha skjedd som gjør at situasjonen som nå betraktes er helt forskjellig fra 
den tallene bygger på. 

2. Datamaterialet kan være lite. 
 
Mulige risikoindikatorer og barrierer i transportsektoren kan være viktige virkemidler for å 
styre sikkerheten. Transportsektoren har en utfordring med å etablere ulike former for 
risikoindikatorer og -indekser.  
 
Transportsektoren bør utfordre eksisterende bruk av risikoakseptkriterier for å avklare en 
optimal bruk av risikotenkning og risikoanalyser. 
Kriterier for å varsle om ulike indikatorer og målestørrelser er kommet på høyt eller veldig 
høyt nivå har en etterhvert fått gode erfaringer med fra andre sektorer. Derimot er bruk av 
risikoakseptkriterier mer problematisk, og det er grunn til å se nærmere på om og hvordan 
kriterier kan benyttes i beslutningsprosesser.  
 
Hva er status i sektoren? 
I løpet av året 2004 har det vært kopling til transportsikkerhet på flere områder. Det er 
gjennomført intervjuer og innsamling av dokumenter i sektorene jernbane, luft og sjø. 
Publisering fra disse aktivitetene pågår. UiS har utført omfattende opplæringsvirksomhet 
overfor vegsektoren (mastergradskurs i sikkerhetsstyring og risikoanalyse). Det er utviklet 
prosjektrapporter i kursene samt egne rapporter. Doktorgradsstipendiat er ansatt fra 1. 
september 2004. Nedenfor gis korte oppsummeringer fra våre studier i hver enkelt sektor: 
 

− Veg: Omstillingsfase. Har i liten grad benyttet risikoanalyse og risiko som verktøy i 
sin sikkerhetsstyring. Visse typer vegtunneler har formelt krav om analyser. Gjennom 
nullvisjonen er Statens vegvesen i ferd med å tilpasse system for sikkerhetsstyring og 
bruk av risikovurderinger i sin virksomhet. Området bærer preg av mange aktører med 
ulike ansvar for sikkerhet i vegtrafikken.  

 
− Jernbane: Brå overgang til moderne sikkerhetsstyring. Strekningsanalyser, 

sikkerhetsoppfølgingsprogram, endringsanalyser, og kvantitative og kvalitative 
akseptkriterier er viktige begreper i sikkerhetstenkningen fra 2000 og frem til i dag. 
Har omfattende aktivitet for å videreutvikle sikkerhetsstyring. 
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− Sjøfart: Stor variasjon i tilnærming. Risikoanalyse omfatter daglige SJA ombord på 
tankbåter, årlige standardiserte analyser av innenriks passasjerferger, og større 
kvantitative risikoanalyser som innspill til regelverksutforming innenfor IMO. 
”Konflikter”; SJA er ekstrabelastning; F-Risk kan begrunne sikker fergetransport. 
Myndighetene vil bruke F-Risk til å prioritere bevilgninger. I IMO er det uenighet om 
risikoanalysenes troverdighet. 

 
− Luftfart: Luftfartstilsyn ønsker å gå over til risikobasert tilsyn, men har slitt med 

omorganisering, flytteprosess og generell turbulens. Avinor ansatte faglig ekspertise, 
men utvikling av risikobasert styring ser ut til å forsvinne i Take-Off 05 selv om det er 
press fra europeiske luftfartsmyndigheter om økt bruk av risikovurderinger. 
Lufthavner og lufttrafikktjeneste, både endringsanalyser og omfattende kvantitative 
analyser. 

 
 
Relevante publikasjoner: 
Risk analysis; a tool to support decision making. But, who cares about the decisions? ESREL 
2005. O. Njå og T.E. Nøkland 
 
What do accident data say about risk? Artikkel under utarbeidelse, T. Aven og O. Njå 
 
On the use of risk analysis and risk based thinking to study transport safety. ? Artikkel under 
utarbeidelse, T. Aven og O. Njå 
 
Risk Analysis and Risk Based Decisions in a Large Norwegian Transport Project. SRA 2004, 
Artikkel under utarbeidelse, O. Njå og F.H. Amundsen 
 
Makt og sikkerhetsanalyser - en studie av makt og endringer i norsk luftfart. Hovedoppgave 
HiS. Ø. Solberg 
 
Sikkerhetsstyring i Statens vegvesen: Erfaringer og anbefalinger. RF-2004/006. O. Njå 
 
Bruk av risikoanalyser i planlegging og drift av vegtunneler. RF-2004/103. O. Njå og A.R. 
Nilsen. 
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Systemsäkerhet - ett forskningstema i transportsektorn? 
Lars Harms-Ringdahl 
INDEK, Tekniska högskolan, Stockholm och  
IRS Institutet för Riskhantering och Säkerhetsanalys AB, Stockholm.   E-post: lhr@irisk.se 
 
Inom transportsektorn, som inom de flesta sektorer, sker ändringar i teknik och organisation. Ofta ökar 
detta komplexiteten och minskar möjligheten för enskilda personer och myndigheter att ha en kom-
plett överblick.  Detta påverkar på många sätt riskbilden och hanteringen av risker. Det finns många 
utmaningar i klara de ökade kraven på systematik i riskhanteringen som detta för med sig. Här skulle 
forskning som utgår från ett systemperspektiv ha en väsentlig roll. 
 
Exempel på ett tema är hur man ska värdera risker i framtida trafiksystem. Statistik är bra, men den 
har fördröjningar och den blir därmed inte tillräcklig som beslutsunderlag. Olika slag av riskanalyser 
och systemanalyser behövs som komplement när man vill bedöma framtida risker. Eller kanske hellre 
som ett hjälpmedel att förstå hur man ska kunna styra säkerheten i önskad riktning. 
 
Begreppet systemsäkerhet används på olika sätt – här betyder det att säkerheten ses i ett systemper-
spektiv.  Det innebär att man inriktar sig på samspelet mellan olika delar i systemet, mellan aktörer, 
och även tillämpar ett MTO-perspektiv (Människa Teknik Organisation). Det kan gälla ett trafik-
system – t.ex. nationella järnvägstransporter – där man försöker se säkerheten i ett helhetsperspektiv.  
 
Föredraget kommer att ta upp aspekter på forskningsfrågor och systemsäkerhet. I Sverige är denna 
forskning förhållandevis svag och har fått låg prioritet, i synnerhet inom transportsektorn. En viktig 
aspekt är om sådan forskning behövs och vilken nytta den kan ge. Det finns flera positiva argument för 
detta, men en förutsättning är ett förbättrat samspel mellan forskningsfinansiering, forskare och 
användare. Hos Banverket förs en diskussion om hur detta kan åstadkommas. 
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Styrmedelseffekter i transportkedjor: En mikronivåstudie 
 
Prof. Paul Davidsson, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Ett forskningsprojekt beskrivs där målet är att bygga upp kunskap kring hur aktörerna i en 
transportkedja kan förväntas agera vid tillämpning av olika styrmedel som t.ex. bränsleskatter, 
vägavgifter, fordonsskatter och fordonskrav. 
 
För att uppnå detta har ett simuleringsbaserat verktyg utvecklats som kan användas för att 
analysera effekterna av olika styrmedel med avseende på både kostnads- och 
miljökonsekvenser. Förutom att använda verktyget ur ett samhällperspektiv, t.ex. för att ge 
vägledning vid beslut om användande av styrmedel, är tanken att det även ska kunna 
användas ur ett företagsperspektiv. Givet olika (framtida) scenarier skall kostnadseffektivt 
agerande kunna bestämmas. Simuleringsverktyget bygger på en mikromodell och är baserad 
på s.k. agentteknologi. Viss intelligens har byggts in i simulatorn t.ex. i form av aktörernas 
sätt att agera i olika situationer. Tanken är att verktyget ska komplettera existerande 
makromodeller eftersom det möjliggör simuleringar på en mer detaljerad nivå (av delar av 
transportsystemet). 
 
Projektet sker i samarbete med företagspartners som FoodTankers och Karlshamns AB, samt 
samhällsaktörer som SIKA och Naturvårdsverket (via MiSt-programmet). Projektet 
finansieras huvudsakligen av Vinnova. 
 



Metoder för att prissätta tunga fordons väganvändning 

Från miljö- och transportpolitisk synpunkt är det angeläget att kunna påverka 
transportflödena så att de på ett ändamålsenligt sätt bidrar till en sund ekonomisk ut-
veckling med hänsyn till de negativa effekterna, som är förknippade med transporter. I 
både internationella och svenska utredningar har det konstaterats att tillämpning av 
prismekanismer är ett viktigt verktyg för styrning av transportsystemens utveckling. Om 
man ska styra mot effektiva lösningar med hjälp av infrastrukturavgifter, krävs att tra-
fikavgifterna täcker marginalkostnaderna, men också att de är ändamålsenligt 
differentierade.  

Det finns förslag till ändring av EU:s direktiv 1999/62/EG som presenterades av EU-
kommissionen i juli 2003. Enligt den föreslagna ändringen tillåts bl.a. Färdvägsbe-
stämda avgifter för fordon över 3.5 ton maxvikt, och att avgiften utgår för ett vidare 
vägnät och med vidare syften. EU kommissionen ställer dessutom i utsikt att en har-
moniserad europeisk tjänst skall tillhandahållas från 2008. Schweiz och Tyskland har 
redan infört kilometerskattesystem för tung trafik. 

Som ett led i en kommande marginalkostnadsprissättning föreslog Vägtrafikskatteut-
redningen (VTU) att i Sverige ska en kilometerskatt för den tunga trafiken ska införas 
tidigast år 2008. Vid den tidpunkt som en kilometerskatt införs avskaffas Eurovinjettav-
giften. Det svenska avgiftssystemet föreslås gälla svensk och utlandsregistrerade for-
don där det dragande fordonets vikt överstiger 3,5 ton medan den totala fordonsvikten 
(inkl last) avgör skattebeloppet. De avgiftsbelagda vägarna är vara statlig, kommunala 
samt vägar i tätort med enskilt huvudmannaskap. 

På kort sikt föreslås att kilometerskatten enbart differentieras utifrån fordonets 
egenskap, men på längre sikt, möjligen från år 2010 eller så fort som systemet be-
döms tillräckligt stabilt, är det från transportpolisiskt perspektiv välmotiverat att 
differentiera kilometerskatten mellan tätort och landsbygd, då skillnaderna i externa 
marginalkostnader mellan dessa är mycket stora. 

SWECO VBB har under 2004 påbörjat ett forskningsprojekt som syftar till att studera 
hur marginalkostnadsprissättning via kilometerskatt enligt VTU:s förslag av vägnätet 
för tung trafik praktiskt kan tillämpas.  

I projektets inledning har det genomförts analyser av hur den Nationella Vägdatabasen 
(NVDB) kan användas som underlag för en ”prislista för vägnätet” i syfte att införa in 
kilometerskatt för tung trafik. I arbetet har den länk-baserade informationen i NVDB 
ställts i relation till de punktbaserade registreringsmetoder som förväntas tillämpas i ett 
avgiftssystem. Den ”en tidsstämplad punktserie” kan genereras av GNSS-system (GPS, 
Galileo) eller genom CN-positionering (GSM etc.). Även analyser av alternativa metoder att de-
klarera färdväg har genomförts. Projektet kommer även att analysera hur NVDBs 
informationsinnehåll kan kompletteras till att spegla olika marginalkostnads-
komponenter.  

 
Ulrik Karlsson, SWECO VBB, ulrik.karlsson@sweco.se, 08 - 695 64 37 
Jenny Widell, SWECO VBB, jenny.widell@sweco.se, 08-695 65 07 
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Miljöavgifter i Stockholm. Utformning och beräknade effekter. 
 
Jonas Eliasson 
Transek AB, Sundbybergsvägen 1A, 171 73 Solna 
e-post  jonas@transek.se
tfn 08-735 20 46; 070-320 63 05 
fax 08-735 20 20  
 
Stockholms stad planerar att genomföra ett fullskaleförsök med miljöavgifter med 
start sommaren 2005 och avslutning 31 juli 2006. I detta föredrag presenteras de 
beräknade effekterna av systemet. Beräkningarna omfattar bl a hur miljöavgifterna 
beräknas påverka vägtrafikflöden, trängsel och framkomliget, resmönster samt 
kollektivresande. 
 
Föredraget redogör också kortfattat för analysmetoden (bl a hur effekterna av 
restidpunktsförändringar integrerats i trafikanalysen samt hur beräkningarna tar 
hänsyn till att effekterna är relativt kortsiktiga) samt några av överväganden som legat 
bakom den valda utformningen av miljöavgifterna.  
 
Några exempel på resultat från analysen: 
 
- Biltrafiken i innerstaden beräknas minska väsentligt: trafiken i innerstaden 

minskar med ungefär 20 procent i högtrafik och 8 procent i ”mellanperioden” 
(mitt på dagen).  

- Över själva avgiftssnittet blir minskningarna större. Antalet fordon som passerar 
”tullsnittet” runt innerstaden beräknas minska med drygt 30 procent i högtrafik 
och omkring 20 procent i mellanperioden. 

- Den beräknade hastighetsnedsättningen på de stora innerstadslederna 
(Centralbron, Klarastrandsleden m fl) faller från dagens nivåer på över 60 procent 
hastighetsnedsättning (i högtrafik) till nivåer i paritet med det föreslagna 
framkomlighetsmålet på högst 40 procent hastighetsreduktion (i högtrafik). I 
praktiken innebär det att man går från en situation med omfattande och långvariga 
köer till en väsentligt bättre framkomlighet, men att det fortfarande finns risk för 
relativt stora köer. 

- Trafiken på infarterna minskar med i genomsnitt 9 procent i högtrafik. 
Minskningarna varierar från 24 procent på Roslagsvägen ner till 3 procent på 
Tranebergsbron. 

- Köproblem på Essingeleden kan förväntas. Trafiken över Gröndalsbron beräknas 
öka med 10 procent i högtrafik till följd av avgifterna. Utgångsläget beräknas i sin 
tur ligga ca 5 procent över dagens situation, vilket beror på att trafiken på 
Essingeleden ökar när Södra Länken öppnar. Sannolikt kommer situationen bli 
ungefär som när Essingeleden bara hade tre körfält i varje riktning. Det innebär 
risk för betydande köer under högtrafik. 

- Intäkterna från avgifterna beräknas till strax under 900 miljoner kronor per år 
med hänsyn tagen till undantagna fordon och den föreslagna maxavgiften. 
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Abstract 
 
Session 31  
 
 
Lars Åberg 
Betydelsen av attityder och normer för beteende och trafiksäkerhet. Inledning till, och 
presentation av sessionen. 
 
Inledningsvis ges en kort resumé av tidigare forskning kring attityder normer och beteende i 
trafiken. Det gäller frågor som: Vad är en attityd? Hur hänger attityder och normer ihop? Vad 
vet vi om attityders betydelse för beteende och trafiksäkerhet?  Går det att förändra attityder 
och normer? Hur kan detta göras? Avsikten är att ge en bild av ’State of the art’ inom området 
och en sammanhållen referensram inför de föredrag som presenteras i sessionen.    



Vad blir vi irriterade på i trafiken? 
 

Gunilla Björklund 
Högskolan Dalarna 

gbj@du.se 
 
I trafiken, till skillnad från andra sociala sammanhang där människor måste samverka, är 
deltagarna vanligtvis anonyma, interaktionerna är korta och möjligheterna till kommunikation 
är begränsade. På grund av de begränsade möjligheterna till kommunikation i trafiken sker 
ofta missförstånd, vilka kan leda till irritation och aggressiva beteenden mellan trafikanterna. 
Brittiska studier har visat att det finns tre övergripande orsaker till att vi blir irriterade i 
trafiken: någon hindrar vår framfart (t ex en förare som kör 70 km/h på en 90-väg och inte vill 
köra åt sidan), andra kör vårdslöst (t ex kör för fort eller kör ”slalom” mellan andra 
trafikanter) och andra visar sitt ogillande över vårt sätt att köra (t ex tutar eller pekar finger åt 
oss). I föreliggande studie ingår 100 förare som bland annat svarat på hur irriterade de skulle 
känna sig i ett antal potentiellt provocerande situationer och hur de skulle reagera i dessa 
situationer. Även i detta relativt lilla, svenska, sampel visade det sig att orsakerna till irritation 
i trafiken kunde delas in i ovanstående tre faktorer. En irriterad förare är en dålig förare 
eftersom irritation bl a försämrar vår uppmärksamhet, informationsbearbetning och motoriska 
förmåga. En irriterad förare är förmodligen även mer benägen att utföra aggressiva beteenden 
(t ex tuta eller blinka med helljuset åt en annan trafikant, gestikulera eller skrika åt denne, 
köra upp nära eller ”jaga” en annan trafikant), vilket kan leda till olyckor direkt eller indirekt, 
genom att även andra trafikanter blir irriterade. I föreliggande studie har, med hjälp av 
strukturekvationsmodeller (LISREL), samband mellan irritation och aggressiva beteenden 
kunnat påvisas. 



VARFÖR KÖR MAN FÖR FORT? 
 

Henriette Wallén Warner 
Högskolan Dalarna 

hpe@du.se 
 
I Sverige omkommer varje år drygt 500 personer i trafiken, och långt fler skadas. Både 
antalet olyckor och konsekvenserna av dessa påverkas av hastigheten. Vägverket har 
uppskattat att drygt 100 liv skulle sparas varje år om alla förare höll 
hastighetsbegränsningarna. Trots detta överskrider de flesta förare gällande 
hastighetsbegränsningar mer eller mindre ofta. Ett möjligt hjälpmedel för att förbättra 
regelefterlevnaden och därmed få ner hastigheten på våra vägar är Intelligent Stöd fö  
Anpassning av hastigheten (ISA), som på senare tid fått stor uppmärksamhet både i Sverige 
och internationellt. ISA är ett samlingsnamn för olika tekniska lösningar som ska hjälpa 
förarna att hålla rätt hastighet. Mellan 1999 och 2002 finansierade Vägverket ett storskaligt 
ISA-försök i fyra svenska städer – Umeå, Lidköping, Lund och Borlänge. I Borlänge 
användes ett varningssystem som hela tiden upplyste testförarna om gällande 
hastighetsbegränsning och med ljus- och ljudsignaler varnade om denna gräns överskreds. 
Dessutom loggade utrustningen kontinuerligt testförarnas beteende med avseende på 
hastighet, position etc. Testförarna fick också fylla i ett antal enkäter med frågor baserade på 
Ajzens Theory of Planned Behavior (TPB). Enligt denna teori ska förarnas attityd till 
fortkörning, deras uppfattning om sina nära och käras attityd till fortkörning samt deras 
känsla av kontroll över bilens hastighet i relation till gällande hastighetsbegränsning, forma 
deras avsikt att överskrida hastighetsbegränsningen. Om förarna avser att överskrida 
hastighetsbegränsningen kommer de också att göra detta så snart möjlighet ges. Data från 112 
testförare analyserades med hjälp av statistikprogrammet LISREL för att undersöka om man 
med hjälp av TPB kan förklara varför förare väljer att hålla alternativt överskrida gällande 
hastighetsbegränsningar i tätort. Resultaten visar att TPB, med vissa modifikationer, 
framgångsrikt kan användas för att öka förståelsen för förarnas beteende. 

r



Vägverket Region Mälardalens Ungdomssatsning - Välj Själv!

Ungdomar i åldern 18-24 år är sedan länge definierade som ett ”trafiksäkerhetsproblem”. 
Denna grupp står inte för det största trafikarbetet på vägarna men utsätter sig själv och 
omgivningen för högre risker än genomsnittet. Genom att arbeta med påverkansinsatser under 
den tid som många av dessa ungdomar utbildar sig till körkort och debuterar på egen hand 
som bilförare men även som medåkande i olika sammanhang kan riskerna minskas på sikt. 
Det innebär att aktiviteter bör företas under 16-19 årsåldern för att få önskade effekter i 
åldersgruppen 18-24 år. Det här projektet fokuserar på problemområdena hastighet, 
trafiknykterhet (alkohol, droger) och bilbältesanvändning.  

Syftet med projektet är:  
– att ungdomar i åldersgruppen 16-19 år ska få kunskap om och förståelse för vikten av att 
köra nyktert, använda bilbälte och hålla hastighetsgränser, så att de i avgörande situationer 
kan fatta trafiksäkra val.  
– att stödja skolan med ett koncept för att arbeta med trafiksäkerhetsfrågor kontinuerligt.  

Målet för projektet är: 
– att öka kunskapen och insikten om trafiksäkerhet hos ungdomar i åldern 16-19 år.  
– att minska antalet risktagare. 
– att öka antalet ungdomar som fattar trafiksäkra beslut.  

Projektet leds av Vägverket Region Mälardalen i samarbete med Vägverket Konsult i 
Västerås och Malmö och NTF-förbunden i Västmanland, Sörmland, Uppsala och Örebro län. 

Projektet inleddes 2004 med en förestudie omfattande 2000 gymnasieelever och avslutas 2006 
med en efterstudie. Vi följer eleverna under hela gymnasietiden. Under 2005 kommer 14 st. 
gymnasieskolor vara engagerade i projektet. Stor vikt läggs på att få med skolledningen/lärare 
och elever i arbetet. Vi levererar inte färdiga förslag, utan ett smörgåsbord av förslag på 
aktiviteter. Skolan kan sen välja (Välj Själv) ur detta smörgåsbord (inom en viss ram). Stor 
vikt läggs på förslag till ämnesintegrering och kontinuitet. 

Ledord i projektet är bl.a. att eleverna själva engageras, får söka kunskap, diskutera med 
varandra ex. genom olika värderingsövningar osv. Vi tar även hänsyn till att ungdomar är 
olika och tar till sig budskap på olika sätt. Därför har vi bl.a. valt att använda oss av Trivector 
Informations modell för att kunna individanpassa vissa aktiviteter. Personlig upplevelse styr 
kommunikationsmodell i projektet.  

Välj Själv är en del av Vägverket Region Mälardalens satsning inom Vägverkets nationella 
projekt DDD. 
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En sekund – mer behövs inte. Utvärdering av ett försök att 
påverka unga trafikanter med ett tragiskt trafikbudskap 
 
Susan Lorentzen 
Trivector In ormation 
Susan.lorentzen@trivector.se 
046-38 65 39 
 
    
Trivector Information har för Vägverkets räkning utvärderat hur ett tragiskt 
trafikbudskap kan användas för att påverka unga trafikanter. Detta har skett genom ett 
pilotprojekt där boken ”En sekund – mer behövs inte” har på olika sätt förmedlats till 
ungdomar i körkortåldern. Föredraget kommer att handla om hur pilotstudien sett ut 
och hur budskap som detta kan utvärderas samt hur resultat av sådan undersökningar 
sedan kan användas.  
 
 
 
 
 



 

© Trivector Information AB, Åldermansgatan 13, 227 64 Lund,  
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Föredraget i korthet 

Close to – ett EU-projekt om att 
lära av varandra  
 
Unga trafikanter är den mest olycksdrabbade gruppen i trafiken. C:a 100 
unga män och kvinnor dör varje år, en siffra som inte förändrats under de 
senaste tio åren. Genom åren har man försökt att påverka de ungas 
olycksrisk t.ex. med olika former av kampanjer och utbildningssatsningar.  
 
I EU-projektet Close to är syftet att genom s.k. peer education öka 
riskmedvetenheten bland blivande körkortstagare. Metoden är väl beprövad 
framförallt inom HIV/AIDS preventionsarbetet. Inom Close to ska metoden 
utvecklas för att minska riskbeteendet och förebygga olyckor bland unga.  
 
Projektet är ett samarbete mellan fem europeiska länder, Polen, Tjeckien, 
Tyskland, Sverige och Österrike och syftet är att utbilda personer som själva 
varit vållande till en olycka till mentorer. De ska i sin tur sedan dela med sig 
av sina erfarenheter till blivande bilförare. Målet är att under en 
niomånadersperiod nå ut till c:a 2000 blivande förare.  
 
Projektet startade januari 2004 och avslutas våren 2006. Under hösten 2004 
har projektet på allvar tagit form i Sverige och drygt 250 trafikskolelever 
har hittills mötts av budskapet från någon av de sju mentorer som genomgått 
en utbildning inför sina möten med eleverna. Projektet utvärderas i flera 
steg, såväl kvalitativt som kvantitativt. Resultat från de kvalitativa studierna, 
intervjuer med mentorer och elever samt observationer vid 
lektionstillfällena samt den första kvantitativa effektmätningen kommer att 
redovisas. 
 
Close to finansieras till 50% av EU. Det svenska projektet finansieras till 
50% av Vägverket. Dessutom stöds den svenska delen av projektet av 
Folksam Sverige.  
 
 
Föredragshållare: Inger Linderholm, Trivector Information 



Till 
Rose-Marie Leveau 
VTI – Väg- och transportforskningsinstitutet 
Linköping 
 
 
Abstract 
 
 
Vållande till andras död i trafiken. En retrospektiv studie av sociala långtidseffekter hos män 
som dömts för vållande till annans död – en forskningspresentation av en nordisk komparativ 
studie av yngre män 
 
Jörgen Lundälv, PD, Universitetslektor i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, 
Göteborgs universitet, Box 720, 405 30 Göteborg. Telefon: 031-773 5795, Telefax: 031-773 
1888. Mobil: 0702-151186, E-post: Jorgen.Lundalv@socwork.gu.se 
 
Vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet pågår sedan 2004 en kvalitativ 
djupstudie av fenomenet dödsvållande i den nordiska vägtrafiken. Projektet finansieras av 
Nordiska Vägtekniska Förbundet. Syftet med studien är att problematisera och identifiera de 
erfarenheter som finns hos personer som dömts i domstol för vållande till annans död i 
vägtrafiken. Särskilt fokuseras på de sociala och psykologiska följder/konsekvenser som dessa 
skadehändelser har fått för den vållande partens fortsatta liv. Etiologiska faktorer försöker 
identifieras och förklaras samtidigt som särskilda interventions- och preventionsåtgärder 
studeras inom hälso- och sjukvården samt inom det psykosociala området. Begreppet 
erkännandet som beskrivs och problematiseras av den tyske socialfilosofen Axel Honneth är 
centralt i undersökningen. Vilket erkännande ger samhället till den som varit vållande till en 
dödsolycka? Vilka erfarenheter och kunskaper kan tas tillvara från den vållande 
erfarenhetsbäraren? Vilka erfarenheter finns i de nordiska länderna om detta problemområde?  
Studien som har en retrospektiv ansats baseras på begreppet erkännande i olika kontext. 
 
 



Inför Transportforum 2005: 
Presentatörer: Maria Skoglund, Vägverket Skåne och 
    Helena Hellstén, VTI  
   
DDD- Don´t Drink and Drive 
"Vissa val är för evigt” 
 
Bakgrund: 
Vi ser en negativ trend när det gäller ungdomars attityder och värderingar till 
trafiknykterhet, hastighet och bilbälte. Denna oroande utveckling avspeglas även i 
statistiken över omkomna i vägtransportsystemet där ungdomar i åldern 18-24 år är klart 
överrepresenterade. Åldersgruppen 18-24 år har från 1995 till 2001 ökat sin dödsrisk med 
ca 50 % och sitt absoluta dödstal med ca 40%. Antalet körkortsinnehavare i denna 
ålderskategori kommer sannolikt att öka fram till 2015. Av denna anledning är det viktigt att 
utveckla metoder för att vända den aktuella målgruppens olycksriskutveckling. En fokuserad 
satsning mot åldersgruppen 18-24 år är av stort behov. 
 
Vi kommer att prata om; 
Hur man i Östergötland har arbetat med denna långsiktiga kampanj som Vägverket har som 
nationell kampanj fram till år 2007.  
 

• Syftet med kampanjen är att genom preventiva åtgärder påverka ungdomars 
attityder och värderingar till trafiknykterhet, bilbälte och hastighet. Förhoppningen är 
att detta leder till en förbättrad insikt om risker, primärt genom ett start 
trafiknykterhetsbudskap. 

• Prova arbetsmetoder för att påverka ungdomars attityder och värdering kopplat till 
arbetsområdet. 

• Finna utvärderingsmetoder för att mäta effekter inom projektet. 
 

Den förväntade effekten är: 
• Att uppnå en förbättrad attityd till trafiknykterhet, bilbälte och hastighet bland 

ungdomar. 
• Att finna effektiva arbetsmetoder för att påverka ungdomars attityder och 

värderingar kopplat till arbetsområdet. 
• Att finna lämpliga utvärderingsmetoder. 
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Olika intressenters syn på cost-benefit-analys 

Bengt Holmberg, LTH 
Patrik Nylander, Banverket 

 

Föredraget kommer att redovisa resultatet av ett antal intervjuer med olika aktörer om deras 
syn på användningen av samhällsekonomiska kalkyler på transportområdet. Vi har inom 
ramen för detta Vinnova-finansierade projekt intervjuat ett femtontal personer i trafikutskottet, 
på olika centrala myndigheter som tillämpar den samhällsekonomiska kalkylmetodiken, inom 
forskarvärlden, samt på den regionala nivån. Frågeställningarna var i huvudsak: 

• Vad lägger du i begreppet samhällsekonomisk effektivitet såsom det är formulerat i 
det transportpolitiska målet? 

• Är det övergripande transportpolitiska målet bra formulerat? 

• Varför behövs samhällsekonomiska kalkyler? 

• Vilken typ av värderingar bör styra prioriteringen av infrastrukturinvesteringar? Är det 
när vi som är medlemmar i samhället tillfrågas som individer, eller är det när tillfrågas 
som medborgare, eller är det när våra värderingar kanaliseras genom den 
demokratiska processen, dvs. är det politikernas värderingar som ska styra? Eller bör 
det vara en kombination? 

• Kan dagens kalkylmetoder hantera de aspekter som bör ingå i ett underlag för 
prioriteringar? Saknas några aspekter, i så fall vilka? Om det saknas aspekter är det ett 
stort problem och vad gör vi i så fall då? 

• Hur tycker du att planeringsprocessen fungerar idag. 

 

Resultatet av intervjuerna visar på en mycket stor spännvidd i hur olika aktörer ser på vad 
kalkylerna representerar, vilken roll de bör ha och vad som behöver utvecklas när det gäller 
beslutsunderlag på transportområdet. 



 
 
Målsättningsrationalitet och målstyrning i transportsystemet 
 
 
Forskningsetiska problem uppstår i nästan all empirisk forskning. Mest 
akuta och svårbemästrade brukar de forskningsetiska problemen vara i 
sådan forskning där enskilda människor medverkar som försökspersoner 
eller där deras hälsa, säkerhet eller integritet kan komma att påverkas 
negativt av forskningen. Vägtrafikens forsknings- och 
utvecklingsverksamhet tillhör denna kategori av forskningsverksamhet. När 
man forskar om effekterna på bl a trafiksäkerheten av alternativa tekniska 
utformningar av fordon och vägsystemen, gör man detta just därför att man 
inte känner deras effekter (annars behövde man ju inte forska). Det innebär 
att man provar utformningar som om det vill sig illa medför ökade risker 
för trafikanterna. Att inte alls genomföra sådana studier är ingen lösning på 
problemet, eftersom möjligheterna att förbättra säkerheten därigenom 
skulle avsevärt försämras. Problemen liknar dem inom medicinsk 
forskning, men det visar sig att vi måste söka helt andra lösningar inom 
trafikområdet än inom det medicinska området.  
 
 
Sven Ove Hansson, KTH 
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SESSION 32 I vilken riktning går transportpolitiken? 

Omvärldsanalys som underlag för den transportpolitiska 
propositionen – redovisning av regeringsuppdrag 

Föredragshållare: Åsa Vagland, utredare på SIKA och projektledare för 
regeringsuppdraget om att ta fram en omvärldsanalys. 
 
Under försommaren 2004 fick SIKA i uppdrag av regeringen att utföra en 
omvärldsanalys som underlag till regeringens proposition för transportpolitiken. 
Uppdraget lämnades in till regeringen i november 2004.  
 
I föredraget presenterar jag de huvudsakliga slutsatserna i analysen, bla. att den 
ekonomiska utvecklingen och förändringar i befolkningsstrukturen har stor 
betydelse för transportsektorns utveckling och att utvecklingen av transport-
systemet är starkt sammanflätad med den övriga utvecklingen av det moderna 
samhället. 
 
Uppdraget är redovisat i SIKA Rapport 2004:7 Omvärldsanalys som finns att 
ladda ner eller beställa på www.sika-institute.se. 
 

Statens Institut för KommunikationsAnalys 
Box 17 213 • 104 62 Stockholm • Besök: Maria Skolgata 83 • Tel: 08-506 206 00 • Fax: 08-506 206 10 
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Klimatfrågans betydelse för transportsektorn 
Referat av föredrag vid Transportforum 2005 
Göran Friberg, SIKA 
 
 
Transportsektorn svarar i dag för en stor och växande andel av utsläppen av växthusgaser i 
Sverige. De åtaganden som Sverige hittills har gjort på klimatområdet kan – beroende på vilka 
åtgärder som väljs för att klara åtagandena – innebära stora krav på omställningar av 
transportsystemet. Framtida internationella överenskommelser kan komma att medföra ännu 
högre krav. 
 
Enligt det klimatpolitiska mål som riksdagen har fastställt ska de svenska utsläppen av 
växthusgaser, räknat som ett medelvärde för perioden 2008-2012, vara minst fyra procent 
lägre än utsläppen år 1990. Målet innehåller inte någon bördefördelning mellan sektorer. Om 
fördelningen mellan sektorer skulle ske på ett kostnadseffektivt sätt, kan transportsektorn få 
öka sina utsläpp, eftersom åtgärdskostnaderna där är förhållandevis höga. Kraven på 
utsläppsminskning från transportsektorn kan dock komma att öka när det EU-omfattande 
systemet för handel med utsläppsrätter träder i kraft år 2005. Under den första perioden 
(2005-2007) omfattar handelssystemet bara vissa sektorer. Transportsektorn är en av de 
sektorer som inte ingår. En generös tilldelning av utsläppsrätter till de handlande sektorerna 
riskerar att leda till att de övriga sektorerna får bära en större del av den målsatta 
utsläppsminskningen i Sverige än vad som är motiverat från kostnadseffektivitetssynpunkt.  
 
Enligt EG-direktivet för handel med utsläppsrätter kommer enskilda medlemsländer under 
handelsperioden 2008-2012 att kunna inkludera även sådana sektorer som inte obligatoriskt 
ingår i handelssystemet (s.k. opt-in). Det innebär bl.a. att Sverige har möjlighet att låta 
transportsektorn omfattas av systemet från år 2008. Ju fler sektorer som inkluderas i systemet 
desto större är möjligheterna att minska kostnaderna för att nå ett givet utsläppsmål, dvs. 
kostnadseffektiviteten ökar och klimatpolitiken blir billigare att genomföra.  
 
Riksdagens beslut innehåller också ett långsiktigt mål om en halvering av utsläppen av 
växthusgaser till år 2050. Eftersom transporterna svarar för en stor andel av utsläppen, är det 
sannolikt att transportsektorn kommer att beröras på något sätt, även vid en kostnadseffektiv 
bördefördelning mellan sektorerna. Långtgående krav på utsläppsminskningar kan få 
betydelse för transportefterfrågan och därmed bl.a. lönsamheten för investeringar i 
infrastruktur. Översiktliga beräkningar av effekterna av generella styrmedel pekar mot att 
anpassningarna inom vägtrafiken i första hand kommer att ske genom teknisk utveckling 
inom fordons- och drivmedelsområdet och i mindre utsträckning genom dämpad 
transportefterfrågan. 
 
Enligt ett av regeringen fastställt transportpolitiskt etappmål ska transportsektorns utsläpp av 
koldioxid år 2010 inte överskrida 1990 års nivå. Om detta mål ska klaras, behöver mycket 
långtgående åtgärder vidtas. Det kan röra sig om åtgärder som motsvarar en ökning av 
bensinpriset med cirka fem kronor per liter. 
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 Datum 

Avd för kundbehov och samhälle 2004-12-16  
Per Schillander 
 

Referat till Transportforum 2005 

Session 33 
Kommunal reserevision i Mark och Orust kommuner – effektiva resor och 
vinster för alla 
 
 
Det finns ett behov i kommuner och andra organisationer att återkommande se 
över sina fordon och transporter. Hemtjänsten är en av kommunens mest 
transportkrävande verksamheter och hemtjänstpersonalen tillbringar en 
betydande del av sin arbetstid bakom ratten. Väsentliga förbättringar kan 
nästan alltid göras vad gäller antal fordon, val av fordon, körsätt och vägval. 
Med en bra logistik för de resor som ska genomföras finns det möjlighet att 
uppnå stora besparingar. Dessutom är det en arbetsmiljöfråga vilken bil man 
färdas i och hur lång tid man vistas i trafiken.  
 
Vägverket Region Väst driver sedan 2003 ett pilotprojekt tillsammans med 
Orust och Marks kommuner. Syftet med projektet är att belysa de olika 
förbättringspotentialer som finns i fordonsbruket. Inom projektet ska 
kommunen genomföra de förbättringar som ger ekonomiska besparingar med 
en minst lika bra service. Vägverket å sin sida vinner på en säkrare trafik och 
färre körda mil. Projektet ska utmynna i en handledning för (kommunal) 
reserevision.  
 
Den genomförda kartläggningen visar på möjliga besparingar på gott och väl 
10 procent av verksamheternas kostnader för resor och transporter. Dessutom 
kommer verksamheterna att köra minst 5 procent färre mil, vilket ger vinster 
för miljö, trafiksäkerhet, arbetsmiljö, arbetstid och stress. Föredraget berör 
översiktligt projektets utgångsläge, potentialer, föreslagna förändringar och 
det framtagna verktyget för ruttplanering.  
 
 
Per Schillander  
Avd för kundbehov och samhälle  
Vägverket  
Lilla Bommen 8  
405 33 Göteborg  
per.schillander@vv.se  
fon 031-63 5228  
mob 070-658 5228 
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Att mäta sina resultat 
– ett sätt att arbeta strategiskt med miljö och trafik 

 
För att lyckas i sitt arbete måste det kunna mätas. Mätning har många fördelar, t ex 
att: 
• Visa på nyttan av genomfört arbete 
• Effektivisera 
• Ge underlag för framtida satsningar 
• lära av, och sprida, erfarenheter 
• Ge egen arbetstillfredsställelse 
• Möjliggöra jämförelse 
• Hjälpa till att sätta nya mål att arbete och att mäta mot 
 
Vägverket Region Skåne har perioden 2001-2003 gjort en satsning på attityd- och 
beteendepåverkande åtgärder inom trafik och miljöprojekt. Satsningen har 
genomförts i flera skånska kommuner. Ett viktigt syfte har varit att ta fram en 
arbetsmodell för att arbeta med dessa frågor i kommunerna – med stöd från 
Vägverket. Idag är arbetet en del av projektet Hållbart resande. 
 
Arbetet har följts upp och utvärderats grundligt med hjälp av före- och efterstudier 
av kommuninvånarnas attityder och beteenden. Våren 2004 genomfördes även en 
intervjustudie – i syfte att ringa in framgångsfaktorer och svårigheter. En 
kombination av kvantitativa och kvalitativa mätmetoder ger den optimala bredden 
och förståelsen. 
 
I möjligaste mån har arbetet utvärderats enligt SUMO-modellen (System för 
Utvärdering av Mobilitetsprojekt). Fördelen med SUMO är att modellen fungerar 
som en hjälp och vägledning – från start till mål, dvs även i uppstartsfasen. En 
annan viktig fördel är att SUMO ger möjligheten att mäta och värdera även mindre 
omfattande projekt. Detta mot den systemeffekt som ofta är slutmålet för trafik- 
och miljöprojekt – Nollvisionen och/eller minskade utsläpp av fossila bränslen.  
 
Utvärderingarna av arbetet i de skånska kommunerna visar att idogt samarbete ger 
resultat – och att arbetet givit många viktiga erfarenheter. Som vikten av att arbeta 
över gränser – mot ett gemensamt mål. Inom kommunikationsteorin talar man ofta 
om tre E:n:  
Engineering, fysiska åtgärder, t ex farthinder,  
Enforcement, lagar och regler, morötter och bestraffningar samt  
Education, utbildning, information och dialog.  
 
Resultaten av utvärderingen visar – i likhet med tidigare studier – att en 
kombination av åtgärder från samtliga tre områden ger bäst effekt. Andra viktiga 
resultat är betydelsen av en engagerad projektledare med stöd av en 
samordningsgrupp – samt inte minst rätt förankring av projektet. Ytterligare 
resultat är betydelsen av mål och delmål som följs upp. Och framförallt – att våga 
satsa långsiktigt och fortsätta tro på sitt arbete; tålamod är guld värt. 
 
Föredragshållare: Liselott Bergman,  
Kommunikationsstrateg Trivector Information 



Trafiksäkerhet – en fråga för företag! 
 
Karin Neergaard och Pernilla Hyllenius 
Trivector Traffic AB 
fornamn.efternamn@trivector.se 
046-38 65 00 

 
Varför ska företag arbeta med trafiksäkerhet? 
Det finns flera skäl till varför man ska arbeta med trafiksäkerhet: för att leva upp till 
kundernas krav, av kostnadsskäl, för att värna om personalens hälsa, för att profilera och 
skydda varumärket (bilarna syns på vägen), samt inte minst ta ansvar för nollvisionen. Tunga 
fordon är inblandade i nästan en fjärdedel av olyckor med dödlig utgång.  
 
Resultatet från en studie av trafiksäkerhetsarbetet i ett 30-tal transportintensiva företag 
Trivector Traffic har under 2002 och 2003 bedrivit ett forskningsprojekt om trafiksäkerhets-
arbete inom företag på uppdrag av Vägverket. Syfte med forskningsprojektet är att kartlägga 
innehållet i det trafiksäkerhetsarbete som bedrivs av olika aktörer och företag inom 
transportbranschen. Studien fokuserar på tunga fordon, d v s fordon över 3,5 ton, och på 
transportföretag och andra företag med tunga transporter. De företag som ingår i studien är 
utvalda p g a att de kommit igång med trafiksäkerhetsarbete och att de bedriver detta på ett 
ambitiöst sätt. Företagen är således inte representativa för alla företag med mycket tunga 
transporter. 
 
Det huvudsakliga intrycket av både intervjuade aktörers och företags trafiksäkerhetsarbete 
med tunga transporter är att det är både ambitiöst och omfattas av en hög medvetenhet. De 
intervjuade företagen bedriver ett åtgärdsinriktat trafiksäkerhetsarbete med åtgärder som t ex 
trafiksäkerhetspolicy, information och utbildning till förarna, hastighetsåtgärder etc. 
Merparten av företagen saknar dock en nulägesbeskrivning som visar nuläget avseende 
trafikolyckor, hastighetshållning, bältesanvändning, överlaster m m. Detta medför även att det 
sällan finns kvantifierade och tidsatta mål. Avsaknad av nuläge och mål är sannolikt en 
förklaring till att ytterst få utvärderingar av effekter av vidtagna åtgärder har genomförts.  
 
Metodiken som använts inom studien innefattar litteraturinventering, olyckssammanställning, 
telefonintervjuer med experter och aktörer från myndigheter, förbund, fordonstillverkare m fl, 
telefonintervjuer med 27 företag som arbetar aktivt med trafiksäkerhet och tunga transporter, 
besök och djupintervjuer på nio av de intervjuade företagen samt beskrivning och analys av 
metoder och verktyg som används idag, samt vilka effekter som uppnåtts. 
 
Hur kan man arbeta med trafiksäkerhet? 
Resultaten från forskningsuppdraget har bl a lett till ett fortsatt arbete i EU-projektet ILOG 
riktat mot företag i Blekingeregionen. Dessa har erbjudits möjlighet att delta i en serie 
arbetsseminarier om miljö och trafiksäkerhet. Målet har varit att gemensamt ta fram system 
för hur miljö och trafiksäkerhet kan infogas i ledningssystem. Exempel från detta arbete tas 
upp i föredraget. 
 
Andra exempel på arbete med trafiksäkerhet är Vägverkets arbete med Skogskvalitet. Ett 
projekt där fyra stora skogtransportörer har skrivit under ett gemensamt avtal om att arbeta 
med trafiksäkerhet och miljö. Arbetet kommer att utvärderas kontinuerligt. 
 



SUMO – verktyg för utvärdering av mobilitetsprojekt 
Krister Wall, Vägverket, Region Sydöst tillsammans med Pernilla Hyllenius/Lena Smidfelt 
Rosqvist, Trivector Traffic 
 
Trivector Traffic AB 
Åldermansgatan 13 
227 64 LUND 
 
Tel 046-386500, Fax 046-386525 
www.trivector.se  
 

Abstrakt 
SUMO står för System för Utvärdering av MObilitetsprojekt, och är en verktygslåda för hur 
man kan följa upp och utvärdera projekt som avser att påverka attityder och beteenden. Denna 
typ av projekt har långsiktiga effekter som ofta är svåra att mäta. SUMO bygger på MOST-
MET som är en metod för utvärdering av Mobility Management-projekt utvecklat inom EU-
projektet MOST-Mobility Management Strategies for the Next Decades - som bedrevs 2000-
2002. SUMO är en, på uppdrag av Vägverket, förkortad och anpassad version av MOST-
MET till svenska förhållanden. Vägverket har som ambition att använda SUMO som 
utvärderingsverktyg i sektorsprojekt som man är med och delfinansierar. 
 
Det unika med metoden är att den delar in det stora och långa steget mellan de åtgärder som 
mobilitetsprojekt handlar om och de effekter som eftersträvas. Effekterna kan således följas 
upp på olika nivåer för projektet. Denna för SUMO (MOST-MET) unika finess gör dessutom 
att man kan börja dokumentera och följa upp tidigt i projektet. Systemet kan med fördel 
användas redan vid planeringen av åtgärderna. I övrigt bygger SUMO på beprövade 
utvärderingsmetoder och modeller för attityd- och beteendeförändringar.  
 
Det finns mycket kvalificerad litteratur och kunskap om utvärderingar och metoder för 
mätning. Det finns däremot en brist på sammanfattade och lättillgänglig/överskådlig 
dokumentering av system och metoder för utvärdering. SUMO fyller en del av den luckan. 
 
SUMO-processen beskriver de steg som måste göras vid projektstart, d v s ta fram 
uppdragsbeskrivning, målsättning, målgrupper och arbetssätt och därefter gå igenom de olika 
analysnivåerna och bestämma vad som skall mätas, hur det skall göras och vilka indikatorer 
som kan användas. Därefter beskrivs hur analysnivåerna används vid uppföljning och 
utvärdering. Att arbeta med analysnivåerna redan i projektstarten är en nödvändighet för att 
kunna genomföra uppföljning och utvärdering med dessa nivåer. Arbetet innebär också en 
hjälp att styra projektet mot rätt målgrupp och rätt metod för påverkan. 
 
Värdet med att utvärdera ligger såväl på enskild projektnivå som på effektsambandsnivå. Det 
enskilda projektet får mått på effekterna av sina ansträngningar. Samlad kunskap från flera 
projektutvärderingar ger efter hand förbättrad kunskap om effektsamband. SUMO kommer nu 
att testas av ett antal olika aktörer, t ex kommuner och Vägverk som arbetar med 
mobilitetsprojekt. Detta ger nya möjligheter att bygga ett system för att samla resultat från 
utvärderingar för att kunna ta fram eftersökta effektsamband. 

http://www.trivector.se/


Effekter av LIP-finansierade trafikåtgärder  
 
Inregia AB kommer att redovisa resultaten från utvärderingen av trafikprojekt i de 
lokala investeringsprogrammet (LIP). Lokala investeringsprogram pågick 2002 – 
2004 och tilldelades 630 miljoner kronor fördelade på ca 180 projekt. 
 
De vanligaste åtgärderna innebär utbyggnad av, eller förbättrad säkerhet, på gång och 
cykelvägar. Förutom fysiska åtgärder bedrivs också informationskampanjer och andra 
folkbildningsinsatser i form av t ex seminarier, utbildningar och informationsblad.  
 
Ett tjugotal kommuner har satsat på beteendeförändringar med hjälp av en förbättrad 
kollektivtrafik (öka framkomligheten för bussar, bygga om hållplatser och öka 
informationen om till exempel busstider). Några kommuner har också fått bidrag för 
att upprätta mobilitetskontor, för IT-stöd till bilpooler m.m. 
 
Utvärderingen fokuserar på beteendeförändringar genom olika LIP-finansierade 
trafikomläggningsåtgärder, både fysiska och informativa. Utvärderingen ska, genom 
att identifiera framgångsfaktorer och hinder, bidra till en ökad kunskapsspridning till 
berörda aktörer samt ge svar på frågan hurvida dessa satsningar är den rätta vägen 
framåt. Utvärderingen består av fem delar: 

• Att kartlägga och beskriva de insatser som genomförts 
• Att analysera hur informationsspridningen har gått till 
• Att analysera huruvida åtgärderna har resulterat i någon form av beteende 

och/eller attitydändring 
• Att uppskatta miljöeffekterna samt vilken övergripande potential som finns för 

att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen. 
• Att belysa den samhällsekonomiska nytta av trafikomläggningsåtgärder 

 
 
Talare: 
Anna Hadenius, Inregia AB 
08 – 50 55 44 56, 070 736 21 31, anna.hadenius@inregia.se 
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LundaMaTs blir mer och mer känt 
-resultat från uppföljningsenkäten 2004 
 
Lunds kommun har sedan 1998 bedrivit ett omfattande arbete med att skapa ett miljöanpassat 
transportsystem – LundaMaTs. I arbetet ingår såväl infrastruktursatsningar som beteende-
påverkansåtgärder. Kommunen har byggt Lundalänken för bättre kollektivtrafik, förbättrat 
cykelvägarna och satsat stort på beteendepåverkande arbete. Detta arbete organiseras till största 
delen från kommunens Mobilitetskontor. Mobilitetskontoret har bland annat under 2003-2004 
direktbearbetat ca 20 200 hushåll (tom november 2004) för att påverka lundabornas resvanor i 
miljöanpassad riktning (Smart trafikant på bostadsområden).  
 
Våren 2001 gjordes en enkätundersökning bland 3 000 lundabor för att mäta kännedomen och 
beteendepåverkan av LundaMaTs-arbetet. Resultaten visade då att 10 procent av lundaborna 
uppgav att LundaMaTs har haft betydelse för att de idag cyklar mer eller åker mer kollektivt. Andra 
mätningar i kommunen stödjer resultaten som enkäten visade. Kommunen gör trafikmätningar av 
biltrafik och cykeltrafik på det kommunala vägnätet samt följer upp resandeutveckling på stads-
trafiken. Mätresultat pekar på att kollektivtrafiken i staden får fler och fler resenärer, cykeltrafiken 
ökar sakta och att biltrafiken inom det kommunala vägnätet inte ökar. 
 
I maj 2004 gick 4 000 uppföljningsenkäter ut till kommuninvånarna. Svarsfrekvensen blev 53 
procent. Bortfallsanalys har genomförts m h a telefonintervjuer och resultatet har korrigerats efter 
utfallet. Analysen av resultaten har gjorts av Trivector Traffic AB.  
 
Preliminära resultat från denna omfattande enkätundersökning visar att befolkningen är fortsatt 
nöjd med att kommunen satsar på att skapa ett miljöanpassat transportsystem. Hela 60 procent 
tycker att satsningen är mycket bra och ytterligare 30 procent att den är bra. Endast några enstaka 
procent anser att satsningen är dålig. Övriga 8 procent har ingen uppfattning om satsningen är bra 
eller dålig. Resultaten är i princip identiska med utvärderingen 2001. 
 
Undersökningen 2004 visar även att lundabornas kännedom om pågående projekt och vidtagna 
åtgärder har ökat sedan undersökningen 2001. Kännedomen om samtliga de stora projekten 
LundaMaTs, Mobilitetskontoret, Cykelkommunen och Lundalänken har ökat. Lundalänken är det projekt 
som uppmärksammats mest. Totalt för kommunen har cirka 80 procent uppmärksammat 
Lundalänken.  
 
Även kännedomen om de enskilda åtgärderna har ökat för merparten av åtgärderna, störst är 
kännedomen om projekten Bevakat cykelgarage, I staden utan min bil och Cykla till jobbet. 
 
Analys av beteendepåverkan pågår och för resultat hänvisas till den utvärderingsrapport som 
kommer i februari 2005. Rapporten kan beställas på e-post paivi.elmkvist@lund.se. 



Veier til bærekraftig mobilitet 
Dr. ing. Erling Holden 
Institutt for bygg, anlegg og transport, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 
Trondheim 

 

Abstrakt til Transportforum – Linköping 12.-13. januar 2005 (Session 33) 
 

I 1987 la Brundtlandkommisjonen frem rapporten Vår felles fremtid. Her ble det sterkt 
understreket at vi ikke lengre kan snu ryggen til alvorlige, globale miljøproblemer og økt 
fattigdom. I rapporten blir det fastslått at vi snarest må legge forholdene til rette for en global 
bærekraftig utviking. En viktig grunn til at vi er på feil kurs er det økte omfanget av transport 
i store deler av verden, eller fravær av det vi kan kalle bærekraftig mobilitet. 

Tre spørsmål drøftes i foredraget: Hvilke ulike tilnærminger til bærekraftig mobilitet finnes? 
Hvor bærekraftige er de ulike tilnærmingene? Hvilke implikasjoner har kunnskap om de ulike 
tilnærminger for politikkutforming innen transport og miljø?Det finnes tre hovedtilnærminger 
– eller veier - til bærekraftig mobilitet: teknologisk endring, individuell endring og strukturell 
endring. I foredraget drøftes disse tilnærmingene mot en målsetning om bærekraftig mobilitet 
ved hjelp av konkrete case studier. For teknologisk endring er hydrogen valgt som case. Den 
underliggende hypotese er at man kan fremme bærekraftig mobilitet gjennom økt bruk av 
alternative drivstoffer generelt og hydrogen spesielt. Når det gjelder individuell endring 
anvendes Norges største miljø- og forbruksorganisasjon – Grønn Hverdag – som case. 
Hypotesen er her at man kan fremme bærekraftig mobilitet gjennom å øke miljøbevisstheten 
hos det enkelte individ. Som case på strukturelle endinger har vi anvendt fysisk planlegging i 
Stor-Oslo. I denne tilnærmingen er bærekraftig mobilitet basert på den grunnleggende 
antagelsen at bestemte fysisk-strukturelle forhold påviker vår transportatferd i en mer 
bærekraftig retning. 

Hvert case baserer seg på omfattende empiriske undersøkelser som er gjennomført i perioden 
1999-2003. De empiriske undersøkelsen inkluderer livsløpsanalyser, surveydata fra nær 1000 
husholdninger samt kvalitative dybdeintervjuer med 20 husholdninger. 

Basert på den teoretiske gjennomgangen av ulike tilnærminger og de empiriske resultatene fra 
case studiene, fremlegges åtte teser om bærekraftig mobilitet. Tesene danner grunnlag for en 
avsluttende drøfting av politikkutforming innen transport og miljø. 



 
 

  

 

EU-projektet MOSES – vad har vi lärt av ett treårigt 
forskningsprojekt om bilpooler? 
 
Christian Rydén, 
Trivector Traffic AB 
christian.ryden@trivector.se 
046-38 65 36 
 
    
EU-projektet MOSES (Mobility Services for Urban Sustainability) har pågått sedan 
2001 med deltagare från Sverige (Stockholms stad), Storbritannien, Tyskland, Belgien, 
Italien och Rumänien. Projektet är ett forsknings- och demonstrationsprojekt med syfte 
att utveckla och sprida bilpoolskonceptet över hela Europa.  
 
I projektet har ett flertal framgångsfaktorer och hinder kunnat studeras i praktiken, i 
städer med olika förutsättningar och olika typer av satsningar. Genomförande och 
analyser har lett till såväl väntade som oväntade slutsatser. Bl a har några nya kriterier 
för bilpoolers framgång kunnat uppmärksammas, då satsningar på städer som 
inledningsvis bedömts som ”säkra kort” visat sig möta stora svårigheter – medan några 
testorter visat oväntat snabb tillväxt. Exempelvis har satsningarna i centrala London 
inte lockat på långt när så många användare som förväntades; trängseln i biltrafiken och 
den goda kollektivtrafiken gör att bil och bilpooler helt enkelt inte ger så stora fördelar. 
Därtill har det i London funnits problem med operatören (Avis) som inte kunnat 
erbjuda en tillräckligt bra produkt till rätt pris.  
 
I Belgien satsade man på bilpooler i mindre städer med relativt låg befolkningstäthet 
och något sämre kollektivtrafikutbud, och där har kundtillströmningen överträffat 
förväntningarna. Förklaringen bedöms bl a vara att bilpoolen kompletterar 
kollektivtrafiken bra och att bilpoolen är attraktiv vad gäller service och pris. 
 
En av de viktigaste slutsatserna i projektet är att bilpooler nu på många platser är att 
betrakta som en etablerad verksamhet med teknik, service, pris och marknadsföring 
som är väl anpassat för kunderna och deras behov. Det finns inte längre något stort 
behov av att utveckla helt nya koncept och idéer, utan det handlar istället om att ta till 
vara på det som gjorts på andra platser och tillämpa detta. Då minimeras risken för 
misslyckanden och man når snabbare fram till den kritiska massa som är nödvändig för 
att få ekonomi i bilpoolsverksamheterna. 
 
 



 
 

 

REFERAT 
2004-12-03  
  

Erfarenheter från Göteborgs Stads miljöfordonsbilpool 

Göteborgs Stad arbetar aktivt med frågor inom transport- och miljöområdet 
och som en del i detta arbete ingår satsningar på bilpoolsverksamhet. 
Satsningarna sker dels för att nå ut till allmänheten på olika sätt och dels inom 
den egna verksamheten.  

Göteborgs Stad har under sommaren 2004 driftsatt en bilpool med 30 
miljöfordon som ska användas av anställda på kommunens centrala 
förvaltningar. Bilpoolen tillhandahålls av SunFleet som levererar en 
helhetslösning med bokning via Internet, faktureringssystem samt fordon och 
service av dessa. Bilpoolen är främst avsedd för tjänsteresor, men det finns 
även möjlighet att hyra bilarna privat på kvällar och helger. En viktig del i 
arbetet har även varit att ta fram parkerings- och respolicys för de anställda, 
som tillsammans med tillgång till bilpool kan få stora effekter på de anställdas 
resor både i tjänsten och privat. 

Omfattande förberedelser har genomförts för att kartlägga behoven och 
definiera omfattning och standard på bilpoolstjänsten. Samtliga medverkande 
förvaltningar och bolag har varit delaktiga i arbetet som drivits av Trafik-
kontoret. Utifrån resultatet från dessa förberedelser genomfördes sedan en 
upphandling av tjänsten hösten 2003 och i augusti 2004 invigdes bilpoolen på 
Gustav Adolfs Torg i Göteborg. Alla bilmodeller visades upp och ett hundratal 
personer deltog.  

Inställningen till bilpoolen har varit mycket varierande bland de anställda, men 
responsen efter införandet är övervägande positiv. Detta kan dels bero på att 
man låtit processen ta tid och att man i stor utsträckning informerat om arbetet 
och försökt leva upp till de behov som finns bland de anställda. En annan 
viktig framgångsfaktor är att man satsat på en helhetslösning med hög kvalitet 
och god kundanpassning.  

Vissa problem har givetvis uppstått under resans gång, men inte svårare än 
att de gått att lösa. Sedan bilpoolens start och fram till november 2004 har 310 
anställda registrerat sig och tillsammans har de kört ca 5 700 mil under denna 
period. Det har varit låg beläggningen på poolbilarna till en början, men den 
förväntas öka under det kommande halvåret då ett antal leasingavtal löper ut 
och tillhandahållande av p-platser för privat bil upphör.  
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Frida Karlge  Anders Roth 
SWECO VBB  Trafikkontoret, Göteborgs Stad 
Tel 031-62 76 23 Tel 031-61 37 03 
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Referat av föredrag vid Transportforum i Linköping 12 - 13 januari 
2005. Session 35: Järnvägens roll i transportförsörjningen 

Utvecklingen av den regionala persontrafiken i Sverige sedan 1988 

Järnvägen har sedan 1988 fått en allt större betydelse för den regionala transportförsörjningen. 
Resandet har ökat från sex till knappt tio miljarder personkm, och det är framförallt under de senaste 
sex till sju åren som ökningen skett. En huvudorsak är att flera av de större utbyggnaderna äntligen 
blivit klara. 
 
Ökningen har varit ojämnt spridd över landet - i vissa regioner har tågresandet minskat, ofta på grund 
av problem med nya entreprenörer eller nya fordon. Detta har kompenserats av stora ökningar på 
andra håll. Den mest påtagliga förändringen är ökningen i den mer långväga pendlingen. Det är 
numera inte ovanligt med dagspendling över 10 mil kring storstäderna. Befolkningen i kommuner 
längre ut från storstäderna har i många fall, tack vare förbättrade tågförbindelser, ökat de senaste åren. 
Utanför storstadsområdena har befolkningen ökat i residensstäderna och högskoleorterna, järnvägen 
har i många fall hjälpt till att balansera en negativ befolkningsutveckling i regionen i övrigt. 
 

Vad behövs för att trafik- och infrastruktursatsningar ska kunna bidra 
till regionförstoring? 

Utvecklad regional tågtrafik är en viktig förutsättning för att knyta ihop lokala arbetsmarknadsregioner 
och bidra till regionalekonomisk tillväxt. Järnvägsstationerna är på väg att få en ny roll som 
knutpunkter för all kollektivtrafik. För många människor är det dock en förutsättning för ökat 
kollektivtrafikresande att kunna ta den egna bilen och att parkera den vid en sådan knutpunkt. En 
utvecklad regional tågtrafik förutsätter därför både en utvecklad kollektivtrafik på väg liksom att 
hänsyn tas till den egna bilen. Järnvägens renässans bygger på ett samspel med andra trafikslag som en 
väg till regionförstoring men det är knappast den enda. 
 
Dagens samhällsekonomiska kalkylmodeller är inte tillräckligt utvecklade för att motivera trafik- och 
infrastruktursatsningar ur ett tillväxt- och regionförstoringsperspektiv. Vissa försök att beräkna 
samhällsekonomiska effekter ur andra perspektiv än det rent trafikala har redan gjorts. Detta är ett 
område där utveckling kommer att behövas de närmaste åren. En viktig strategifråga är i vilken 
ordning beslut om trafiksatsningar och infrastruktursatsningar ska tas. I många fall kan investeringar 
vara verkningslösa medan trafikeringen kan ge stora effekter. 
 

Spridning av FoU-resultat inom järnvägssektorn 

Syftet med Resultatspridningsprojektet är att redovisa kunskapsunderlag kring metodik och viktiga 
framgångsfaktorer vid informations- och resultatspridning i FoU-projekt. I slutrapporten visas på olika 
strategier för att öka spridning och användning av järnvägsforskning. Slutrapporten vänder sig till både 
spridare och användare av forskningsresultat. De strategier som redovisas är generellt tillämpbara för 
spridning av FoU-resultat eller annan kunskap inom hela transportsektorn. Detta gäller inte minst 
frågor kring regional tillväxt och regionförstoring. 
 
En viktig slutsats är att det inte räcker med att ta fram betydelsefull kunskap. Kunskapen ska också nå 
dem som kan omsätta den i praktiska åtgärder och tillämpningar. Rapporten riktar sig till ett brett 
spektrum av politiker och beslutsfattare som formulerar förutsättningarna för att bedriva 
järnvägsforskning i Sverige samt till representanter för massmedia. För forskningsmiljöer och enskilda 
projekt, vare sig det är frågan om forskning, utveckling eller annan kunskapsuppbyggnad kan 
slutrapporten användas för att öka kunskaperna om förutsättningarna och villkoren för framgångsrik 
resultatspridning och hur informations- och kommunikationsinsatser kan läggas upp vid överföring av 
forsknings- och utvecklingsresultat. 
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Saxat ur sammanfattningen i rapporten 
Adaptiv styrning av trafiksignaler 
Movea, maj 2004. (Session 36 den 13/1 kl 9.00 – 10.30.) 
 
Många trafiksignaler i Stockholms stad är samordnade, speciellt i innerstaden. Deras funktion skulle kunna 
förbättras avsevärt med adaptiv styrning. Adaptiv styrning innebär att man inte har en i förväg gjord tidplan, utan 
att trafiksignalerna i realtid skapar sin styrning. Detta innebär en bättre anpassning till rådande trafikförhållanden 
och vinster i form av lägre fördröjningar och reducerade emissioner. Restiden kan reduceras med i storleksordning 
5 – 10 %. Detta är stora effekter som är svåra att åstadkomma med andra medel. Dessutom kan man ofta dessutom 
få ytterligare 5 – 10 % reduktion av restid i och med att man ersätter en äldre inte nyligen uppdaterat samordning.  
 
Det är mycket samhäl ekonomsikt lönsamt med adaptiv styrning av samordnade trafiksignaler. Enligt brittiska 
TRL är den samhällsekonomiska pay-offtiden så kort som 6 – 12 månader. I jämförelse med andra investeringar i 
vägtrafiksystemet innebär detta en mycket hög lönsamhet. Å andra sidan är det ännu mer lönsamt att allra först 
satsa på trafiktekniskt underhåll av den befintliga trafiksignalstyrningen.  

ls

r
 
Adaptiva trafiksignaler är dock ingen unde medicin. Vissa rapporter redovisar så stora effekter att man bör vara 
tveksam om resultaten stämmer. Kapaciteten ökar inte generellt vilket ibland påstås. Med adaptiv styrning krävs 
snarare mer, än mindre, insatser i form av projektering och uppföljning än med traditionell styrning. De adaptiva 
systemen klarar att automatiskt anpassa sig till ändrade förhållanden, men bara inom vissa ramar. Det är inte säkert 
att trafikanterna alltid uppskattar lägre omloppstid och lägre fördröjningar om deras invanda gröna vågor rubbas. 
 
Det finns många system för adaptiv styrning på världsmarknaden. Det finns bara finns fyra kommersiellt lyckade:  
• Scoot är utvecklat i Storbritannien och används i mer än 100 städer i flera världsdelar alltsedan slutet av 1970-

talet 
• Scats är utvecklat i Australien och används i mer än 50 städer i flera världsdelar. Scats är jämngammal med 

Scoot 
• Utopia/Spot är utvecklat i Italien togs i drift i början av 1990-talet. Utopia/Spot används i cirka 20 städer i 

Europa 
• Motion är utvecklat i Tyskland och används i cirka 10 städer i Europa. Det första systemet togs i drift 1996 

 
Om man jämför de olika systemen finner man att de presterar relativt lika. Med tanke på behoven i Stockholm är 
Utopia/Spot bäst lämpat inom överskådlig tid. Detta beroende på bland annat en bra bussprioritet och en lokal 
leverantör. Utopia/Spot är dock inte tillräckligt bra i dagsläget. Det finns behov av förbättringar för att anpassa till 
svenska förhållanden 
 
För att anskaffa adaptiv styrning till Stockholms samordnade trafiksignaler bör man tänka på att: 
• Det är en långsiktig satsning för staden som bör planeras väl 
• Det krävs hög kompetens. Dels för projektering och programmering, men även för driften 
• Det kan vara fördelaktigt att flera väghållare går samman och ställer gemensamma krav på vidareutveckling. 

Det kan krävas initiala ekonomiska incitament så att önskad vidareutveckling sker tidigt 
• Med fler detektorer ökar kostnaderna. Här krävs en genomtänkt strategi 
• Adaptiv styrning ökar möjligheterna för så kallad områdesstyrning med funktioner som att styra antalet bilar 

som släpps in i ett område och att leverera trafikdata till överordnade system 
• Själva upphandlingen är relativt svår och komplicerad 
 
Att installera Utopia/Spot i en korsning uppskattas kosta drygt 450 kkr i medeltal Att ersätta 200 av stadens 
trafiksignaler med adaptiv styrning kan kosta cirka 10 Mkr/år i investering under en 10-årsperiod. 
Totalinvesteringen beräknas till cirka 95 Mkr. Driftskostnaden kan uppskattas till 10 % av investeringen. Efter 
avlutad investering är det dags att reinvestera, vilket är något billigare. Årskostnaden från och med år 10 kan 
uppskattas till cirka 18 Mkr/år.  
 
Beroende på den höga lönsamheten är detta mycket väl använda pengar trots att det är en stor investering.  
 
Movea Trafikkonsult AB 
Heliosvägen 12 

Tel   08-50 38 35 96 
Mobil 0708-44 48 54 

Epost peter.kronborg@movea.se 
 info@movea.se 

Orgnr: 556435-6144 
Momsnr: SE 556435-614401 

SE-120 30 Stockholm Fax   08-50 38 35 79 Internet  www.movea.se Företaget har F-skattesedel 
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Abstract avsett för Transportforum i Linköping 2005 
Staffan Lillienberg, Lillinova AB och Per-Olof Svensk, Triona AB 
E-post:  staffan.lillienberg@lillinova.se resp. per-olof.svensk@triona.se
 
 
RUTTGER – en ny smart reseplanerare för vägtrafikanter. 
 
BAKGRUND 
Oavsett om man kör bil i tjänsten eller kör privat har man ett intresse av att välja rätt resväg. I 
regel vill man att resan skall gå så snabbt som möjligt, men det kan också hända att man vill 
minimera transportkostnaden genom att väga samman kostnader relaterade till såväl reslängd 
som restid. Idag erbjuds reseplanerare via trafikportaler, navigeringssystem i fordon, 
handdatorer eller mobiltelefontjänster. 
 
Följande utveckling har ägt rum 
 

• Tidiga reseplanerare användes för att ”hitta rätt”. Bästa väg var lika med kortaste väg. 
• Under 90-talet infördes fler variabler i vägdatabaserna bl.a. fartgränser, vägklass och 

reglering. Med dessa variabler som grund gör man antaganden om restider på länknivå 
och kan därigenom räkna fram ”snabbaste väg”   

• De senaste åren har man placerat ut mätsystem på vägnätet och i fordon för att samla 
data om restider. Dessa mätningar kan ge värdefulla bidrag till restider på nätet, men 
täckningen är i regel mycket begränsad. 

• I Sverige finns det idag navigerbara vägdatabaser från Navteq, Tele Atlas och 
Vägverket (NVDB). Det finns sedan ett flertal aktörer, som erbjuder reseplanerare och 
navigeringssystem, som gör sina ruttberäkningar med stöd av dessa vägdatabaser. 

 
Problemet med dagens reseplanerare är att de oftast inte tar hänsyn till att restiden beror av 
trafikbelastningen och varierar under dygnet. De vägdatabaser som normalt används 
innehåller ingen restidsinformation. De olika reseplanerarna måste därför göra en skattning av 
restiden, vilket normalt görs genom att den antager att reshastigheten är lika med skyltad 
hastighet eller denna hastighet reducerad med en faktor. 
 
En annan förenkling består i att den totala restiden för en förflyttning beräknas genom 
summering av enbart länkrestider. Detta förfarande överensstämmer inte med verkligheten för 
vägnät som är hårt belastade. I tätortstrafik svarar fördröjningarna i korsningarna för en 
väsentlig del av restiden. 
 
Slutsatsen av detta resonemang är att en reseplanerare, som skall producera bra restider och 
anvisa bästa resväg, måste ta hänsyn till såväl restiden på väglänkarna som till 
fördröjningarna i korsningspunkterna. 
 
UTVECKLINGSBEHOV 
Det finns två problem med dagens reseplanerare. Det ena är att schablonskattningen av restid 
ger upphov till stora fel, det andra är att vägvalsalgoritmerna enbart bygger på beräknade 
”länkmotstånd”.  
 
Det finns tre sätt att förbättra dagens reseplanerare. 
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1. Utveckla modeller för restidsestimering respektive färdvägsval så att de tar hänsyn till 
trafikbelastning och trängsel. 

 
2. Analysera vägdatabasen ur trafiksynpunkt för att få stöd för trafikmodellering. 

 
3. Skapa effektiva metoder för kalibrering 

 
Det finns en mycket god kunskap om trafik och trafikmodeller i världen idag. Traditionella 
trafikmodeller som Emme, VISUM, CONTRAM och VISIM kan alla beräkna restider, men 
kalibreringen är krävande och beräkningarna tidsödande. Ingen av modellerna klarar att 
hantera de stora vägnät som används av en resplanerare (Göteborg och Västra 
Götalandsregionen har ett nät med c:a 600 000 länkar). 
  
För att få ett bra underlag för reseplanering krävs en vägdatabas med ett navigerbart vägnät. 
Navigerbara vägnät från i första hand från Navteq och TeleAtlas används sedan länge i 
Sverige och utomlands och NVDB:s vägnät för Sverige blir alltmer komplett. Men hur 
användbara är de som stöd för en bra restidsestimering? 
 
RUTTGER I GÖTEBORG 
En ny intelligent reseplanerare Ruttger, har utvecklats och testats för användning i 
trafikportalen trafiken.nu i Göteborg. Som underlag används en vägdatabas, där vägnätet från 
Tele Atlas har kompletterats med hastighetsdata från NVDB.  
 
Vid uppstart görs en förädling av vägnätet på basis av kunskap om hur trafik påverkas i ett 
givet nät beroende på bl.a. standard, struktur, geometri och reglering. En trafikmodell för 
restidsestimering har utvecklats, som tar hänsyn till fördröjningar på såväl länkar, som i 
knutpunkter. Fördröjningen i korsningspunkter beräknas med hänsyn till korsningens typ och 
reglering. Modellen kalibreras med stöd av historiska trafikdata, i första hand Floating Car 
Data. 
 
Resultanten av kalibreringsarbetet visar att Ruttger ger mycket bra resultat under lågtrafik och 
hyggliga resultat i högtrafik. Viss komplettering av vägdatabasen och specialkalibrering för 
vissa trafikmiljöer kommer att förbättra resultaten ytterligare. 
 
ARKITEKTUR OCH DATA 
Grovt sett består en reseplanerartjänst, liksom många andra liknande tjänster, av tre olika 
delar: 
• Process för dataförsörjning 
• Servertillämpning, där karta och rutt genereras 
• Klientdel, webbgränssnitt eller tillämpning i mobil klient 
 
Det är mycket viktigt att hålla isär dessa olika delar och använda överenskomna gränssnitt 
mellan delarna. För Ruttger har ett vägvalsdatalager skapats utifrån vägnät, trafikrestriktioner 
etc. i Tele Atlas datamängd samt hastighetsdata från NVDB. En process för att skapa detta 
vägvalsdatalager har etablerats. Det är fullt möjligt att skapa detta vägvalsdatalager utifrån 
andra datakällor (Navteq, NVDB). Att hålla isär processen för att skapa vägvalsdatalagret från 
själva vägvalsalgoritmen är viktigt och innebär att krav från olika reseplanerartjänster kan 
tillgodoses. 
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De data som Ruttger använder som input kan också komletteras efter olika behov. I Göteborg 
är det redan nu möjligt att manuellt lägga på begränsningar på valda länkar. Det är också 
möjjligt att bygga ut tillämpningen så att man tar hänsyn till ex.v. trafikdata i realtid, avgifter, 
miljö, etc. 
 
För att reseplaneraren ska kunna användas på ett effektivt sätt i olika tillämpningar så måste 
den paketeras och få ett lättanvänt och generellt gränssnitt. Ett sådant har tagits fram, vilket 
idag används i Göteborg. Tack vare det generella gränssnittet är det också möjligt att använda 
Ruttger i många andra tillämpningar framöver. Detta gäller användning i såväl webbtjänster 
som mobila tillämpningar. Vi ser också möjligheterna att integrera Ruttger i befintliga tjänster 
för t.ex. navigation. 
 
SLUTORD 
Under Transportforum kommer Ruttger-konceptet att beskrivas och en redovisning ges av 
testerna av Ruttger i Göteborg under hösten 2004. 
 
Ruttger har utvecklats av Staffan Lillienberg på Lillinova och systemet kring reseplaneraren 
av Triona. Triona genererar också vägvalsdatalagret, som krävs för en effektiv reseplanering. 

  



TMC – State of the art & utvecklingsbehov 
 
Karin Modig, 
Trivector Traffic AB 
Karin.modig@trivector.se 
08-545 551 72 
 
Bakgrund och syfte 
Trivector Traffic har under 2003 och 2004 genomfört ett forskningsprojekt finansierat av Vägverket 
som syftar till att öka kunskapen om svenska bilisters behov och användning av information via RDS - 
TMC. RDS-TMC är ett språkoberoende Europeiskt trafikinformationssystem som sänder kodade 
meddelanden över FM-nätets RDS-kanal. För att ta emot meddelanden behöver man en särskild TMC-
mottagare i sin bil. I projektet har även ingått att beskriva hur bra ”RDS - TMC-processen” fungerar 
från det att en händelse inträffar i trafiken, till att information lagts in i TRISS och till dess 
informationen nått ut till den enskilde bilisten på vägen, dvs hur väl teknik och organisation som finns 
för distribution och mottagning av RDS-TMC fungerar, och hur användbar informationen är. 
 
Metoden har varit litteraturstudie, intervjuer med ansvariga på landets trafikinformationscentraler, 
intervjuer med experter samt en enkät till användare av RDS-TMC. 
 
Resultat 
På trafikinformationscentralerna (TIC) anser man att inrapportering är ett återkommande problem 
eftersom precisionen i positionsangivelsen är svår att ange. Även kvalitetssäkringen av informationen 
är svår och tar tid för personalen. Själva kvalitetssäkringen tror de flesta går att förbättra och vissa 
regioner testar olika metoder för att förbättra kvaliteten i budskapen. Olika regioner har olika 
kategorier av budskap som man upplever som svåra att hålla aktuella.  
 
När det gäller användarna, anser alla de tillfrågade förarna att det är viktigt med trafikinformation i 
allmänhet. Hälften av de tillfrågade känner till att det är Vägverket som är ansvarig för utsändningen 
av RDS-TMC. En majoritet, ca 75 %, av RDS-TMC användarna uppger att de har nytta av den 
information som skickas ut, framförallt för att kunna planera sin färdväg och undvika problem i 
trafiken. De som inte har någon nytta av RDS-TMC-informationen anser att informationen är inaktuell 
och otillräcklig. 
 
Nästan 70 % uppger att de väljer en annan väg till följd av RDS-TMC. Drygt hälften säger att 
informationen skapar en större förståelse för trafiksituationen. Nästan 60 % av förarna menar att 
händelsen måste vara närmare än 50 km för att vara intressant. 
 
Vissa svar tyder på att kunskapen och kännedomen om RDS-TMC brister.  
 
Förbättringsförslag 
Studien föreslår en rad förbättringar av tjänsten såsom att skapa förståelse för RDS-TMC hos 
inrapportörerna, skapa ett system med vägrapportörer, Förbättra kunskapen om RDS-TMC på TIC, 
Förbättra dialogen och samarbetet mellan TIC och Vägverket samt mellan de olika TIC mm. 
 
Studien kommer fram till att det i huvudsak finns två utmaningar beträffande RDS-TMC: 
 
- Den kunskap som personalen på trafikinformationscentralerna har om hur RDS-TMC fungerar kan 
förbättras. I nuläget ser man RDS-TMC som en av många tjänster kring trafikinformation.  
 
- Någon organisation eller enhet bör få ett uttalat helhetsansvar för att kvalitetskontrollera tjänsten. 
Idag ansvarar Vägverket för utsändning medan ansvar för inrapportering och kvalitetssäkring är mer 
spritt. 



SCAPES – en ny mikroekonometrisk aktivitetsbaserad transportmodell 
R. Daniel Jonsson och Anders Karlström 

Transport- och lokaliseringsanalys 
Institutionen för infrastruktur 

KTH, Stockholm 
 
För närvarande pågår en utveckling av en ny mikroekonometrisk aktivitetsbaserad transport-
modell som går under namnet SCAPES. Detta är en dynamisk mikroekonomiskt konsistent 
modell med bland annat följande egenskaper: 

• Individer tillåts ha ett dynamiskt konsistent beteende. Exempelvis om förhållanden 
förändras så att restidpunkten senareläggs på morgonen, så får detta också 
konsekvenser för resten av dagen. 

• Osäkerheter är dynamiska. Om restider är osäkra före en resa, kan individer ta med 
detta i schemaläggningen. Efter resan är osäkerheten upplöst, och individen anpassar 
sitt beteende med denna nya information. 

• Reskedjor och turer behöver inte begränsas a priori. I princip tillåts alla kombinationer 
av kedjeresande. 

• Individernas aktiviteter inkluderar bla. inköp och rekreation. Genom att formulera 
modellen som en serie av dagar kan olika beteenden hos individerna modelleras, tex. 
skillnader i frekvenser för dessa olika typer av resor.  

 
Följande har åstadkommits för att implementera SCAPES 

• Olika programmeringsmiljöer har utvärderats, bland annat med tanke på att kunna 
integrera dynamisk trafikassignment (DTA) inom samma program. 
Programmeringsmiljön är också viktig för utvecklingen av ett effektivt 
användargränssnitt och effektiv datahantering. I det här fallet har data hanterats mha 
en MySQL-server. 

• Datorexperiment har utförts för att jämföra olika metoder för att lösa individens 
schemaläggning- och resegenereringsproblem.  

• En simuleringsmetod med reinforcement learning har testats för att lösa individers 
schemaläggning och resegenereringsproblem. 

• Dynamisk programmering har också testats för att lösa individens 
nyttomaximeringsproblem. 

• Vi har visat att för en individ kan man lösa individens nyttomaximeringsproblem med 
dynamisk programmering på rimlig tid för att modellen ska vara användbar. 
Nyttomaximeringsproblemet består av dels schemaläggningen över en dag, och dels 
av nyttan av en serie av sådana dagar. 

• Datorexperimenten troliggör att man kommer att kunna estimera modellen för att 
replikera restidpunkter, inköpsresefrekvenser, rekreationsresefrekvenser, 
färdmedelsandelar. Reslängdsfördelning ligger förnärvarande i en modul för 
valmängdsgenerering, vilket har varit ett försummat område inom området i stort. Det 
pågår aktiv forskning inom området på många håll i världen, och resultatet från denna 
forskning kommer vi också att kunna tillgodogöra oss för att förbättra SCAPES.  

• Modellen har förberetts för att kunna estimeras med data från ny RVU som 
genomförts inom ramen för utvärdering av trängselavgiftsförsöket i Stockholm. 
Modellen är speciellt användbar för att analysera effekter på restidpunktsval. 



VisaVäg - visualisering av kulturmiljön i vägplanering  
 
Hur skall man göra för att åskådliggöra landskapets värden och hur dessa 
påverkas vid byggandet av en ny väg eller järnväg? Denna fråga står i fokus i 
projektet VisaVäg som handlar om att pröva den digitala 
visualiseringsteknikens möjligheter att ge en ökad förståelsen för landskapets 
historiska dimension. 
 
I dagsläget finns ett allmänt problem i kommunikationen mellan kulturmiljövård och 
exploatörer vid planering av infrastruktur. Kulturmiljövården upplever ofta att det är svårt att 
få gehör för sina synpunkter i planeringsprocessen. Exploatören upplever å andra sidan ofta 
en svårighet att förstå kulturmiljövårdens argumentation på grund av att planeringsunderlagen 
inte förmår tydliggöra på vilket sätt kulturmiljön berörs eller påverkas av exploateringen.  
 
Om kulturmiljön och dess värden tydliggörs kan samspelet och dialogen mellan olika parter i 
planeringsprocessen utvecklas och förbättras. Den historiska dimensionen i landskapet kan 
komma att spela en positiv roll i landskapsomvandlingen och vägnätets landskapsanpassning 
och estetiska kvaliteter kan öka. 
 
Visualisering är ett vitt begrepp och kan handla om mycket olika metoder, tekniker och 
syften. I VisaVäg ligger fokus på den digitala visualiseringsteknikens möjligheter att göra den 
kulturhistoriska dimensionen i planeringsunderlagen tydligare. Visualiseringstillämpningarna 
i projektet utvecklas med stöd av GIS (Geografiska informationssystem) vilka ger stora 
möjligheter att analysera och visualisera olika typer av lägesbunden (geografisk) information. 
De exempel som tas fram är tänkta att anpassas för analyser av kulturmiljön i olika 
geografiska skalnivåer, olika skeden i planeringsprocessen samt för olika typer av 
planeringsproblematik.  
 
VisaVäg är ett samverkansprojekt mellan Riksantikvarieämbetet och Vägverket. Projektet 
pågår till och med år 2005 och ska resultera i en metodhandledning och tillämpningsexempel 
med praktisk användbarhet i planeringsprocessen.  
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Beställarens syn på hur man skapar incitament för ny infrastrukturteknik 
 
Åke Eriksson 
Vägverket Region Väst, 405 33 GÖTEBORG 
Email: ake.eriksson@vv.se      
 
Referat 
   
Den s.k. beställar-/utförarmodellen, som infördes i Vägverkets i samband med verkets omorganisation 1992, 
har skapat en renodling av de tre rollerna – Kund, beställare och utförare. Införandet av modellen har 
utvecklat verkets verksamhet och givit ”mer” väg för pengarna 
 
Men modellen har också bl.a. genom pressade priser, fördelning av risker och osäkerheter medfört att egna 
kortsiktiga mål prioriterats framför långsiktiga samhällsekonomiska lösningar vilket har lett till låg 
lönsamhet, dålig erfarenhetsåterföring, svag teknik- och produktutveckling och ett minskat förtroende 
mellan beställare och utförare.  
 
De nya genomförandeformerna har också inneburit ökad fokusering på kompetensfrågorna. Ett stort 
nyanställningsbehov finns under de närmaste åren. Om dessa behov ska kunna förverkligas måste 
branschen finna former som intresserar unga människor. 
 
Beställaren måste ge förutsättningar för ett mer långsiktigt samarbete där samhällets och slutkundernas mål 
sätts i fokus på ett tydligare sätt. Vi måste finna en gemensam strategi som syftar till att: 
 

• Samverkansformerna mellan beställare och utförare karaktäriseras av gemensamma målbilder, 
förtroende och tillit som utgår från ett process- och kundorienterat arbetssätt. 

 
• Den tekniska utvecklingen inom anläggningssektorn är ett gemensamt ansvarsområde för beställare 

och utförare och ett stöd för Vägverket att förverkliga kraven på en miljö- och 
trafiksäkerhetsanpassad produktion genom användning av t.ex. forskning, utvecklingsprojekt och 
demonstrationsprojekt.  

 
• Anläggningsektorns långsiktiga kompetensförsörjning är tryggad genom att den fått former som 

intresserar unga människor och som ger alla möjlighet att använda sin kunskap, sin kreativitet och 
sitt engagemang oberoende av om man är beställare eller utförare. Speciell uppmärksamhet har givits 
åt att utveckla kompetensen i att arbeta med funktionskrav, samverkansformer, 
livscykelkostnader(LCC), riskhantering, minskad miljöpåverkan och höjd produktivitet. 
 

 
Det är viktigt att anläggningssektorn hittar arbetssätt där alla inblandade parter finner samarbetsformer som 
ger förutsättningar för ett mer långsiktigt agerande än dagens system med kortsiktiga perspektiv från båda 
parter.  
 

Entreprenadformerna måste utvecklas så att de bättre stödjer användningen av innovativa lösningar. 

 
För att ge förutsättningar för ett utvecklat samarbete med Vägverkets leverantörer krävs att verket i mindre 
utsträckning styr aktörerna med detaljerade tekniska specifikationer. Beställningarna ska i större 
utsträckning inriktas på att upphandla funktioner och av slutkunderna efterfrågade effekter genom att bättre 
utnyttja leverantörernas kunskap och kreativitet med hjälp av livscykelkostnadsmodellen.  
 
I FUD-verksamheten ska utvecklingen av och kompetensen i att hantera krav och beskriva vägbehov i 
funktionstermer liksom livscykeltänkande prioriteras 
 



  
Utvecklingsbehoven skall prioriteras och användas för styrning av instanserna. Kundhänsyn och 
kundanpassning ska utvecklas även för produktionsprocessen 
 
Idag saknas tillräckligt kunskap om och tillräckliga erfarenheter av att arbeta med alternativa 
genomförandeformer som t.ex. samverkans- och funktionsentreprenader hos såväl Vägverket som hos 
verkets leverantörer.  

 
Gammalt traditionellt rollspel skall ersättas med nyutvecklade arbetsformer som på ett bättre sätt utnyttjar 
den kompetens som finns inom branschen som helhet. Ett förverkligande av detta kommer långsiktigt att 
påverka hela vägsektorn och kräver att såväl beställare, utförare som forskninginstutitioner engageras i 
arbetet.  
 
För Vägverket som beställare innebär det en helt annorlunda beställarroll och kommer att kräva en stor intern 
utbildnings- och övningsinsats i att förstå och tillämpa förändrade former för ledning, styrning, dialog och 
samverkan med målet att tillsammans med vägsektorn i övrigt nå samhällsekonomiskt optimala lösningar på 
väghållningsbehoven.  
 
På grund av sektorns åldersstruktur kommer de framtida rekryteringsbehoven att vara mycket stora. Det 
kommer därför att vara en strategisk uppgift för Vägverket som sektorsansvarig att se till att utbildningen 
inom anläggningsområdet inriktas mot de nya kompetensbehoven. Förutom den rena tekniska utbildningen 
innebär inriktningen att kunnandet om och kompetensen i att arbeta enligt delvis nya former måste få en 
tydlig plats i utbildningen på såväl gymnasie-, högskole- som forskarnivå. De nya medarbetare som efterhand 
rekryteras till vägsektorn ska redan i sin utbildning ha fått kunskaper som passar mot de arbetsformer som 
kommer att gälla. 

 
Även för verkets leverantörer – konsulter och entreprenörer – innebär det en stor förändring och en stor 
utmaning som kommer att kräva motsvarande kompetensutvecklande insatser om man vill finnas kvar på 
verkets leverantörsmarknad. 
 
 



Funktionsprovning - Var ligger den internationella kunskapsfronten? 
 
Anders Lenngren 
 
Under 2004 hölls två internationella konferenser om asfaltbundna respektive obundna 
material. Dessutom hölls den andra internationella konferensen om accelererad provning av 
vägar. Detta föredrag är en sammanfattning av de viktigaste inläggen i dessa konferenser samt 
en beskrivning av aktuella trender inom forskningen. 
 
För asfaltbundna material redovisas en del om nya prov- och utvärderingsmetoder. För 
obundna material kan man klart se att de teorier som presenterades för tio till tjugo år sedan 
börjar tillämpas, även om det är en bit kvar till praktisk dimensionering. För accederad 
testning kan man konstatera att flera fullskaleförsök har använts för dimensionering av många 
byggprojekt. Man kan också fastställa att många länder i Asien har investerat i stora 
instrumenterade försök i full skala. 
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Helhetssyn – interaktion mellan produktionsteknik och 
infrastrukturteknik 
Anförande av Birger Höök Vägverket 
 
Behovet av en väl fungerande infrastruktur torde i historien vara tämligen väl dokumenterad. 
Förflyttningar och möten mellan människor är grunden för all utveckling av välfärd. Ändå för 
vi fortfarande en omfattande debatt om behovet av transporter. Visserligen är de 
diskussioner som idag förs mer fokuserade på planering och avvägning mellan olika 
transportsystem än på behovet. Debatten och även finansieringen av infrastrukturen tenderar 
dock till att vara så dominerande att nödvändig diskussion och energi inte ryms för att 
utveckla den teknik som är nödvändig för produktionen. 
 
Under de senaste tio åren har tyvärr utvecklingen inte gått åt rätt håll. Allt för mycket energi 
har fokuserats på rolldiskussioner och planeringssituationen, och alldeles för lite energi har 
lagts ned på att utveckla produktionen. Dagens teknik för hantering av infrastruktur beaktar 
inte teknikutvecklingen och behovet av att produktionsanpassa valda lösningar. 
 
Det behövs således nya arbetsformer för att ta tillvara produktionserfarenheterna och föra in 
dessa i infrastrukturtekniken. Flera stora infrastrukturanläggningar har nu slutförts eller är 
under genomförande. Erfarenheterna från dessa arbeten bör ligga till grund för arbets- och 
samarbetsformer och för val av tekniska lösningar. Stor vikt bör läggas vid att skapa 
långsiktigt robusta anläggningar som inte bara klarar dagens krav utan även de krav som 
kan komma i framtiden. I detta ligger flexibla utformningar och materialval som är hållbara 
samt att produktionstekniken beaktas och ges möjlighet att utvecklas i produktionen. 
 
I framtidsperspektivet ligger även en fokusering mot utbildningen. Det behövs en bredare och 
mer visionsinriktad utbildning med tillvaratagande av teknikutveckling och samordning. Den 
omläggning som har skett av utbildningen på tex. Tekniska Högskolan i Stockholm med 
inriktningen samhällsbyggnad och den nya Arkitektur och samhällsbyggnadsskolan ger hopp 
om en positiv utveckling. 
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Aalborg den 23. november 2004 

Uheldsbelastede sträckningar – hvordan skal de identificeres? 
Af civilingeniør, ph.d.-studerende Michael Sørensen 
Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen 
Michael@plan.aau.dk
 
Oplæg ved Transportforum 2005, session 38 
Torsdag den 13. januar, kl. 09.00-10.30 

Baggrund 
I flere af de mest trafiksikre lande i Europa som Sverige, England og Finland er fokus i det 
stedbundne trafiksikkerhedsarbejde ved at ændre sig fra udpegning og forbedring af sorte pletter til 
at identificere og foretage generelle forbedringer af længere, sammenhængende strækninger. Dette 
hænger sammen med, at sortplet-arbejdet i sin nuværende form har været benyttet siden 1960-
70’erne, og derfor er dens potentiale ved at være opbrugt. 
 
En anden generel tendens i de europæiske lande er, at trafiksikkerhedsarbejdet med inspiration i den 
svenske nul-vision ”kun” skal omhandle de alvorligste uheld frem for tidligere, hvor det ofte 
omhandlede alle uheld.  
 
I Danmark ses de samme tendenser. Det er dog ikke på systematisk vis blevet overvejet, hvordan 
uheldsbelastede strækninger skal identificeres, analyseres og forbedres. Ligeledes er det ikke blevet 
overvejet, hvordan uheldenes alvorlighed skal indgå i trafiksikkerhedsarbejdet.  

Formål og anvendte metoder 
På baggrund af nationale og internationale litteraturstudier og interviews er der opstillet en metode 
til identificering af uheldsbelastede strækninger, hvor uheldenes alvorlighed indgår. 

Resultater 
Med inspiration i en norsk, tysk, amerikansk og europæisk metode (EuroRAP) samt interview med 
18 danske trafiksikkerhedsmedarbejdere og drøftelse med nordiske forskere er der blevet udviklet 
en dansk metode til udpegning af uheldsbelastede strækninger, hvor der både tages hensyn til 
uheldenes alvorlighed og det forventede antal uheld. Yderligere er det også undersøgt, hvordan 
disse skal analyseres og forbedres.  
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Abstract av föredrag vid Transportforum 13 januari 2005 
 

Har polisen förutsättningar att påverka 
trafiksäkerheten mot ts-målet 2007? 
Sedan Riksdagen 1997 fattade beslutet om Nollvisionen har det vid ett flertal 
tillfällen framförts, inte minst från regeringens sida, att en ökad regel-
efterlevnad är en förutsättning för att etappmålet 2007 ska kunna nås. För att 
få till stånd denna önskade utveckling krävs i första hand en effektivare 
trafikövervakning. Med denna utgångspunkt är det intressant att notera vad 
som har hänt sedan 1997 med polisens trafikövervakning och ändå viktigare är 
att ställa frågan, kommer trafikövervakningen fram till 2007 bidra till att målet 
kan nås? 
 
Trots vetskapen om trafikövervakningens betydelse kan konstateras att någon 
förbättring av efterlevnaden när det gäller bestämmelserna om hastighets-
begränsningar och rattfylleri inte kan skönjas. Snarare är det så att det har 
blivit en viss försämring. Orsaken till detta går sannolikt till stor del att finna i 
förhållandet att trafikövervakningen inte varit prioriterat hos polisen. När det 
gäller användningen av bilbälte så kan konstateras en viss förbättring.  
Intressant att konstatera är den stora skillnaden mellan polismyndigheternas 
insatser. Nedlagd tid för trafikövervakning per anställd polis varierar från 127 
timmar till drygt 30 timmar d v s fyra gånger mellan den myndighet som har 
den mest omfattande övervakningen och den som lägger ned minst tid. Väljer 
man att studera insatserna mer detaljerat på respektive regelfråga blir 
skillnaderna ännu större. När det t ex gäller hastighetsövervakning är 
spridningen mellan myndigheterna i det närmaste sju gånger, från 36,5 till 5,3 
timmar.  
 
Vid dialoger med sex polismyndigheter under våren 2004 ställde 
Vägtrafikinspektionen ett antal frågor för att få en bild av verksamheten 
avseende organisation, resursinsatser, val av prioriteringar m m på en konkret 
och operativ nivå. Den viktigaste slutsatsen som går att dra av dialogerna är att 
en utökad trafikövervakning, som skulle svara upp mot omvärldens önskemål, 
endast kommer att ske om detta framgår av centrala styrdokument t ex 
regleringsbrev eller av Rikspolisstyrelsens planeringsdirektiv. Ett annat viktigt 
konstaterande är att det saknas kunskap om effekter av olika trafikövervak-
ningsmetoder och förutsättningar för att följa upp insatserna. Samtliga 
myndigheter efterlyser mer omfattande insatser från Rikspolisstyrelsen för 
bättre samordning och likriktning av verksamheten. Även åklagarnas 
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begränsade intresse för att fullfölja rapporter upplevs som ett problem för att 
upprätthålla de enskilda polisernas motivation för insatserna.  

SLUTSATS! 
Sker inte en radikal förändring av polisorganisationens värdering av 
trafikövervakningsverksamheten kommer det inte att bli någon nämnbar 
förändring av trafiksäkerhetsläget fram till 2007. En förutsättning för att 
önskvärd förändring ska ske är att ansvariga politiker tar sitt fulla ansvar och 
fullföljer beslutet om nollvisionen med att även ger förutsättningarna för 
verkningsfulla åtgärder. Detta kan t ex ske genom att regeringen i 
regleringsbrevet för polisen slår fast att en prioritering av 
trafikövervakningsverksamheten ska ske. Det finns vidare anledning att 
överväga resurstillskott till polisen för att få en utökad trafikövervakning. 
 
Även Rikspolisstyrelsen kan påverka utvecklingen genom att i större 
utsträckning än idag stödja polismyndigheterna när det gäller metod-
utveckling, framtagande av utvärderingsmetod m m. Det finns därutöver 
anledning för Rikspolisstyrelsen att fundera på en mer omfattande styrning av 
myndigheterna. 
 
Det kan även finnas anledning att ifrågasätta om Vägverket utifrån sitt 
sektorsansvar med anledning av den stora betydelsen som en ökad 
regelefterlevnad har på trafiksäkerhetsutvecklingen i tillräcklig omfattning 
prioriterat dessa frågor.   
     
 

Kvarstår nuvarande omfattning och inriktning av 
trafikövervakningsverksamheten kommer 

trafiksäkerhetssituationen fram till 2007 endast förändras 
marginellt, långt från målet med högst 270 döda! 
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Ulykkesstatestikk for de viktigste bilmodeller 
på norske veier. 
Av Professor Per A Løken   (E-post: per.loken@bluezone.no) 
 
Innledning  
I denne undersøkelsen skal det fokuseres på om det er noen sammenheng mellom antall 
personskader i forhold til bilmerke og til enkelte bilmodeller. Bakgrunnen for dette er den 
markedsføring som enkelte bilprodusenter benytter. Salgsargumentene som vi møter fra enkelte 
er av en slik art, at de ikke synes å fremme trafikksikkerheten. 
 
Markedsføring av ulike bilmerker 
Markedsføringen av personbiler spenner over et vidt spekter. Det er mye tørr teknisk informasjon, 
subjektiv estetisk påvirkning og særlig fra enkelte produsenter en påvirkning knyttet til det å kjøre 
den enkelte bil eller modell. Noen få eksempler skal trekkes frem nedenfor. 
 
Av teknisk salgsinformasjon kan nevnes Volvo som har markedsført sin S80 med 272 Hk under 
panseret. For å hindre for stor fart er denne bilen utstyrt med en elektronisk hastighetsbegrenser 
som hindrer at bilen kan kjøre over en gitt hastighet satt av produsenten ved levering. For biler til 
bl.a. bruk i Norge var denne maksimalhastighet satt av Volvo til 250 km/time.  
 
Mercedes annonserer for sin C-Klasse hvor fotografen ser sjåføren bakfra. I bilens speile er det 
vist et barneansikt av sjåføren og teksten er: “C-Klassen henter frem barnet i deg”.  Og videre:  
“Det er lenge siden bil var like gøy.”  
 
BMW viser bilde av sin bil på helsides annonser med teksten: “Dette er ikke et leketøy. Egentlig”  
BMW angir forøverig at de er oppfinner av “Kjøreglede”. I en presentasjonsbrosjyre fra BMW 
viste et antall sider den aktuelle bilmodell sammen med et stort jetfly. Teksten er “Klar for avgang” 
 
Audi viser en svingete vei med slalomporter oppsatt i svingene. Teksten starter med: Det er lett å 
miste kjøregleden på tøft vinterføre. I en annen annonse ble det vist to trafikkskilt plassert over 
hverandre på samme stolpe. Det ene var et skilt for en kommende rundkjøring og det andre 
hastighetsskiltet for maksimalt 90 km/time. Skiltene var noe ulne i konturen, som de vil være når 
en passerer i stor hastighet. 
 
Det kan være liten tvil om at deler av markedsføringen av enkelte biler spiller på strenger som 
ikke stimulerer til forsiktig og sikker bilkjøring slik trafikkloven krever og mange trafikkanter helst 
så. 
 
Data over biler, bilbruk og ulykker i Norge 
For denne analyse er det kjøpt data over alle registrerte bilulykker i Norge i årene 2001 til 03 fra 
Statistisk Sentralbyrå (SSB). Videre er det kjøpt data over alle registrerte personbiler pr 
årsskiftene etter årene 2000 til 03 fra Opplysningsrådet for veitrafikken AS. 
 
Et av de store forsikringsselskaper har stilt tilgjengelig informasjon om kjørelengder for ca 1/3-del 
av bilparken i Norge. Dette er de kjørelengder som er angitt i forbindelse med forsikringer av 
bilene og således ikke de faktisk kjørte. Det er tvilsomt om faktisk kjørte km overhode er registrert 
slik at det er tilgjengelig. 
 
Bearbeiding av grunnlagsdata 
Dataene mottatt fra SSB besto av 26 forskjellige informasjoner for hver hendelse hvor en person 
var involvert. De aller fleste bilmerker ble inkludert bortsett fra de som har et lite antall på norske 
veier. Samlet er det tatt med ca 95 % av den norske bilpark av personbiler. Yrkesbiler som 
lastebiler, varevogner og drosjer er ikke tatt med. 
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For skadde personer med  skadekategoriene illebefinnende, ukjent eller blank ble skadetilfellet 
ikke tatt med. Resonnementet for å kutte ut alle tilfeller hvor det forekom et illebefinnende er at 
slike hendelser antas å ikke være relatert til bilmodell. 
 
Analyser 
Selve analyseprogrammet sorterte ut alle hendelser som innebar personskader i forbindelse med 
angitt bilmodell og der hvor andre kjøretøy eller myke trafikkanter var innblandet i det samme 
uhell. Resultatene er formatert slik at den kan leses inn i et regneark hvor det også ligger data for 
antall biler og midlere kjørelengder. Regnearket gir en enkel mulighet til å bearbeide de 
komprimerte dataene videre og presentere resultatene i grafisk form. 
 
Trafikkuhell for bilmerker og bilmodeller - Interaktivt presentasjonsprogram 
Et interaktivt presentasjonsprogram inneholder muligheten til å sammenligne 30 bilmerker og 
over 150 bilmodeller. 
 
Det er utviklet et programsystem som tillater en rask interaktiv grafisk presentasjon av 
ulykkesstatistikk for: 
- Fritt valgte bilmerker og modeller. 
- Personskader som funksjon av valgte bilers alder. 
- Personskader som funksjon av førers alder på valgt bil. 
- Personskader over døgnet for valgt bil. 
- Personskader over året for valgt bil. 
- Skadenivå på personskadene  (Døde, meget alvorlig, alvorlig og lett skade) 
- Forhold mellom alvorlige skader og alle skader for valgt bil. 
- Typer uhell for valgt skadenivå og valgt bil. 
- Forholdet mellom mannlige og kvinnelige førere av biler som gir personskader. 
 
Presentasjonene viser midlere tall for årene 2001 til og med 2003. For de fleste kategoriene vises 
det også diagrammer for en enkelt bilmodell med konkrete data for de tre årene hver for seg. 
 
Resultater 
Resultatene  presenteres i form av diagrammer og noen tabeller. Det er materiale til å beregne et 
stort antall sammenhenger. Her er det gjort et utvalg knyttet til problemstillinger hvor bilmerke og 
modell kan ha relevans. 
 
Alvorlige personskader 
Søylediagrammet nedenfor viser alle personskader, inklusive døde som funksjon av bilmerke. 
Skadestallene gjelder pr. 100.000.000 kjørte km for registrerte biler i 2002. På skadestoppen 
ligger en rekke kjente bilmerker som BMW, Mercedes, Ford, Audi og Volvo. Bilmerker som har 
færrest skadde har under halvparten så mange skader som disse. 
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Statistikken fra SSB gir ingen informasjoner om hvilken bil i et uhell som var primærårsaken til 
uhellet.  Antall skadde personer telles derfor opp knyttet til alle biler i hvert uhell. Konsekvensen 
av dette er samme skadde person i et uhell med flere biler kan telles flere ganger.  Statistisk vil 
de biler som er årsak til flest uhell komme ut med flest skadde på denne måten. 
 
En annen problemstilling som er rapportert fra politiet de siste årene er at mange ulykker er mer 
alvorlig med større skader. Det kan derfor være av interesse å se på forholdet mellom alle 
alvorlig skadde, inkl. døde og det totale antall skadde, inklusive de som er lettere skadd. Her 
ligger Volvo, Nissan og Audi  med relativt flest alvorlig skadde mens Jaguar, Suzuki, Citroën og 
Saab ligger best an med relativt lavest tall. De verste ligger neste dobbelt så høyt, sammenlignet 
med de som skader minst alvorlig. 
 
Betydning av bilens alder. 
Det er gjennomført en analyse over midlere alder på de valgte bilmodeller som er involvert i 
personskader. Dette er foretatt ved at det i separate utplukk er beregnet midlere alder for 
personbilene ved forskjellig skadegrad på personskadene.  
 
Det er beregnet midlere alder for hver bilmodell som har vært involvert i uhell med angitt eller 
verre personskade.  Middelverdien er så beregnet av alle bilmodeller, uten vekting. Midlere alder 
på de forulykkede biler er litt over 8 år for alle skader mens den er 2 år eldre for bilmodellene som 
har forårsaket dødsulykkene.  
 
Betydning av førers alder. 
Det er gjennomført en analyse over midlere alder på bilfører som er involvert i personskader. 
Dette er foretatt ved at det i separate utplukk er beregnet midlere alder for fører ved forskjellig 
skadegrad på personskadene.  
 
Det er beregnet midlere alder for førere i hver bilmodell som har vært involvert i uhell.  
Middelverdien er så beregnet av alle bilmodeller, uten vekting. Midlere alder på fører i 
forulykkede biler er 40,3 år for alle skader mens den er  i underkant av 3 år eldre (43,2 år) for 
dødsulykkene. 
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Potensialet for sparte liv ved reduksjon av risiko for de modeller med høyest ulykkesrisiko 
Det er gjennomført en analyse hvor maksimal ulykkesrisiko for alle bilmodellene er redusert i 
trinn. Analysen kartlegger hvor mange personer som mister livet i trafikken ved slike trinnvise 
reduksjoner av ulykkesrisikoen. Ved første reduksjon vil kun den bilmodell som har høyest 
ulykkesrisiko få redusert antall drepte i trafikken. Etter hvert som nivået på ulykkesrisikoen 
reduseres vil et økende antall bilmodeller forårsake færre og færre drepte. Dersom 21 bilmodeller 
forbedrer sin risiko vil det føre til at i underkant av 20 personer sparer livet sitt pr. år. Dersom 
ulykkesrisikoen reduseres slik at dette får betydning for 39 av de over 150 bilmodellene som er 
med i analysen vil det spare over 45 liv på et år. 
 
Det kan spares over 100 liv pr. år dersom de 60 verste bilmodellene ble kjørt slik at de fikk 
samme ulykkesrisiko som bilmodell nr. 61 på listen. De øvrige nesten 100 bilmodellene er 
forutsatt kjørt slik de pleier. I tillegg ville omkring 3000 slippe å bli skadet mer eller mindre 
alvorlig. Disse resultatene fremkommer på basis av en analyse av ulykkene i 2002. Det er i 
denne analyse benyttet vektede tall slik at de bilmodeller med mange biler veier tyngre enn de 
bilmodeller med færre biler i Norge.  
 
Dersom disse tall reflekterer noe i nærheten av de faktiske forhold, er budskapet meget alvorlig. 
Forbedringspotensialet er betydelig og de som har ansvaret for å bedre trafikksikkerheten i Norge 
har en betydelig oppgave å ta fatt på. Dersom de i tillegg kunne få reel hjelp av hele bilbransjen 
burde imidlertid mye kunne oppnås. Den delen av bilbransjen som ikke aktivt vil hjelpe til med 
denne oppgave skriver samtidig under på egen attest. 
 
Usikkerheter 
Det er mange usikkerheter knyttet til denne type analyser. Dette er for det første hvor homogene 
rådataene er. Dette gjelder særlig subjektive beskrivelser av skaden på den enkelte person. 
Noen kan vurdere en skade til å være alvorlig mens andre vil karakterisere den samme skade 
som meget alvorlig. Vanskeligere er at en skade kan over tid vise seg å være alvorligere enn den 
syntes rett etter uhellet. En annen type usikkerhet er om registreringene er korrekte.  
 
Det er videre ikke kjent om det i snitt er et forskjellig antall personer i bilene til de forskjellige 
merker/modeller.  En generell usikkerhet knyttet til denne type analyse er de kompliserte 
sammenhenger mellom et antall ulike faktorer. Det er ikke kjent hvor mange kilometer de 
forskjellige bilene kjører. Bruken av antatt kjørte km knyttet til forsikringene på bilene kan følgelig 
være både for høyt og for lavt. I den grad det er feil av denne type eller forskjellige vurderinger er 
det imidlertid sannsynlig at disse feil er rimelig tilfeldig fordelt på bilmerkene og modellene. 
 
Den kanskje største usikkerheten er knyttet til den innflytelse som førers alder har på resultatene. 
Fra annen statistikk er det kjent at unge bilførere har en vesentlig større uhellsrisiko enn voksne 
bilførere. Dersom bestemte bilmerker eller bilmodeller har en overvekt av unge førere vil det slå 
inn i denne undersøkelse til ugunst for disse bilmerker eller modeller. Hvordan dette slår ut kan 
imidlertid studeres nærmere med den datamessige presentasjonsmodell. 
 
Vurderinger  
Det er viktig å være forsiktig med for bastante konklusjoner. Diagrammene i presentasjonsdelen 
synes imidlertid å gi indikasjoner om at det er interessante sammenhenger som kan åpne for 
forbedringer mot reduserte antall ulykker dersom ansvarlige myndigheter, bilprodusenter og 
bilselgere ønsker å ta tak i problemstillingene og mulighetene som foreligger.  
 
Ut fra dette materiale kommer det frem en rekke forhold som bør være av interesse for den som 
skal formidle et riktig budskap om biler. Noen konklusjoner så langt er at: 
• Det er betydelig forskjell i de relative skadestall for bilmerker og bilmodeller. 
• De bilmodeller som i reklamen hevdes å være blant de sikreste finnes over hele skalaen hva 

gjelder skader. (Jaguar er av de som skader minst mens BMW  og Kia har en modell hver 
som er blant de verste) 
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• En bilmodell som Citroën BX er muligens ikke blant de sikreste, men denne ligger meget 

godt an med få personskader relativt sett. Det samme gjør en liten bil som Toyota Yaris. 
• En bil som Kia Sportage har svært høye relative skadestall. 
 
Det er lagt ned et betydelig arbeid i å beskytte fører og passasjerer i biler ved et uhell. Dersom 
denne ekstra sikkerhet fører til at hastigheten økes og kjørestilen gir en større risiko, kan 
resultatet være det denne undersøkelse indikerer. Inntrykket er at teknikken i bilene kanskje ikke 
er det avgjørende, men at de holdninger og det atferdsmønster som førerne har betyr langt mer i 
forhold til de faktiske antall skader og alvorlighetsgraden av disse. Beskyttelsen av de som 
befinner seg inne i bilen er en ting. Økes risikonivået vil også de utenfor bilen og i andre biler 
være mer utsatt. 
 
Dersom det kan påvises at bilførernes holdninger har betydelig innflytelse på antall skadde i 
trafikken, reiser spørsmålet seg hvordan disse holdninger kan påvirkes i gunstig retning.  Det lille 
utvalg av eksempler fra markedsføringen av enkelte bilmerker  indikerer at enkelte bilselgere 
spiller på strenger som neppe totalt sett bedrer trafikksikkerheten på norske veier. Det er ganske 
påfallende at den type markedsføring benyttes for de samme bilmerker som til en viss grad har 
flere skadede personer enn middelet. Dette er dog ikke konsekvent og det kan ligge 
sammenhenger som ikke kommer frem her. 
 
Handlingsplan 
Denne vinkling i relasjon til trafikksikkerhet åpner for et initiativ rettet mot den delen av bilførere 
og markedsføringen av biler som har klare forbedringspotensialer i relasjon til trafikksikkerheten 
på veiene. Det foreslås derfor en handlingsplan med følgende hovedpunkter: 
1. Den faktiske statistikk over personskader i trafikken knyttet til bilmerke og bilmodell gjøres 

offentlig kjent og tilgjengelig for alle via et åpent nettsted. 
2. Det gjennomføres en storstilet kampanje rettet for en trafikksikker føreradferd i trafikken av 

tilsvarende karakter som “Rusken-kampanjen” i Norge for en del år siden. 
3. Det skapes en kampanjefigur med navn og et klart negativt atferdsmønster i forhold til 

trafikksikkerhet. Ingen skal ønske å være en slik person. Barna i bilen skal ikke ønske å ha en 
slik far og kona skal heller ikke ønske å ha en slik mann. Denne figur oppfører seg slik at de 
fleste kjenner seg eller andre igjen på en negativ måte for  trafikksikkerheten. 

4. Kampanjefiguren fremstilles i kjente negative situasjoner i annonser i aviser og blader, i 
reklamefilmer på TV og kinoer. Det benyttes en god humor slik at kampanjefiguren blir ledd 
av. 

5. Barn, ungdom og foreldre engasjeres slik at “råkjøreren” i egen familiebil får korreksjoner når 
kjøreadferd reduserer sikkerheten for seg, sin familie og for andre trafikkanter.  

6. Tilveksten av biler med sterke motorer bør reduseres. Dette kan for eksempel gjøres ved en 
progressiv sterk økning av importavgiften knyttet til motoreffekt.  

7. Det etableres en årlig konkurranse med “Oskarutdeling” for de bilmerker og bilmodeller som 
relativt sett har minst antall skadde. Her bør også de verste i året som gikk trekkes frem med 
en negativ “Oskar”. Denne utdeling arrangeres på våren, før den farligste trafikksesongen, slik 
at den blir en markert påminnelse for en sikker adferd i trafikken. Det etableres først et sett 
enkle regler for best og dårligst. 

8.  I tillegg til bilmerke og bilmodell premieres også de media, journalister og reklamebyråer som 
bidrar mest til en trafikksikker holdning. De som bidrar mest negativt trekkes også frem for 
tildeling av en negativ “Oskar”. 

 
Dette vil koste en god del, men gulroten er kanskje så stor som 100 færre drepte og 3000 færre 
skadde og en slik reduksjon vil spare landet for  et betydelig antall milliarder kroner pr. år i form 
av sparte sykehusutgifter, rehabilitering, uføretrygd, tapt arbeidsinnsats og ikke og forglemme  
mindre smerte og sorg knyttet til døde og  skadde personer i trafikken. De som vil tape på dette 
er bilprodusenter, bilselgere og verksteder, særlig de som er knyttet til merkene med de høyeste 
skadestallene. En slik kampanje vil derfor muligens motarbeides av enkelte. Disse har satset mye 
på produkter og holdninger som en slik kampanje vil motarbeide. Dersom noen bilprodusenter og 
selgere føler dette som en trussel er det i seg selv et klart bevis på at kampanjen har livets rett og 
at potensialet er der. 
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FINAL Fullständig INtegrering av Anropsstyrd trafik och Linjetrafik  
FINAL är ett utvecklingsprojekt för att lösa problem som finns vid kombinerade resor 
med linjetrafik och anropsstyrd trafik och föreslå standardiserade lösningar för dessa. Om 
man skall utforma lösningar som är enkla för resenärerna är det en fördel om dessa är likar-
tade i hela landet. Likartade lösningar underlättar även för dem som skall göra system för 
att boka och betala för dessa resor. Syftet med integrering av anropsstyrd trafik och linjetra-
fik är att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken och minska behovet av särskilda lösningar 
för färdtjänst och sjukresor. 

Final tar sin utgångspunkt i befintlig trafik och befintliga lösningar. Därför har flera inven-
teringar genoförts. En översiktlig redovisning görs av trafikhuvudmännens trafiklösningar, 
tidtabeller, taxor och internetsidor. Vidare redovisas inventering av kommunernas färd-
tjänstregler och vilka begränsningar det finns i dessa för att hänvisa färdtjänstresenärer till 
nya trafiklösningar. 

Med utgångspunkt från inventeringarna har förslag till trafiklösningar tagits fram för att 
diskuteras med kunder, trafikhuvudmän och entreprenörer. Erfarenheter hittills redovisas. 

För att få underlag till krav på organisationen som skall administrera de integrerade har 
analys genomförts av tänkbara störningar som kan inträffa vid integrerade transporter. I 
projektet FINAL studeras därför även lösningar för resor på bussbiljetter i fordon med 
taxameter och vad det arbetet hittills kommit fram till redovisas.  

 

Mats Börjesson   Transportidé i Uppsala AB 
Kälkvägen 10, 756 47 Uppsala 018-591290 

     



Session 39 
Integrerade trafiklösningars betydelse för kollektivtrafikens utveckling (FINAL). 
 
Riksdagen antog i maj 2000 propositionen ”Från patient till medborgare – en nationell 
handlingsplan för handikappolitiken”. Den nationella handlingsplanen har som mål att 
kollektivtrafiken skall vara tillgänglig för funktionshindrade senast år 2010.   
 
Utifrån de nationella planen har Västtrafik har tagit fram en plan, ”Ökad tillgänglighet för 
personer med funktionshinder”, som finns att ta del av på hemsidan www.vasttrafik.se, under 
fliken om Västtrafik.  
 
Tillgänglighetsmålet i planen är att: 

• alla som själva eller med hjälp av ledsagare kan ta sig till och från hållplats skall 
kunna resa med Västtrafik. Resan får inte vara den länk som brister. 

• senast år 2010 skall minst 90 % av de funktionshindrade kunna använda den 
allmänna kollektivtrafiken. 

 
Föredragning är tänkt att visa hur erfarenheter från projektet FINAL kan bidraga till göra 
den allmänna kollektivtrafiken mer anpassad för funktionshindrade. Och på det sättet nå 
det nationella målet att kollektivtrafiken skall vara tillgänglig för funktionshindrade senast 
år 2010. 
 

Roland Ax, Västtrafik AB, 0708-66 44 37  

http://www.vasttrafik.se/


Framgångsrik kollektivtrafik på landsbygden? – EU-
projektet ARTS ger dig verktygen (session 39, 13/1 2005) 
 
Lena Fredriksson, 
Trivector Traffic AB 
lena.fredriksson@trivector.se 
046-38 65 37 
 
Behöver du hjälp med att förbättra din nuvarande landsbygdstrafik eller planera för din 
nya trafik? 
 
En handbok har utvecklats inom det europeiska forskningsprojektet ARTS - åtgärder 
för en förbättrad landsbygdstrafik (Actions on the integration of Rural Transport 
Services). Syftet med handboken är att hjälpa dig vid planering, drift och utvärdering 
av landsbygdstrafik. 
 
I ARTS har åtta demonstrationsprojekt genomförts på landsbygden i åtta olika 
europeiska länder – Österrike, Finland, Grekland, Irland, Ungern, Sverige, Spanien och 
Wales (Storbritannien). Varje demonstrationsprojekt bestod av olika trafikeringskon-
cept. De österrikiska, irländska, finska och svenska demonstrationsprojekten var alla 
olika former av efterfrågestyrd trafik. De ungerska, grekiska och spanska 
demonstrationsprojekten byggde på samordnade skolskjutstrafik, medan det walesiska 
handlade om realtidsinformation i landsbygdstrafiken. 
 
Handboken ger dig råd på en övergripande nivå, men råden baseras på vunna 
erfarenheter och slutsatser från demonstrationsförsöken och därtill på expertkunnande 
från projektmedlemmarna i ARTS. Innehållet är uppdelat i fyra faser: 
1. Planering 
2. Uppstart 
3. Drift 
4. Utvärdering 
 
För varje fas beskriver vi vilka viktiga steg som du bör ta och vilka åtgärder du bör 
genomföra. Om nödvändigt – för att förtydliga åtgärderna – ger vi dig exempel från 
demonstrationsprojekten i ARTS. Därtill ger vi dig under rubriken “Tänk på!” råd om 
problem och svårigheter som kan uppstå inom varje fas. 
 
I planeringsfasen kartlägger du ditt område vad gäller befolkningsstruktur, dagens 
kollektivtrafik och transportbehov. Därefter bör du kunna avgöra om en ny eller 
förbättrad trafik är nödvändig. Om du väljer att fortsätta, är nästa steg att skissa på 
huvuddragen för trafiken och sätta upp mål för denna. 
Du påbörjar uppstartsfasen när du har bestämt dig för att du vill införa en ny eller 
förbättrad trafik. I den här fasen detaljplanerar du din trafik och tar även fram metoder 
för uppföljning och utvärdering av trafiken. 
I driftsfasen genomförs trafiken på det vis som du har planerat i uppstartsfasen, men du 
måste komma ihåg att tänka på eventuellt nya hinder, synpunkter från användarna etc. I 
alla dessa tre faser är det viktigt att påbörja samrådsprocessen så tidigt som möjligt för 
att förankra dina idéer hos nyckelpersoner/-organisationer och andra intressenter. 
Den sista fasen, utvärderingsfasen, börjar redan under uppstartsfasen. Du samlar in data 
löpande och utvärderar din trafik vid olika tidpunkter under driftperioden, samt jämför 
resultaten med dina uppsatta mål. 
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Transportforum 2005, Session 40:  
Påverkan på mark och vatten från vägtrafiken 
 
 
Vägverkets vattenstrategi 
Torbjörn Svenson, Vägverket 
 
Vägverket har i sin nya miljöpolicy, 2004-02-17, pekat ut vatten som ett av fem prioriterade 
områden där Vägverket ska leda en utveckling för att minska vägtransportsystemets negativa 
miljöpåverkan. 
För att beskriva inriktningen på Vägverkets insatser för att skydda vattenförekomster från 
negativ påverkan av vägtransportsystemet håller en Strategi för hantering av vattenfrågor på 
att färdigställas. Dokumentet bedöms vara klart vid årsskiftet 2004-2005. 
Strategins tidshorisont är anpassad till de långsiktiga väghållningsplanerna och avser perioden 
2005-2015. 
Strategin omfattar vatten både som naturresurs för dricksvattenförsörjning och som 
livsbetingelse i naturmiljön. Utgångspunkt har varit Vägverkets verksamhet och hur den 
påverkar vatten, nationella och internationella miljömål samt Vägverkets tidigare erfarenheter 
av vattenskydd. 
 
Fyra huvudinriktningar pekas ut. De omfattar grundvatten, ytvatten, fysiska hinder i 
vattendrag samt planering, uppföljning och dokumentation. 
 
Sex mål för Vägverkets verksamhet beskrivs med målår och koppling till nationella 
miljökvalitetsmål. 
En tidsatt handlingsplan redovisas med 15 åtgärder på översiktlig nivå samt en bedömning av 
strategins effekter. Åtgärderna omfattar både utvecklingsprojekt och fysisk åtgärdsplanering i 
en vägs alla skeden – planering, byggande, drift och underhåll.   

   



Förutsägelser om vägsaltets miljöpåverkan med en operativ 
prediktionsmodell 

 
Annika Lundmark 

 
Institutionen för mark- och vattenteknik, KTH, 100 44 Stockholm  

e-post: annikal@kth.se 
 
 
 

Vägsaltet har en betydande inverkan på mark, vatten och vegetation i vägens omgivning. 
Även om det idag finns en hel del kunskap om påverkan på naturmiljön och på tekniska 
konstruktioner när vägsalt sprids, saknas till stora delar användbara redskap för att göra 
förutsägelser om vägsalts miljöpåverkan på omgivningen. Samtidigt som det finns krav på att 
hålla de negativa effekterna på den omgivande miljön inom en acceptabel nivå, har kraven på 
trafiksäkerhet och framkomlighet på vintervägarna ökat. Ett effektivare redskap för styrning 
av saltinsatserna behövs därför, för att kunna minimera skador på vegetation, mark och 
grundvatten, utan att för den skull äventyra trafiksäkerheten. En prediktionsmodell har därför 
utvecklats för att beskriva och förutsäga salttransporten och effekterna i vägens omgivande 
miljö. 
 
Modellen beskriver spridningen av saltet till omgivningen och motsvarande ökning av 
kloridhalten i marken för fyra olika zoner med avseende på avståndet från vägen: 0-5 m, 5-15 
m, 15-50 m, 50-200 m. Daglig information om klimat och saltning används. För att kunna 
göra modellen operativ, måste indata till modellen begränsas till den information som finns 
tillgänglig i olika databaser.  
 
Data från fältstudier, som omfattar jordprovtagningar och resistivitetsmätningar, längs E4:an 
vid Kista, norr om Stockholm, har använts för att bestämma saltets depositionsmönster i 
vägens omgivning och för att testa modellen med avseende på olika jordarter och 
vegetationstyper. Saltets depositionsmönster, en exponentiell avklingning av kloridhalten med 
avståndet från vägen, återspeglades väl i de ytliga jordlagren (0-20 cm). Modellen gav en bra 
beskrivning av kloridhaltens säsongsvariationer i marken.  



AREELL SÅRBARHETSBEDÖMNING FÖR 
GRUNDVATTENPÅVERKAN AV VÄGFÖRORENING 

Bo Olofsson & Mikael Gontier, Mark och Vattenteknik, KTH 
 
Vägar utpekas ofta som en föroreningskälla för luft, mark, grundvatten och vegetation. 
Föroreningarna kommer såväl från vägtrafiken som från vägunderhåll. Klorid, som är en relativt 
harmlös komponent och kommer från vägsalt, har varit föremål för ett flertal studier, vilka syftat 
till att identifiera hydraulisk förbindelse mellan vägar och grundvatten. Kloridjonen är lättlöslig i 
vatten och relativt enkel att analysera, vilket gör jonen till ett bra spårämne. 

Syftet med projektet har varit att utveckla en metod för sårbarhetsbedömning av 
grundvattenreservoarer vid användning av vintervägsalt. Metodiken skall vara enkel att 
genomföra och förstå, baseras på tillgänglig information, helst digital, kunna valideras samt 
kunna appliceras areellt i GIS-miljö (Geografiskt InformationsSystem). 

Den använda metodiken är en utveckling av den s k RiskVariabel-metoden (RV-metoden) 
som ursprungligen har utvecklats för analys av saltvatteninträngning i kustområden. Metodiken 
består av två skilda delar, dels en statistisk analys av faktorer som ökar eller minskar sårbarheten, 
dels en operativ del där faktorernas relativa betydelse analyseras och där ett sårbarhetsvärde 
framräknas för varje undersökningsområde. Implementeringen av metodiken i GIS möjliggör 
beräkning av ett individuellt sårbarhetsvärde för varje pixel inom ett större område. 

Projektet utfördes dels manuellt i Småland, där metodiken fastställdes, dels i samarbete 
med och med ekonomiskt stöd från Vägverkets huvudkontor samt Vägverket Region Mitt inom 
Gävleborgs län utmed vägarna 83 och 301, där vattenkemisk provtagning tidigare hade utförts. 
Undersökningsområdet ligger huvudsakligen under den s k Högsta Kustlinjen (HK), till skillnad 
från Småland som huvudsakligen ligger över HK och där endast få andra tänkbara saltkällor 
finns. En digital databas med ett flertal betydelsefulla faktorer fanns även tillgänglig från 
undersökningsområdet i Gävleborgs län. 

De statistiska analyserna från Småland och Gävleborg påvisade ett antal enskilda faktorer 
som påverkade kloridkoncentrationen i brunnsvattnen. Dessa faktorer inkluderades sedan inom 
metodikens kalibreringsfas, med programmet RVM (Risk Variable Modeling) med syfte att 
kartlägga deras relativa betydelse. Beräknade riskvärden utifrån manuellt framtagna faktorer i 
Gävleborgs län uppvisade tämligen stark korrelation med uppmätta kloridhalter i brunnar längs 
vägarna. Beräkningarna visade att upp till 70% av de brunnar som hade positiva riskvärden (dvs 
låg sårbarhet) hade en kloridkoncentration som understeg 20 mg/L och ca 85% av de brunnar 
som hade riskvärden lägre än -10 (dvs en mycket hög sårbarhet) hade en kloridkoncentration 
högre än 20 mg Cl/L, varav 51% uppvisade en kloridhalt mer än 100 mg/L. Den naturliga 
bakgrundshalten i detta område antas vara 1-6 mg Cl/L. I Småland, dvs över HK, hade 93% av de 
brunnar som klassats som låg sårbarhet mindre än 20 mg Cl/L och de starkt riskklassade 
brunnarna var till 53% påverkade och 33% låg över 50 mg Cl/L. 

En digital databas upprättades längs vägarna i Gävleborgs län i syfte att utveckla och 
implementera metodiken i ett GIS. Upplösningen av datagridden var 50*50 m. Sju faktorer, vilka 
kunde erhållas från den digitala databasen inkluderades slutligen i beräkningarna. Kalibrering och 
validering av RVM-beräkningarna visade en något svagare men fortfarande tydlig korrelation 
mellan beräknade riskvärden och faktiska kloridhalter i brunnarna. Två slutliga sårbarhetskartor 
framställdes slutligen som visade undersökningsområdets varierande sårbarhet för 
vägsaltspåverkan runt de studerade vägsträckorna, figur 1. 



Final risk value 
Very high risk

High risk

Small risk

Very small risk

 
 
Figur 1 Del av sårbarhetskarta längs väg 83 i Gävleborgs län. 
 

Slutsatsen från projektet är att metodiken är tillämpbar på översiktliga sårbarhetsanalyser 
längs vägar och att den kan anpassas till GIS förutsatt att digital geologisk, topografisk och 
markanvändningsinformation med relevant upplösning finns tillgänglig. En generell operativ 
metodik kräver dock anpassning och test av faktorer för områden med andra geologiska och 
topografiska förhållanden än de hittills undersökta områdena. 
 
Nyckelord: vägsalt, grundvatten, RV-metoden, sårbarhetsbedömning, GIS 
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Den moderna spårvägens egenskaper,  

funktioner och potential för   
  urbana och regionala persontransporter. 

 
Ragnar Hedström 

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, 
581 95 Linköping 

       e-post: ragnar.hedstrom@vti.se 
 
 
Intresset för spårvägssystem har ökat markant under det senaste decenniet vilket medfört en 
omfattande utveckling av såväl nya som befintliga spårvägssystem. Under 1990-talet och 
första åren av 2000-talet har ett flertal nya spårvägssystem öppnats för trafik runt om i 
världen.  
 
Flertalet gjorda spårvägssatsningar har varit framgångsrika. En viktig framgångsfaktor är 
helhetsperspektivet, dvs. spårväg är inte enbart en lösning av transportförsörjningen mellan 
vissa målpunkter utan används som en strategisk plattform för en mer omfattande 
uppgradering av urbana transportsystem i integration med stadens utformning i övrigt. 
Spårväg har blivit ett medel för att skapa attraktivare städer, vilket bedöms ha stor lokal- och 
regionalekonomisk betydelse. Investeringar i spårvägssystem skapar säkerhet och 
långsiktighet i planeri8ngsförutsättningarna för både offentlig och privat sektor och kan därför 
ligga till stabil grund för andra investeringar och beslut, t.ex. lokalisering av företag och 
bostäder samt val av arbete och fritidsaktiviteter.  
 
Att investera i och driva spårvägssystem är en krävande uppgift och för att utfallet skall bli 
bra krävs en omfattande mobilisering av både trafik- och stadsplaneringen och tillhörande 
politikområden. Nya krav ställs på tvärsektoriella kopplingar, rätt organisering, nya åtgärder 
och tillvaratagna synergieffekter av åtgärdskombinationer för att stärka kollektivtrafikens 
konkurrenskraft. Nya finansieringsformer är en annan viktig komponent där formerna för 
statlig finansiering av åtgärder på regional och lokal nivå är betydelsefulla.  
 
Forskningstemat ”Light Rail - Light Cost, del II” har fungerat som en sammanhållande 
plattform för kunskapsgenerering om den moderna spårvägen. På motsvarande sätt kommer 
den faktiska förekomsten av spårvägar i svenska städer och regioner i framtiden att 
bestämmas av om någon mer sammanhållen och framskjuten strategi och struktur för 
kollektivtrafikens roll i Sverige kan åstadkommas.  
 
Det är av stor betydelse att forskningen om kollektivtrafiken fortsätter att fokusera på de 
områden som den traditionellt har varit verksam inom. I de delrapporter som tagits fram inom 
temat identifieras kunskapsbehovet inom olika avgränsade sakområden. Det är också viktigt 
att dessa perspektiv kompletteras med mer forskning och kunskapsgenerering om hur 
kollektiva trafiksystem skall implementeras, organiseras och drivas.   
 
 
 



Trådbuss i Landskrona – Modernt kollektivtrafikmedel 
eller historisk relik? 
 
Per Gunnar Andersson, 
Trivector Traffic AB 
pg.andersson@trivector.se 
046-38 65 04 
 
Lördagen den 27 september 2003 invigde miljöminister Lena Sommestad 
trådbusslinjen i Landskrona. Nu har trådbussarna rullat i ett år och sammanfattningsvis 
kan sägas att trafiken fungerat över förväntan. Den planerade trafiken under första året 
har utförts av trådbuss till 95% vilket är ett mycket bra resultat. 
 
Beslutet att bygga en ny järnväg mellan Kävlinge och Helsingborg via Landskrona i 
början av 1990-talet innebar att stationen i Landskrona skulle flyttas från befintligt 
centralt läge till en plats i kanten av staden ca 3 km från centrum. Dåvarande 
länshuvudmannen Malmöhus Trafik lät hösten 1997 göra en studie av den framtida 
stadsbusstrafiken i Landskrona efter det att järnvägen öppnades. I studien 
rekommenderas en ny busslinje mellan nya stationen och centrum. Linjen döptes till 
Stationspendeln för att ge den en tydlig image. ”Trådbuss på Stationspendeln skulle 
ytterligare förstärka dess profil som en lokal fortsättning på del eldrivna järnvägen” 
 
Baserat på denna utredning beslutar kommunstyrelsen i Landskrona den 10 juni 1998 
att skicka in en intresseanmälan för ekologisk omställning (LIP - Lokalt Investerings-
Program) som bl a innehåller trådbuss på Stationspendeln. Miljöeffekterna av 
trådbusslinjen uppskattades till en minskning av koldioxid med 83000 kg/år, 
kväveoxider med 1300 kg/år och kolväten med 26 kg/år. I mars 1999 får kommunen 
besked om att LIP-bidrag beviljats på 12,36 Mkr för trådbusslinjen. 
 
Efter en tidvis hetsig politisk debatt skrev Landskrona kommun, i augusti 2002, 
kontrakt med Swedish Rail Systems i Ystad om bygget av en 3 km lång trådbusslinje 
mellan stationen och centrum. I början av september 2002 skrevs kontrakt med 
Ungerska Ganz Transelektro om leverans av tre, 12 meter långa, låggolvstrådbussar 
med chassi och kaross från Polska Solaris. 
 
Under det första driftåret, oktober 2003 till september 2004, har tillgängligheten på 
bussarna legat på 95% medan kontaktledning och matarstation varit tillgängliga 99% av 
tiden. Isbildning på kontaktledningen var ett problem under vintern 2003/2004 och 
innebar att dieselbuss trafikerade linjen under totalt 23 timmar. 
 
Trådbussprojektet har kostat totalt ca 40 miljoner kronor varav staten bidraget med 19 
miljoner kronor i form av LIP och RTI bidrag. Slutsumman är 3 miljoner kronor (8%) 
över ursprunglig budget på 37 miljoner kronor. De ökade kostnaderna utgörs främst av 
större insatser från kommunen än vad som ursprungligen räknades med. 
 
Energiförbrukningen har mätts och sammanställets våren 2004. Resultatet är positivt 
för trådbussen och visar att en trådbuss förbrukar ca hälften så mycket energi som en 
dieselbuss, 2.2 kWh/km för trådbussen och 4,5 kWh/km för dieselbussen. Detta 
motsvarar en rullkostnad på 1,34 kr/km för trådbuss och 2,56 kr/km för dieselbuss. 
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Fuel Cell Buses in the CUTE Project – Clean Urban Transport for Europe  

– Experiences from the first 7 months of operation in Stockholm 
 

Kristina Haraldsson, Anders Folkesson, Per Alvfors 
KTH Chemical Engineering and Technology, Div. of Energy Processes,  

Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden 
 
Abstract 
A first evaluation of the fuel cell buses in Stockholm after the first month in revenue service has 
been performed. The initial fuel consumption was high, but has decreased as a result of 
continuous upgrades of the fuel cell propulsion system and establishment of routines among the 
drivers and technicians. During a representative day in revenue service in July 2004, the 
average fuel consumption was 2.2 kg hydrogen/10km, corresponding to 7.5 litres DE/10km. 
This is still a high number, approximately 2 l higher than for a Euro 3 diesel bus of similar size.  
 
The high fuel consumption is due to the fact the buses are small series products and built for 
reliability and ease of maintenance rather than high efficiency. Improvements in terms of a 
better fuel economy and comfort (reduced noise and vibration), and design flexibility may be 
achieved by implementing electrically powered auxiliary components and hybridisation of the 
driveline. Hybridisation, i.e. adding an energy buffer system (such as batteries or super 
capacitors) would enable brake energy recovery as well as fuel cell system control optimisation. 
This would enable operation in a more advantageous efficiency interval and minimise the need 
of using dump resistors to eliminate the excess power from the fuel cell – this extra power 
would be used to charge the energy buffer system. On the other hand, the design for robustness 
has been rewarded in that there has not been any major break-down of the buses and the 
availability of the buses in Stockholm was high, over 70% in average, and increasing. This is 
also shown in the positive attitudes towards the fuel cell buses of both bus drivers and the 
public. 
 
Cold climate impact on the fuel cell bus operation was indicated by a higher value of the fuel 
consumption during the winter months. It was however not a clear indicator as other factors 
such as bus driver behaviour also had an impact. On the maintenance side of the bus operation, 
cold climate caused about 9% of all fuel cell propulsion system related failures. After proper 
measures, the problems previously encountered did not re-occur.  
 
Tests and evaluation of the fuel cell bus operation in the cities within the CUTE project will 
continue through 2005. This manuscript includes some highlights from a submitted scientific 
paper [1]. 
 
Introduction 
Public transit buses are widely viewed as one of the most viable strategies for commercialising 
fuel cells for vehicles and transitioning to a hydrogen economy. Some of the advantages with 
the use of transit buses as fuel cell platforms are that they have well-defined duty cycles, 
centralised fuel and maintenance infrastructure. Buses also allow more space for propulsion 
system and fuel storage packaging than for example passenger cars. They also have high 
utilisation rate. Furthermore as buses are highly visible in the community, fuel cell technology 
is provided a good showcase for the public. Therefore, governments in Europe, North and 
South Americas, and Asia are supporting a number of fuel cell bus demonstration projects, 65 
fuel cell buses were in operation in year 2003 [2]. 
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The CUTE Project 
The project Clean Urban Transport for Europe (CUTE) is a demonstration of 27 fuel cell buses 
in public transit operation in 9 participating cities. These cities are Madrid and Barcelona 
(Spain), Porto (Portugal), Luxembourg, London (UK), Amsterdam (the Netherlands), Hamburg 
and Stuttgart (Germany) and Stockholm (Sweden). The CUTE project is the world’s first large 
demonstration project in terms of number of vehicles, partners and cities involved. It is also 
unique in that it includes development, implementation, operation and evaluation of fuel 
infrastructure and operation and evaluation of fleets of vehicles in revenue service in all the 
participating cities. The project is financially supported by the European Commission, the 
member cities and their local partners. The goal is to demonstrate the feasibility of the fuel cell 
technology in transportation applications and to collect the lessons learned from the project to 
form a basis for decision-makers in industry and administrations in future urban transportation 
projects and investments. Another aspect of the CUTE project is that of educating the public 
about the fuel cell technology. An increased awareness of fuel safety and environmental benefit 
is critical to fuel cell bus success. More information on the CUTE project can be found in [1, 3-
5]. 
 
Stockholm 
Stockholm is responsible for the analysis of the impact of climate on fuel cell bus performance 
in different climate regions. Stockholm has 3 main partners in this work package number 4 
(WP4); Porto, Barcelona and London. The goal of WP 4 is to analyse the current performance 
and potential of the fuel cell propulsion system on a local climate basis. In the project, data of 
various sources is collected from mainly the specified partner cities. The information and data 
come from evaluation questionnaires and protocols for drivers and bus operator technical staff, 
and from GPS devices and on-board data logging system.  
 
The Stockholm CUTE project involves 8 partners. These partners are Stockholm Public 
Transport (SL), the project co-ordinator City of Stockholm, the bus operator Busslink, the 
energy and gas distributor Fortum and the WP 4 group at the Royal Institute of Technology 
(KTH). Financial support is given by the European Commission, the Swedish Energy Agency, 
the Swedish Agency for Innovation Systems (VINNOVA) and the air compressor supplier 
Opcon AB. 
 
Hydrogen is produced and stored on-site on the same location as the refuelling station and the 
bus workshop, at a bus depot on the island of Södermalm in central Stockholm. The hydrogen 
is produced from electrolysis of water, using electricity produced by certified green power 
(hydropower and wind power). The electrolyser, provided by Stuart Energy Systems, Canada, 
has a designed capacity of 60 Nm3 H2/hour with a power consumption of about 4.8 kW. Fortum 
is responsible for the entire hydrogen refuelling station in Stockholm.  
 
The major events in the process for the different hydrogen facility applications, e.g. work shop, 
hydrogen storage, hydrogen production and refuelling station, are displayed in Figure 1 [6]. The 
process for permits was rather long, 18 months, in total. This was mainly due to lack of already 
existing hydrogen regulations on permit application procedures, a common problem also 
experienced by many other CUTE cities. Hence, a unifying European legislation on hydrogen 
facilities, and hydrogen vehicles, would be beneficial. Instead, and again like many other CUTE 
cities, regulations for natural gas were used and somewhat adapted to the new fuel. Another 
complicating factor specific for Stockholm was that the hydrogen production and storage 
facilities and refuelling station were located on land owned by the City of Stockholm, rented by 
the bus operator. Negotiations with the parties lead to changes of the building plan of that area 
and a time-limited permit to use the land was granted. With the lessons learned in this particular 
case, the next time a hydrogen project is to be launched in Stockholm, or elsewhere in Sweden, 
at least the permit procedure will be known and likely to be significantly less costly and time 
consuming. 
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Figure 1. The permit procedure in the Stockholm CUTE project, based on [6].  

 
The fuel cell buses 
The Mercedes-Benz Citaro fuel cell buses are equipped with a HY-205 P5-1 fuel cell engine 
developed by Ballard Power Systems, Canada. The fuel cell engine consists of a fuel cell 
system, based on Ballard’s Mk9 generation fuel cell stacks, that supplies power to a central 
electric motor with a maximum power of 205 kW, see Table 1. The buses use compressed 
hydrogen as fuel, stored in Dynetek high-pressure cylinders mounted on the roof of the vehicle. 
The total hydrogen storage capacity is 40 kg @ (15 °C, 350 bar) providing a bus operation 
range of about 200 km [3]. 
 
Typically, pure hydrogen-powered fuel cells exhibit high energy conversion efficiency at full 
load operation. Furthermore, in contrast to a diesel engine, the fuel cell shows high efficiency at 
idle and part load operation. Since the vehicle propulsion power demand of urban vehicles is 
usually at 10-20% of the maximum load, fuel cell buses should be well-suited for revenue 
service, economising on fuel in all the “stop-and-go” situations that normally are encountered 
in urban traffic. Hence, the fuel consumption in diesel equivalents of a fuel cell bus is expected 
to be 30 % lower than that of a standard diesel bus of similar size [7, 8]. It is important to point 
out, however, that the buses in the CUTE project are small series vehicles and low fuel 
consumption was not the main goal of the vehicle design. Instead, reliability and robustness, 
maintainability and cost were the major design objectives of the fuel cell buses in order to learn 
as much as possible about the behaviour of fuel cells under real life conditions.  
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Table 1. Characteristics of the fuel cell buses in the Stockholm CUTE project according to the Swedish 
vehicle registration certificate [9].  The figures may differ from those in other CUTE cities. 

Vehicle  Description Unit 
Dimensions (L x W x H)  11.95 x 2.55 x 3.69 m 
Gross weight  18 000  kg 
Curb weight 13 890 kg 
Max. frontal axle load 7245 kg  
Max. rear axle load 11 500 kg 
# of passengers: max.  57  - 
# of passengers: seated 32  - 
Max. speed  80 (limited) km/h 
Driveline   
Fuel cell system >250 (2 stacks of 150 kW gross each) kW 
Central electric motor   205 kW 
Hydrogen storage   
Total capacity 1845 (9 cylinders)  litres 
Max. pressure per cylinder 350 bar 

 
Tests and test results 
Tests have been performed in Stockholm in order to obtain fuel consumption and bus auxiliary 
system data of different bus power train systems including Mercedes-Benz Citaro fuel cell and 
diesel buses during different local climate conditions. So far (October 2004), the tests have 
been performed in two periods, in July and September 2004, for two reasons. Firstly, the buses 
were first used on a demonstration route with few passengers. Once the buses started to operate 
on a regular bus route, in the end of August, the passenger load has increased considerably. 
Hence, both routes need to be tested in more details in order to explain fuel consumption and 
other performance numbers. Secondly, seasonal changes may have an impact on the 
performance. Therefore, tests will also be performed during the winter months in Stockholm 
and in other cities as well.  
 
There are two aspects of the tests, a fuel consumption comparison between fuel cell and diesel 
buses and a more specific analysis of the fuel consumption and other fuel cell system 
parameters of fuel cell buses on a second by second basis in a logged duty cycle. 
 
The Demonstration Route: “Vattenlinjen” 
The first eight months of operation, January to mid-August 2004, were designated to evaluate 
whether the fuel cell buses were reliable enough to be used in normal public transit operation or 
not. Therefore, a demonstration route passing the City Hall (Stadshuset) in central Stockholm 
was established, see Figure 2. The number of passengers on this route was unfortunately rather 
low, in average 10 passengers per loop. 
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N

Time [s] 1944
Distance [km] 5
Max. altitude [m] 11
Min. altitude [m] -2
Max. speed [km/h] 39.2
Average speed [km/h] 9.3
Max. acceleration [m/s^2] 1.0
Max. deceleration [m/s^2] -2.0
Idling time [s] 585
# of bus stops 12
# of bus stops per km 2.4

Demonstration route
" Vattenlinjen"  

 
Figure 2. Left: The demonstration route in central Stockholm that was used the first 8 months of 
operation of the CUTE fuel cell buses. Right: Table with some of the characteristics of the demonstration 
route. 

 
The typical characteristics of the 5 km long demonstration route are displayed in the table in 
Figure 2. The fairly low maximum speed of 39 km/h and average speed of 9 km/h are normal 
numbers for inner city bus routes in Stockholm. The speed distribution diagram, Figure 3, 
shows that the total idling time represents roughly 30 % of the duty cycle time.  
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Figure 3. Speed distribution diagram for a typical operation on the demonstration route, with the fraction 
of duty cycle time on the y-axis and different speed intervals on the x-axis.  

 
Fuel consumption 
For the demonstration cycle, the fuel consumption in July 2004 in the duty cycle shown in 
Figures 7 and 8 was about 2.4 kg H2/10km, corresponding to 8 l diesel equivalents (DE)/10km. 
The average fuel consumption of 8 similar duty cycles for that specific day was slightly lower, 
2.2 H2/10km, corresponding to 7.5 l DE/10km (data for this day comes from on-board 
measurements). The fuel consumption figures were much higher in the beginning of the 
operation of the fuel cell buses in January 2004. At that time, there was an excessive fuel 
consumption of 3.8 kg H2/10km, corresponding to almost 13 litres DE/10km (data is based on 
calculations on total travelled distance and refuelled amount of hydrogen). The high fuel 
consumption figure is thought to be attributed to the drivers then not fully comfortable or 
trusting with the buses and the fuel cell bus concept. They tended to keep the buses idling for 
much longer time than needed and did not shut the engine off at scheduled breaks during a duty 
cycle shift fearing that the bus would not start if they did. Once they started to feel more 
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comfortable with the new technique and more confident that the bus was not much different 
than a conventional diesel bus, the excess idling stopped and the practice of turning the engine 
off at scheduled breaks was reinstated, with the positive consequence of a significant drop in 
fuel consumption. To some extent, the initially very high fuel consumption was also due to the 
low temperatures of the months of January and February requiring longer start-up times. e. g. 
for heating the bus cabin.   
 
As the fuel cell system is operated in a rather low power interval, the fuel cell stack efficiency 
is rather high, over 65 % (based on LHV for hydrogen), for power outputs lower than 40 kW. 
Hence, it is the fuel cell propulsion system that reduces the overall fuel cell efficiency and that 
needs further improvements in the integration of system components.  
 
One way to comprehend the efficiencies of the different system components and the impact of 
these on the fuel consumption of the fuel cell buses is to use a Sankey diagram, see Figure 4. 
The numbers in this figure are based on LHV of hydrogen and average power consumption 
values over the demonstration route. The fuel cell stacks produces electricity with a heat loss of 
37 %. While the losses in the DC/AC (inverter) and electric motor add up to 6%, the bus 
accessories including pumps and air compressor contribute with 23 %. Here, the air compressor 
power demand is the main parasitic loss and uses some 15 % of the total fuel cell power output. 
Taking the losses into account, the remainder power available to the traction including gearbox, 
e.t.c. is about 23 % of the fuel input energy. In comparison, tests of a hybrid electric fuel cell 
bus resulted in a significantly higher part of the energy input (i.e. fuel), 43 % available for 
traction [8]. 

Fuel cell stacks

DC/AC, Motor

Fuel: 100%

Fuel cell losses:
37%

Power dump:
11 %

Losses in DC/AC inverter
and electric  motor:

6 %

Bus
accessories

Power consumption and
losses in bus
accessories:

23%

To Transmission:
23%  

Figure 4. Sankey diagram for a typical operation on the demonstration route.  
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Potential for improvements 
In general, changing the design of the fuel cell module balance of plant and/or implementing a 
hybrid driveline design will improve the efficiency of the driveline of the fuel cell buses. For 
instance, by replacing the central motor with a number of smaller electric motors and DC/DC 
power conditioners, the losses connected to the gearbox and belt-drive of the fuel cell 
compressor and bus accessories may be reduced. Today, many components run continuously 
even when they are not in use and therefore cause unnecessary fuel consumption. In addition, 
the turn-down ratio for the fuel cell current (i.e. fuel cell power) is limited by the fuel delivery 
technologies available at the time of design. The minimum current drawn from the fuel cell 
system is higher than the minimum load for the accessories. As a consequence, excess power is 
dumped to a resistor. As much as 8 kW of electricity in average was rejected as heat from the 
fuel cell system via the dump resistor during the tests on the demonstration route. If the excess 
power of the fuel cell system could be used within the system, e.g. charging an energy storage 
device, instead of being simply dumped into a resistor and dissipate as heat into the cooling 
system, the overall efficiency of the propulsion system may be improved. Improved fuel 
delivery components would resolve the turndown problem. Hence, by controlling the power 
from the fuel cell more efficiently, 20 % of hydrogen would be saved.  
 
Another approach could be to use a hybrid design for the driveline, allowing a battery or other 
energy storage device to power assist at accelerations and to recover the brake energy. Still, any 
alterations to the driveline risks causing additional complexity, weight and cost.  
 
Maintenance  
Figure 5 shows the categories of the maintenance and service of the fuel cell buses during 
Spring 2004 in Stockholm. The fuel cell propulsion system, which here is defined as including 
fuel cell system auxiliary system and other fuel cell driveline specific components but 
excluding the fuel cell stack modules, dominates the overall service of the buses. In parallel to 
the operation and regular maintenance, the fuel cell propulsion system and other systems were 
continuous upgraded and constitute half of all service. Failures of the fuel cell propulsion 
corresponded to about 1/4 of all service. The maintenance time, including both repair and 
upgrades, was initially higher averaging for all the buses of 32 hours, or between 24 and 40 
hours per bus and month. It took two months for the service of the fuel cell buses to stabilise 
and a routine to be established. As the upgrade processes have proceeded, and the experience of 
the technical staff has increased, the staff is more able to identify and prevent up-coming 
problems. Consequently, the number of failures of different systems in the buses has been 
reduced.  
 
The fuel cell buses are parked outdoors at the bus depot during the night. At winter time, an 
electric heater provides heat in order to keep the buses at fuel cell system temperature above 
freezing. However, any issues with the fuel cell buses in Stockholm have occurred in the 
auxiliary systems and electronics rather than in the fuel cell stacks and these issues were mainly 
due to technical limitations of the equipment or humidity condensation rather than cold climate-
induced problems. However, low temperature related maintenance issues did occur at start-ups 
during the cold winter months and accounted for almost 9 % of all fuel cell propulsion failures. 
At a few occasions, it was evident that the heat provided by the electric heater that was plugged 
in during cold winter nights was not enough to keep some parts of the fuel cell system from 
freezing (pipes and water tanks). In addition, after a cold night, issues with insufficient stack 
heating or too low start battery voltage for a proper start-up could arise, the latter a problem that 
seems to have occurred in other CUTE cities during winter time as well. Some pressure sensors 
could also show some sensitivity to humid weather, i.e. wet snow. These cold climate-related 
failures occurred only in January and February, months with temperature minima well below 0 
°C. Measures have been taken for these problems.  
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Figure 5. An overview of the overall fuel cell bus maintenance issues during January through July 2004. 

Availability 
The availability is here defined as the percentage of planned bus operation was accomplished. 
The overall availability for the buses during Spring 2004 was good, about 70% initially and 
increasing to an average of 85% during the summer months, see Figure 6. Also shown in the 
figure is the bus operation time per month. The amount of time the buses were in regular transit 
operation was in average 300 hours per month and totalled at the end of July to more than 2000 
hours. The reasons for the initial variation in availability were several. Failures of the fuel cell 
propulsion or other systems that requires replacement of non-standard components sometimes 
caused reduced availability. Lack of spare parts and some times even lack of drivers could also 
cause cancellation of the fuel cell bus operation.  
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Figure 6. The number of hours of bus operation and the availability (% of planned bus operation) during 
January through July 2004.  

During the Spring 2004, the fuel cell buses have operated in about 3000 km per month. The 
accumulated distance was at the end of July 24,531 km.  
 
Public Awareness of the Fuel Cell Buses 
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A 3-day survey of a total of 518 passengers using the fuel cell buses on bus route 66 for 
commuting during September was performed in order to investigate the passenger’s overall 
experience and acceptance of fuel cell and hydrogen technology. In the survey, the majority 
(77%) knew about the CUTE fuel cell bus project with the most common sources of 
information being news papers and bus stops, see Figure 7. Most passengers regarded the buses 
as more quiet and comfortable than ordinary transit buses. Regarding the fuel cell technology in 
the bus, a majority of the passengers (74%) felt that the technology was safe and 43% of the 
passengers wanted to learn more about fuel cell and hydrogen technology. The only negative, 
and perhaps not all too surprising, result in this overall very positive survey was about the 
question of paying a higher ticket price to promote more fuel cell buses in transit operation. The 
commuters were clearly more interested in timeliness and frequency of the buses than any 
potential environmentally beneficial impact of the buses.  
 

55%

26%

21%

19%

3%

News papers

Bus stops

TV/radio

Other source

Internet

 
Figure 7. Information sources of the fuel cell bus project, from survey in Stockholm. 
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SESSION 42, EFFEKTMODELLER TRAFIKSÄKERHET 
 
 
Modeller för trafiksäkerhet på landsbygd 
 
Abstract 
 
Syftet har varit att ta fram en ny typ av modell för länkar på det statliga vägnätet. Modellen 
skall vara enkel, ha god prediktiv förmåga och vara förklarande. Dessutom skall modellen 
fortlöpande kunna revideras med successivt ökade kunskaper. Arbetet har inriktats på 
dödskvot och SSD-kvot (antal dödade respektive antal svårt skadade eller dödade per 
trafikarbete). Modellen skall så långt möjligt vara generell och flexibel och täcka även 
kombinationer av utformning och hastighetsbegränsning som idag inte förekommer. 
 
Under senare år har behovet ökat av att ha modeller som differentierar efter nya vägtyper som 
t.ex. 2+1-vägar (med olika avgränsning i mitten) och som dessutom kan differentiera efter 
t.ex. 10-steg i hastighetsbegränsningen som 50, 60, 70, 80, 90, 100 och 110 km/h. I första 
hand torde efterfrågan på modeller för att prediktera antal dödade att öka. 
 
Den föreslagna modellen tar multiplikativt hänsyn till vägtyp, sidoområde, linjeföring/sikt 
och faktisk hastighetsnivå. Givet en viss förväntad dödskvot (eller SSD-kvot) för en viss 
vägtyp med viss faktisk hastighetsnivå kan man ändra de ingående faktorerna och erhålla en 
ny förväntad kvot. 

 

Dödskvot = konstant × Vägtypsförändring × Sidoomr.ändr. × Linjef./siktändr. × Hastighetsändr. 
 

Med hjälp av tidigare skattade kvoter och åtgärdseffekter samt gjorda ”expertbedömningar” 
har de olika vägfaktorernas unika effekter skattats. Hastighetsförändringens betydelse erhålls 
enkelt med hjälp av den s.k. potensmodellen. Modellens kanske viktigaste egenskap är just att 
mera fokus än tidigare sätts på hastighetens stora betydelse för antal dödade och svårt 
skadade. 



Azhar Al-Mudhaffar 
azhar@infra.kth.se 

Doktorand 
KTH, Infrastruktur 

 
Effekter av samordnade trafiksignalstyrning 

 
 
KTH har medverkat i ett försök med att implementera och utvärdera SPOT/UTOPIA istället 
för PRIBUS i elva korsningar på Kungsholmen i Stockholm. Samarbetspartner var GFK, 
PEEK samt MOVEA.  KTH genomförde bl a restidsmätningar med floating-car samt 
videofilmning från mättorn. Syftet med datainsamlintgen var att mäta hur framkomligheten 
påverkades av olika styrstrategier med eller utan bussprooritering. Utöver restider har KTH 
samlat data avseende kölängder och antal stopp. Metodik och resultat presenteras i seminariet. 



Kapacitetsuppskattning från observerade tidsavstånd 
Vägverket har ändrat utformningen på Essingeleden från Nyboda upp till Fredhäll. 

Fyra körfält i varje riktning, innan dess var tre körfält. Effekten av dessa förändringar är 
mindre trängsel, bättre framkomlighet och ökade  
kapacitet.  

Syftet med detta arbete är mätta och jämföra kapacitet förre och efter dessa föränd-
ringen. 

Kapacitet i varje körfält skattas med hjälp av en modell som beskriver tidsavstånd  
mellan alla fordon under en viss tid.  

I tidskriften, ”TRANSPORTATION RESEARCH RECORD No. 1519”, presenteras 
en modell av ”Serge P. Hoogendoorn” och ”Hein Botma” som beskriver tidsavstånd     
mellan fordon. 

Tidsavstånden  mellan fordon för trafikströmmen i varje körfält är       
oberoende och kontinuerliga slumpvariabler med täthetsfunktionen och  

... , , , 321 WWW
)(wf

fördelningsfunktionen . )(wF
Tidsavstånd mellan fordon består av tidsavstånd för hindrade fordon X och för fria   

fordon dvs.: U UXW +=       (1) 

[ ] dsswExpsgwgwf
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Täthetsfunktionen, , består av tre termer: hindrade fordon , fria fordon )(wf )(wg

[ )( swExp ]−⋅−⋅ λλ  och tredje termen som kallas faltning. dssg
w

∫ ⋅
0
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I detta arbete antas en enklare modell utan tredje termen men med förskjutning även i 
andra termen och täthetsfunktionen för tidsavstånd beskrivs av modellen nedan. 
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Genom att skatta parametrarna i modellen (5) kan vi skatt kapaciteten enligt nedan: 

kapacitetär   där                3600 c
D

c

α
β

+
=     (6) 

Medelvärdet och variansen för tidsavståndet för hindrade fordon beräknas av: 
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α
β

α
β

=+= XDX      (7) 

Medelvärdet och variansen för tidsavståndet för fria fordon beräknas av: 

2
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Estimering av vägfriktion - Road Friction Estimation (RFE)  
Gunnar Olsson, Saab Automobile AB 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Huvudfokus för detta projekt är Säkerhet. Olycksrisken ökar exponentiellt ju lägre 
friktionen mellan däck och vägbana är. Vägar som ser likadana ut kan ha helt 
olika friktion samtidigt som vägar som ser olika ut kan ha samma. Risk föreligger 
att föraren anpassar sig till vad han eller hon ser och inte hur bra väggreppet är.  
Många studier har visat att när friktionen sjunker under ett visst värde så ökar 
olycksrisken dramatiskt. (Ref: VTI notat 60-2001 ”Tema Vintermodell - 
Olycksrisker vid olika vinterväglag”, Carl-Gustaf Wallman) För att utveckla 
effektiva aktiva säkerhetssystem, är det viktigt att uppskatta fordonets och 
omgivningens tillstånd med stor noggrannhet, tillförlitlighet och snabbhet. 
Friktionen mellan däck och vägbana är en av de viktigaste parametrarna i detta 
sammanhang. 
 
Syftet med projektet är att utveckla principer, metoder och algoritmer för 
uppmätning av friktionsvärdet mellan däck och vägbana för fordon i rörelse.    
I projektet ingår också att utvärdera/optimera signalens kvalitet, dvs. tillförlitlighet 
och fördröjning. 
Resultaten kommer att valideras med hjälp av VTI:s mobila mätsystem för 
däck/vägfriktion och kommer att ligga till grund för en rekommendation av 
lämpligt/lämpliga system eller systemkombinationer. 
 
Projektet är uppdelat i tre delprojekt, kraftmätningsbaserat, modell-baserat och 
ett delprojekt baserat på beröringsfri mätning av vägbanan framför fordonet (pre-
view). Olika företagskonstellationer arbetar i de tre delprojekten (SAAB, Volvo 
CC, Volvo Technology AB, Haldex, VTI och Luleå TU) och där kunskaper och 
resultat delas mellan deltagarna. 
 
 
 
 

2004-12-03/G Olsson 
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Session 44 
TRAST - Trafik för en attraktiv stad 
 
Sari Wallberg; Sveriges Kommuner 
och Landsting och Mathias W
Vägverket 

ärnhjelm, 

 
”Trafik för en attraktiv stad” (TRAST) 
är ett nytt planeringsverktyg som ger 
kommunerna stöd i att utveckla ett 
balanserat trafiksystem. TRAST 
ersätter klassiska TRÅD. Det 
balanserade trafiksystemet ska stödja 
en stadsutveckling där helhetssynen 
är ledstjärnan. De arkitektur-, 
transport- och miljöpolitiska målen ger 
den överordnade, gemensamma 
inriktningen, med förutsättningen att det balanserade trafiksystemet stöder och 
utvecklar tätortens unika karaktär. TRAST pläderar för en process där ett 
systematiskt arbetssätt utgör en gemensam arbetsplattform för kommunens planerare 
och övriga berörda. Ett balanserat trafiksystem, en bred process och en målinriktad 
helhetssyn är förutsättningar för en attraktiv och hållbar stadsutveckling.  
 
TRAST består av två delar – handbok och underlag. Handboken redovisar 
utgångspunkter för hantering av trafikfrågor i översiktlig planering och i arbetet med 
kommunens trafikstrategi. Underlagsdelen innehåller fakta för arbetet med 
trafikstrategin, trafikplaner och åtgärdsprogram.  
 
I maj 2004 lanserades Utgåva 1 av TRAST, I dagsläget pågår arbetet med Utgåva 2 
som beräknas vara färdig 2006. Inom ramarna för detta arbete planeras fördjupningar 
inom följande områden: 
 

- Hållbarhet 
- Förankring och process 
- Nulägesbeskrivning 
- Resbehov 
- Trafiksystem 
- Länk till VGU (Vägar och Gators Utformning) 
- Kvalitetssäkring 
- Goda exempel 
- Spårtrafik  
 

Dessutom kommer pilotprojekt där prov på hur Trast kan tillämpas i stora likväl som 
små städer eller tätorter att genomföras i ett antal kommuner. Pilotkommunerna 
kommer utifrån de kommunspecifika förutsättningarna att arbeta med framtagande av 
trafikstrategier och projekten förväntas ge en bild av hur man i praktiken kan arbeta 
med frågan om hur trafiken kan bidra till en attraktiv och hållbar stad. I dagsläget är 
följande kommuner klara för pilotprojekt: Borlänge, Bromölla, Eslöv, Falun, Finspång, 
Helsingborg, Kalmar, Karlskrona och Övertorneå. I flera kommuner pågår 
diskussioner om eventuellt inledande av pilotprojekt. 

Denna session kommer att behandla en kort presentation av Utgåva 1, några 
exempel på hur tankarna i Trast har tillämpats i olika kommuner samt ge ett 
smakprov på några av de fördjupningar som görs inför Utgåva 2.  

Läs mer på www.vv.se/vgu-trast.  Där finns även presentationsmaterial att hämta. 

http://www.vv.se/vgu-trast


 
Trafik för en attraktiv stad – Så här blev den! Exempel från dessa an-
vändning 
 
Övertorneå 
 
 
TRAST kom ur trycket i maj 2004. Man önskar att TRAST konceptet skall testas på några, 
olika stora, kommuner geografiskt utspridda över landet. Vägverket Region Norr föreslog 
Övertorneå eftersom man här, år 2006, planerar ganska omfattande beläggningsarbeten och en 
mindre vägomläggning. Arbetet med att ta fram en trafikstrategi för Övertorneå tätort påbör-
jades i november 2004. 
 
Övertorneå kommun finns i den nordöstra delen av Norrbottens län, vid gränsen till Finland. 
Övertorneå kommun är känd för att den blev Sveriges första Ekologikommun år 1983. Över-
toreneå har en mindre tätort med 2300 invånare. Övertorneå ligger invid Torneälven på grän-
sen till Finland 7 mil norr om Haparanda. 
 
Övertorneå fungerar som centralort i ett mycket stort, men glest omland, där det finns en 
ganska stor andel äldre människor. I Övertorneå tätort finns skolor, vårdcentral, apotek, bibli-
otek, dagligvaruhandel och viss specialvaruhandel. Bilen är det naturliga transportmedlet och 
det finns ingen egentlig tätortstrafik med buss utan trafikeringen i tätort ombesörjs av lands-
bygdsbussarna. 
 
Arbetet i Övertorneå bedrivs av två parter; Övertorneå kommun samt Vägverket. Inom kom-
munen finns redan ett gediget arbete med att entusiasmera och engagera medborgarna i dialog 
om sin egen framtid i projektet Expedition Övertorneå. För arbetet med att ta fram en trafik-
strategi har det inneburit att det redan finns en god kännedom om dialog och stor kunskap om 
hur man på bästa sätt, i Övertorneå, når ut och har möjlighet att kommunicera med invånarna.  
 
Trastarbetet har bestått av diskussioner samt insamlande av material och initiering av projekt 
med anknytning till trafikstrategin. I januari kommer en nulägesbeskrivning att dialogas och 
förankras med allmänheten vid ett offentligt möte. Trafikstrategin ska vara klar i slutet av 
februari 2005 så att den kan ligga till grund för en programskiss på förändringsåtgärder. 
 
Kommunen vill särskilt uppmärksamma barnens färdvägar, och att dessa görs säkrare och 
tryggare. För den skull kartläggs färdvägarna och barnen kommer att tillfrågas om var de kän-
ner sig otrygga.  
 
I trafikstrategiarbetet ingår också en ortsanalys för att fånga Övertorneås speciella karaktär 
och identitet. Redan nu kan man peka på en sak som har betydelse för de boende i Övertor-
neå: möjligheten att promenera runt byn upplevs som väldigt viktigt och ska vara en viktig 
utgångspunkt för ett förändringsarbete. 
 
Övertorneå kommer att bli ett gott exempel på hur ett Trastarbete kan gå till i en liten tätort 
med begränsade resurser men med ett stort engagemang. 
 
 
 



Rune Blomster Teknisk chef, Övertorneå kommun 
Per Wramborg, Vägverket 
Elisabet Åström, Vägverket 
 
 



Karlstad – med hållbarhet som tema 
 
 
Karlstad genomförde under senare delen av 90-talet ett omfattande dialoginriktat 
trafikmiljöarbete. 
Resultatet innebar ca 30 % mindre biltrafik i citykärnan, Tingvallastaden. Vidare innebar det 
förbättrade villkor för gående och cyklister, en centrumhandel vars resultat, trots minskad 
biltrafik, var bättre än genomsnittet i landet, ökad attraktivitet och hög acceptans bland 
invånarna. Luftkvalitén förbättrades avsevärt mha fysiska förändringar, förbättrad 
kollektivtrafik och transportrådgivning. 
Ledstjärnor för utvecklingen av Karlstad när det gäller stadsplanering och omformning är att 
skapa en långsiktigt hållbar stad med hänsyn till sociala-, ekonomiska- och ekologiska 
faktorer samt hög attraktivitetsfaktor. För nya bostadsprojekt gäller korta avstånd, effektivare 
utnyttjande av befintlig infrastruktur och goda kollektivtrafiklägen. För att lyfta fram 
kollektivtrafiken i planeringsprocessen ingår stadsbusstrafiken från och med 2005 i 
stadsbyggnadsförvaltningen. 
Det fortsatta arbetet med att stadsplanera långsiktigt hållbart sker via en revidering av 
översiktsplanen under medverkan av en medborgarpanel. Samtidigt påbörjas också arbetet 
med att utforma en trafikstrategi för Karlstad med stöd av TRAST.   
 
En viktig komponent i satsningen på hållbarhet är planeringen av ett nytt resecentrum i 
anslutning till järnvägsstationen. Den totala investeringen uppgår till ca 500 miljoner kr. Den 
nya knutpunkten ska utgöra nav i regionens trafiksystem och skapa möjligheter för effektiv, 
bekväm och hållbar arbetspendling samt utökad fjärrtrafik med tåg och buss. Ny och 
förbättrad pendlingsmöjlighet har nyligen tillskapats via ny tågstation vid Karlstads 
universitet. 
 
Under 2004/2005 genomförs en omfattande resvaneundersökning, RVU 04, som omfattar i 
stort sett hela länet samt Örebro.  
Resvaneundersökning har också genomförts vid Centralsjukhuset i Karlstad. En transportplan 
för CSK och Landstinget utarbetas fn och innehåller bl a avgiftsfinansiering av 
personalparkeringen via elektroniskt betalsystem, satsningar på förbättrad information och 
flera turer i kollektivtrafiken. Tjänsteresepolicy och effektiva bilpooler med bokning via webb 
ingår också i planen. Ett gemensamt samåkningsprojekt genomförs tillsammans med 
Karlstads kommun, Karlstads universitet och Länsstyrelsen.  
 
Karlstads kommun har sedan 1996 avsatt resurser för attityds- och beteendeförändringsarbete 
för mer hållbara resor och transporter. Transportrådgivning ingår som ett område i 
Rådrummet, en  informations- och rådgivningscentral för miljö- och konsumentfrågor. 
Samtidigt fungerar transportrådgivningen, som sorterar under miljöförvaltningen, som 
koordinator för det mobility managementarbete som sker i kommunen.  
Karlstads kommun deltar i EU:s olika trafikmiljöinitiativ och är representerad i styrelsen för 
Eurocities-access.  
  
  
 



Hej! Då jag av en ren tillfällighet såg att tiden för intresseanmälan går ut idag skickar jag vad 
jag har d.v.s. en engelsk version. Min presentation skulle naturligtvis ske på svenska./Åse 
 
Åse Svensson, Ph.D. in Traffic Engineering 
Department of Technology and society  
Lund University, Box 118, SE-221 00  LUND, Sweden 
Tel: +46 46 2229142        Fax: +46 46 123272 
E-mail  Ase.Svensson@tft.lth.se
 
ARTISTS (Arterial Streets Towards Sustainability)  
a joint European Project funded by the European Commission, a part of Key Action "City of 
Tomorrow and Cultural Heritage" in the Fifth Framework Programme "Energy, Environment 
and Sustainable Development"    
http://www.tft.lth.se/artists/ 
 
The problems of traffic congestion, accidents, air pollution and excessive noise that are 
characteristic of large parts of most European towns and cities are usually to be found in their 
most extreme form along the major arterial streets. Yesterday’s arterial streets were planned 
as if there only were car driver interests to take into consideration; which obviously is not true 
for today’s arterial streets that have to manage many different and sometimes conflicting 
functions, of which some are not transport-related at all. Arterial streets, therefore, present a 
particular challenge to sustainable urban planning, as they attempt to meet at least four, often 
conflicting functions. Arterial streets are main channels for through-going traffic between 
different parts of the city (1), provide access for various kinds of traffic to buildings (2), are 
often market places (3), and are meeting places where residents and visitors meet, talk and 
take part in events (4). 
 
ARTISTS aims at producing holistic analyses of problems and methods for improving the 
environment and living conditions along arterial streets in European cities. 
 
Today’s street classification system does not consider the multiple and sometimes conflicting 
functions of the arterial street. As the classification system and related design guidelines are 
of tremendous help for planners in identifying problems and solutions, there is a need for a 
new classification where the “sustainable arterial street” has a place. A new approach is to see 
the street as a continuous artery, facilitating efficient “people movement” along the street, and 
as a series of locales – each locale system being made up of the buildings, the spaces between 
the buildings and the related activities. The locale function takes into account demands for the 
street to be the backyard for residents, the way to school for children, a point for crossing, a 
place where people meet, shop and eat and so on. ARTISTS will provide guidance on how to 
establish the crucial balance between the “artery” and “locale” roles. Hence, indicators to 
assess the performance of these roles are being refined. 
 
Studies of existing decision-making and design processes show for instance that the most 
successful reconstructions of arterial streets are projects with early stakeholder involvement 
and several design alternatives. Expected outcomes from ARTISTS are therefore; the 
development of tools for making the design and participation process more creative; the 
acquisition of a deeper understanding of the relation between design and performance, and a 
summary of the knowledge thus obtained in a user-friendly Guideline. 
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Från Bula till IT – 
en metod för utveckling av nya samarbetsformer kring ITS, 

trafikutformning och stadsbyggnad 
 
Carl-Henrik Sandbreck  
Transek AB, Järntorgsg. 8, 5tr 
413 01 Göteborg 
email: calle@transek.se 
Tel 031-15 98 35, Fax: 031-15 98 11 
 
I Sverige finns en lång tradition av samarbete och planering för goda trafikmiljöer med 
hög trafiksäkerhet, och i många orter återfinns exempel på vackra, funktionella och 
trafiksäkra miljöer. Introduktionen av IT och ITS (Intelligenta TransportSystem) i 
trafiken ställer emellertid den traditionella planeringsprocessen inför nya utmaningar, när 
ny och föränderlig teknik skall kombineras med användarmässiga krav och ideal om en 
hållbar och vacker stadsmiljö.  
 
”Från Bula till IT” är ett av nyckelprojekten inom det överordnade projektet ”Vi MöTs i 
Kalmar”, ett samarbetsprojekt mellan Vägverket Region Sydöst och Kalmar. ”Från Bula 
till IT” startade i Mars 2004 med en workshop, utformad som en tävling, där nio 
nationella experter inom ITS, trafikutformning och stadsplanering arbetade med 
trafiksituationen i Kalmar under två dagar. De nio deltagarna delades först in i tre lag, 
med en expert från respektive ämnesområde i varje lag, och fick därefter ta sig an 
tävlingsuppgiften: att skapa strategier för implementering av ITS och paket av ITS-
åtgärder för en utvald slinga av gatunätet i Kalmar.
 
Tävlingen/workshopen hade två syften. Dels att för en rimlig kostnad tillföra ny kunskap 
och nya idéer till tjänstemän och beslutsfattare i Kalmar. Dels att, genom ett intensivt 
utbyte av kunskap och idéer inom respektive lag, stimulera till nya angreppssätt och 
lösningar kring ITS som en integrerad del i stads- och trafikmiljön. 
 
Parallellt med tävlingen och efterföljande arbete genomförs en utvärdering av projektet, 
vilken bl a innefattar intervjuer med tävlingsdeltagare och tjänstemän i Kalmar. 
Utvärderingen förväntas ge svar på huruvida metoden kan användas i syfte att generera 
nya idéer och samtidigt tillföra kunskap till kommuner som vill påbörja eller utöka 
arbetet med ITS-åtgärder.  
 
I presentationen redogörs för hur arbetet med förberedelse och genomförande av 
tävlingen bedrivits, samt hur den efterföljande processen i Kalmar fortskridit. Resultat 
från utvärderingen kommer att lyftas fram, liksom synpunkter på 
möjligheter/begränsningar med konceptet tävling/workshop och i vilka sammanhang 
metoden kan vara användbar. 
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Ekonomisk tillväxt utan (bil) trafikökning – går 
det att förena? 
 
Christer Ljungberg, Trivector Traffic 
 
Om man frågar någon om EU-toppmötet i Göteborg 2001 så vet alla 
garanterat att det var upplopp på Avenyn. Genast får vi bilder i huvudet 
av kravallklädda ridande poliser. Men frågar du vad som bestämdes så 
blir inte svaren lika målande. Svaret är att man bl a diskuterade hållbara 
transporter, och den frikoppling mellan tillväxt och trafikökning som är 
nödvändig.  
 
“A sustainable transport policy should tackle rising volumes of traffic and 
levels of congestion, noise and pollution […]. Action is needed to bring 
about a significant decoupling of transport growth and GDP growth, in 
particular by a shift from road to rail, water and public passenger 
transpo t.”   r

European Council in Gothenburg in June 2001  
 
Decoupling innebär att frikoppla tillväxten ifrån negativ miljöpåverkan. 
Begreppet framhålls ofta som en av de viktigaste metoderna för att skapa 
hållbar utveckling.   
 
Det är viktigt att diskutera hur vi åstadkommer decoupling i stadens 
trafiksystem. Att frikoppla tillväxten från ökande trafikmängder är en 
angelägen uppgift för samhällsplaneringen och för stadsplanerare av olika 
slag. 
 
Det finns många sätt att åstadkomma denna frikoppling. Åtgärderna kan 
handla om att frikoppla den tillväxt i den ekonomiska aktiviteten från 
ökade transporter, men också om att frikoppla transportökningen från 
ökade miljöproblem.  Hittills har man mest försökt att göra det 
sistnämnda, genom olika tekniska åtgärder som t ex katalysatorer, men 
effekten har ätits upp av trafikökningen. Forskarna är ense om att vi måste 
få en frikoppling mellan tillväxt och transportökning.  
 
En sådan frikoppling kräver åtgärder på många olika nivåer: allt från 
planering till beteendepåverkan. Att vid planering av staden planera för 
tillgänglighet istället för rörlighet, att fundera över funktionsblandning, att 
skapa närhet till olika service etc är några sätt att tänka decoupling i 
trafiksystemet. 
 
Många forskare tycks ense om att det som krävs är ett omfattande 
åtgärdspaket med t ex: 
 

- Road pricing i städer  
- Road pricing för godstransporter 
- Parkeringsstyrning 
- Bränsleceller 



- Höghastighetståg 
- Mobility Management 

 
 
 
 



 

 

Staden som tillväxtmotor  
Kreativitetens betydelse enligt Richard Florida 
 
Efterfrågan på kreativitet ökar ständigt för utvecklingen av specialiserade 
produkter och tjänster på en global marknad. Richards forskning kompletterar 
tidigare nationalekonomiska modeller för regionalekonomisk tillväxt genom att 
slå fast att företagen flyttar dit där talangerna finns och inte tvärtom. 
Talangerna i sin tur bosätter sig i städer där de upplever att deras val av 
livsstil accepteras och uppmuntras. Företagen får snällt följa efter. Richard 
visar starka samband mellan andel av befolkningen inom ”den kreativa 
klassen” (med yrken som bl a civilingenjörer, och arkitekter) och respektive 
stads rank när det gäller tolerant samhällsklimat. Städer med intolerant 
samhällsklimat väljs systematisk bort av denna grupp. Som bästa mått på 
tolerans har Richard funnit andelen bohemer liksom sammanboende av 
samma kön. Inom den kreativa klassen finns personer som själva ofta är 
avvikande i någon mening och upplevt utanförskap under uppväxten. Många 
av de eftertraktade experterna inom tillväxtnäringarna är excentriker. De ser 
städer som föredras av homosexuella som det bästa tecknet på att det går att 
lyckas, även med andra preferenser och vanor!  

Bohemer och homosexuella utvecklar många av de subkulturer som senare 
populariseras för den stora massan. Dessa arbetar ofta inom konstnärliga 
yrken vilka ingår i Richards definition av den kreativa klassen. Gemensamt för 
den kreativitet som fordras för konstnärlig verksamhet och innovation i de 
högteknologiska företag som genererar vårt samhälles tillväxt och välstånd, är 
en inspirerande närmiljö, där oförutsägbara händelser inträffar som ett 
resultat av oplanerade möten mellan människor. Det är i de centralt belägna, 
täta, rumsligt välintegrerade stadskärnorna som förutsättningarna finns för 
den ”autenticitet” (äkthet) som krävs för daglig inspiration för kreatörer av 
skilda slag. Städer som erbjuder detta i kombination med möjlighet till 
naturupplevelser för längre andhämtningspauser, är vinnare i den ”kreativa 
ekonomin”. Richards teorier tillämpas nu av flera amerikanska och 
kanadensiska städers i deras strategier för ökad konkurrensförmåga. Enligt 
Richard har norden med sitt relativt sett, toleranta samhällsklimat, en 
konkurrensfördel gentemot Centraleuropa och USA och våra städer kan bli 
framtidens ”talent magnets” om vi förvaltar våra stadsmiljöer väl! 

 



VARUFÖRSÖRJNING 
 
 
Godstrafiken i städer har blivit ett växande problem. Strukturförändringar inom 
transportbranschen och ökade krav på tätare leveranser har ökat mängden av 
godstransporter i stadstrafiken. Många städer har stora ambitioner att förtäta staden 
ytterligare med både fler boende och fler verksamheter. Fastighetsägare strävar efter att 
ha så mycket butiksyta som möjligt i affärsfastigheterna och lagerytorna avvecklas. 
Dessa faktorer, tillsammans med andra, gör att trycket på stadens godstransportsystem 
ökar. Detta leder till ökad trängsel, miljöbelastning, säkerhetsrisk och otrygghet. Detta är 
ett stort problem i ljuset av miljökvalitetsnormer och nollvision. Fler tunga fordon på 
stadens gator rimmar illa med ökade krav på attraktivitet och utformning. För att staden 
ska kunna växa och utvecklas måste godstransporterna effektiviseras. Men i jämförelse 
med persontransporter är godstrafiken ett försummat område inom politik och planering 
på kommunal nivå. 
 
I föredraget diskuteras förutsättningar, åtgärder och verksamhetsformer med syfte att 
effektivisera städernas varuförsörjning. Detta görs med fokus på möjligheterna att 
samordna godstransporter i städer. Föredraget utgår från det internationella och 
nationella kunskapsläget inom området. Erfarenheter och resultat från projektet SAMLIC 
- Samordnad varudistribution till Linköpings city kommer att redovisas. Det är angeläget 
att kommuner börjar att arbeta mer aktivt med planering och styrning av godstrafik. För 
att detta ska kunna genomföras måste kommunen ha god kunskap om hur 
godstransporterna utförs i den egna staden. Vidare måste samverkansformer och nätverk 
med berörda aktörer och intressenter byggas upp. Det är högst troligt att effektiva 
åtgärder till stor del måste baseras på olika "public-private partnerships" och konsultativ 
planering med aktiv aktörsmedverkan. Vidare måste trafikplaneringen/regleringen 
utformas så att den stödjer samordningsprojekt. Kommunen måste också undersöka hur 
de transporter av gods som genereras av den egna verksamheten ska kunna 
effektiviseras och samordnas, t.ex. via upphandlingskrav. Dessutom måste godstrafiken 
uppmärksammas mer i både översikts- och detaljplanering.   
 
 
 
Tomas Svensson, PhD, senior researcher 
 
Phone: +46 (0)13 20 40 69  
Fax: +46 (0)13 14 14 36  
e-mail:  tomas.svensson@vti.se
web-site: www.vti.se
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VTI Session 44 - 14.00 – 16.00 
Hur kan parkering bidra 
till en attraktiv och 
hållbar stadsmiljö? 
Roger Johansson Gatubolaget 
 
Biltrafiken ökar och tar stora ytor 
i anspråk. Ökad användning av 
mark för trafikbehov riskerar att 
göra staden gles.  
 
Kunskapen om parkeringens 
effekt på stadsbygganden och ett gott stadsliv är bara delvis känd. 
Spridningen av den kunskap som finns är bristfällig. Beslut om åtgärder för 
att förändra parkeringens villkor och antal tas därför på andra grunder än 
kunskap. Kunskap om parkeringens effekter på stadens karaktär, 
tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet, miljöpåverkan etc. bör göras 
tillgänglig. Medvetna val av åtgärder inom parkering ger effekter som leder 
mot de gemensamma målen för stadsbyggandet.  
 
Huvudmannaskapet för parkeringen varierar. Kommunen har som regel ett 
begränsat ägar- och driftansvar. Kommunen har dock ett planmonopol som 
ger kommunen rätt att inom gällande regelverk bestämma vad mark ska 
användas till och hur byggnader ska utformas. Styrningen sker genom 
inriktning med stöd av Översiktsplanen och i Detaljplanen.  
Trafiksystemet består av trafiknät för alla trafikslag och bytespunkter 
emellan dem. Parkeringsplatsen är en av bytespunkterna. I ”Trafik för en 
attraktiv stad” behandlas trafiknätens uppbyggnad och dess effekter på 
stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan. 
Parkeringsfrågorna ges dock ett litet utrymme.  
 
En kommunal parkeringspolicy kan byggas stegvis. Kommunens storlek 
och konkurrensen om marken avgör hur kraftfull och avancerad policyn blir. 
Policyn byggs kring några verktyg som avpassas efter hur stort behovet är 
att påverka. Exempel på dessa verktyg är: Parkeringsreglering, P-taxa, 
Övervakning, Boendeparkering, Infartsparkering, Samnyttjande etc. Dessa 
är ett axplock av de verktyg som är tillgängliga. Kommunen prioriterar och 
avpassar områdesvis hur verktygen ska användas.  
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Mobil väglagsuppföljning 
 
Biltillverkarna har i långa tider försökt utveckla olika system som skulle kunna varna förarna för halt 
väglag. Också de som upprätthåller vägarna är intresserade av en mobil väglagsuppföljning. I Finland 
ställer Vägförvaltningen två krav på en mobil väglagsuppföljning. I första hand ska den mobila 
väglagsuppföljningen komplettera de fast stationerade vägväderstationerna på så sätt att man ska kunna 
upptäcka lokalt dåligt väglag och vidta åtgärder snabbare än tidigare. I andra hand önskar man att det 
med hjälp av den mobila väglagsuppföljningen, om systemet är tillräckligt exakt för det, skall gå att 
övervaka om friktionsgränserna som definierats i kvalitetskraven för vinterväghållning uppfylls. 
 
I Finland är Vägförvaltningen speciellt intresserad av system för väglagsuppföljning som fungerar 
autonomt, d.v.s. metoder som inte kräver anställning av mätpersonal. I utvecklingsarbetet är därför 
intresset stort för anläggningar som kan anslutas till vanliga fordon såsom bussar, lastbilar, taxibilar eller 
personbilar. Priset på mätsystemet är också en avgörande faktor. Ju billigare systemet är, desto fler 
fordon kan det kopplas till, vilket i sin tur innebär att man får mätningar från flera olika ställen ute på 
vägarna. 
 
Ett mobilt system för väglagsuppföljning består av tre delar: a) själva mätgivaren och ett 
databehandlingssystem b) en trådlös dataöverföringsförbindelse i realtid c) ett lokaliseringssystem. Idag 
är det dessutom betydligt lättare än tidigare att utvidga den rörliga väglagsuppföljningen eftersom det i 
allt större utsträckning används trådlösa dataöverföringsförbindelser och GPS-lokaliseringssystem i 
yrkestrafiken. 
 
I Finland har man under ett halvår testat ett mekaniskt, autonomiskt system för friktionsmätning i två 
bussar. Den ena bussen har kört regelbundet mellan Tammerfors och Lahtis och den andra mellan 
Helsingfors och Kouvola. De första resultaten från testerna har inte varit speciellt uppmuntrande. Det har 
förekommit många funktionsstörningar i systemet. 
 
På många ställen ute i världen utvecklar man olika icke-mekaniska metoder för mobil 
väglagsuppföljning. Systemen baseras sig alternativt på mätning av fordonets kinematik, ljud eller 
förändringar i däckets form eller på optiska väglagsobservationer. Det ser ut som om vi inom en snar 
framtid kan ha ett antal förmånliga alternativ till vårt förfogande för att grovt kunna klassificera 
väglaget. Däremot är det inte lika säkert om vi snart kommer att ha tillgång till så noggrann information 
att vi kan utnyttja den för att övervaka kvaliteten på vinterväghållning. 
 
 
 



 
Vintertrafikens säkerhet i Finland och Sverige 
 
 
I denna undersökning jämfördes vintertrafikens säkerhet i Finland och Sverige. I undersökningen 
studerades bakgrundsfaktorer som påverkar trafiksäkerheten samt analyserades vintersäsongens 
olycksmönster och vinterväglagens olyckrisker med olycksmaterial som grund. Målet var att utreda de 
viktigaste skillnaderna mellan länderna i vintertrafikens säkerhet och den vintertrafikpolitik som följs.   
 
I utredningsdelen av den finländska och svenska vintertrafikens bakgrunder jämfördes skillnaderna i 
vinterklimat, hastighetsbegränsningar, trafikbeteende, bestämmelserna om vinterdäck samt 
vinterväghållningens kvalitetskrav och genomförandet av kvalitetskraven. Speciell uppmärksamhet 
fästes vid resultaten från undersökningar om hastighetsbeteendet under vintern. Enligt de senaste 
svenska undersökningarna sänker personbilarna i Sverige hastigheten med 9-15 km/h på vinterväglag 
med packad snö jämfört med bart väglag, medan finländska undersökningar om vinterväglagens effekter 
visar genomgående en sänkning under 7 km/h. Enligt de nya svenska väghållningsbestämmelserna 
bestäms vinterväghållnings kvalitetskrav endast av vägarnas trafikvolym.  I de finländska 
bestämmelserna påverkas kvalitetskraven förutom av trafikvolymen även av stamlinjenätets 
trafikerbarhet, dvs. vägarnas funktionella klassificering. Vid jämförelse av väglagsuppföljningar som 
utförts i mitten av 1990-talet i Sverige och på 2000-talet i Finland observerades att det förekommer fler 
bara väglag i Sverige och att andelen tunn is i de övre driftstandardklasserna i Finland var större än i 
Sverige. Väghållningens kvalitetskrav är även strängare i Sverige.  
 
Vintersäsongens olycksmönster är rätt överensstämmande i Finland och Sverige. Inga märkbara 
differenser upptäcktes i olycksriskerna under vintersäsongen och vid vinterväglag. Vid jämförelser 
mellan Finland och Sverige på samma breddgrad observerades även att fördelningen av olyckstyperna 
och vintersäkerheten på olika typer av vägar är mycket lika. 
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RISKEN ATT SKADAS ÖKADE EFTER DEN NYA TRAFIKREGELN  
OM VÄJNINGSPLIKT MOT GÅENDE INFÖRDES 

- förslag till åtgärder för ökad säkerhet på övergångsställen 
 

Lars Leden*, Charlotta Johansson** 
 

* VTT Bygg och transport, P.O. Box 1800, FIN 02044 VTT, Finland 
Tel: +358-9-456 4298, Fax: +358-9-464 850, E-post: Lars.Leden@vtt.fi 

f t i ,och Avdelningen ör trafik eknik, Luleå tekniska un versitet  SE 971 87 Luleå,  
Sverige.  

  
**Avdelningen för trafikteknik, Luleå tekniska universitet, SE 971 87 Luleå,  

Sverige. Tel: +46 920 491867 Fax: +46 920 492345, 
 E-post: Charlotta.M.Johansson@ltu.se 

 
 

Den svenska regeländringen den 1 maj år 2000 skärpte kraven på hur fordonsförare 
ska bete sig vid ej signalreglerade övergångsställen. Fordonsförare har numera väj-
ningsplikt mot gående som är ute eller på väg ut på ett övergångsställe. En analys av 
polisrapporterade olyckor fem år före och två år efter regeländringen i Sverige påvi-
sade att risken att skadas ökade 27 % för gående och 19 % för cyklister på ej om-
byggda platser där hastigheten översteg 30 km/h. För gåendeolyckor konstaterades att 
samvariationen mellan olycksutvecklingen på platser med och utan övergångsställe 
var god. I analysen av gåendeolyckor kunde därför hänsyn tas till utvecklingen av 
olyckor på platser utan övergångsställe. Detta gjordes genom att antaga att olycksut-
vecklingen på platser med övergångsställe skulle blivit som på  platser utan över-
gångsställe om ingen regeländring hade genomförts.  

I artikeln konstateras att motorfordons hastighet ej bör överstiga 30 km/h på över-
gångsställen. Att rekommendera en högsta hastighetsbegränsning på 30 km/h och 
tillåta högst 40 km/h på gator med övergångsställen vore ett viktigt steg i rätt riktning 
för att eliminera de negativa konsekvenserna av den nya trafikregeln. På ej signal-
reglerade övergångsställen, där omkörning är möjligt, t.ex. på fyrfältiga gator, skulle 
30 km/h vara obligatoriskt. Vidare föreslås åtgärder för att få bilisterna att stanna 
minst 5 m före övergångsställen om gående är ute eller på väg ut på ett övergångsstäl-
le. 

 

https://webmail.kolumbus.fi/agent/MobNewMsg?to=Lars.Leden@vtt.fi
https://webmail.kolumbus.fi/agent/MobNewMsg?to=Charlotta.M.Johansson@ltu.se


Utformningsprinciper för god trafiksäkerhet och framkomlighet för 
barn som gående och cyklister 

 
 

Charlotta Johansson  
Trafikteknik, Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå, Tel: 0920-491867,  

E-post: Charlotta.M.Johansson@ltu.se 
 
 
Gående och cyklister löper förutom motorcyklister störst risk att dödas eller skadas 
allvarligt i trafiken. Av dessa är risken störst för barn och äldre personer.  
 
I en nyutkommen doktorsavhandling föreslås utformningsprinciper för god trafiksäkerhet 
och framkomlighet för barn som gående och cyklister på platser där gående eller 
cyklande barn möter fordonstrafik, baserat på resultat från avhandlingen och tidigare 
forskning.  
 
En videobaserad metod har utvecklats i vilken trafikanternas beteenden kodas från 
videofilm. Totalt 19 korsningar i Malmö, Borås och Trollhättan i Sverige samt i 
Helsingfors i Finland har studerats före och efter ombyggnaden under totalt fem olika 
tidsperioder vilket har resulterat i en databas med 12481 fotgängar- och cyklistpassager. 
Fordonshastigheter har mätts och både svenska och finska olycksdata har analyserats med 
avseende på fotgängare och cyklister. Skolbarns åsikter om effekten av de fysiska 
åtgärderna och regeländringen har samlats in via skolenkäter.  
 
Ett antal principer förslås för att öka säkerheten för barn men även äldre som fotgängare 
och cyklister. Viktigast är att fordonshastigheten inte överstiger 30 km/h på platser där 
barn som fotgängare och cyklister korsar gator med fordonstrafik (regelbundet). Andra 
fysiska åtgärder föreslås även för att öka orienterbarhet, sikten och synbarheten för barn 
och äldre.  
 



Belysningsåtgärder på obevakade övergångsställen i Eskilstuna 
 
Susanne Gustafsson, VTI 
 
Rapport: VTI notat 32-2004, Effekt av belysningsåtgärder på Strandgatan i Eskilstuna  
Författare: Hans Thulin, Susanne Gustafsson och Alexander Obrenovic 
 
Bakgrund och syfte 
På uppdrag av Eskilstuna kommun har Väg- transportforskningsinstitutet, VTI, genomfört en 
undersökning av effekten av förbättrad belysning på två gång- och cykelöverfarter i 
Eskilstuna. Åtgärden bestod i att förbättra belysningen genom att sätta upp armaturer med 
metallhalogenlampor med 150 W effekt. Det förekom även förändringar genom att vägmärket 
”Övergångsställe” vid ena korsningen sattes upp på två nya eftergivliga belysningsstolpar 
utöver på stolpen till trafikdelarmärket.  
 
Syftet med studien var att följa upp den effekt belysningsåtgärderna hade på bilisters 
körbeteende, cyklisters och fotgängares framkomlighet, säkerhet och trygghet samt attityden 
till åtgärden, 
 
Metod 
Videofilmning genomfördes på de två platserna under en dag med hjälp av fem kameror. Den 
ena av de två platserna hade filmats på liknande sätt vid samma tidpunkt två tidigare tillfällen. 
En enkät skickades ut till boende i närområdet samt till bilister som passerade platserna. Det 
var drygt 70 procent som besvarade de 362 enkäterna. 
 
Resultat 
Enligt enkätsvaren uppfattade trafikanterna den förbättrade belysningen som en klar 
förbättring. Man ansåg att framkomligheten förbättrades liksom säkerheten. Man kände större 
trygghet som fotgängare och cyklist när man passerade över gatan. Man kunde gå lugnare och 
risken för att snava eller snubbla ansåg man också hade minskat. Många av trafikanterna 
tyckte att åtgärden borde genomföras mer generellt inom kommunen. De äldre fotgängarna 
och cyklisterna uttryckte större tillfredsställelse över åtgärden än de yngre. En inte obetydlig 
andel av fotgängarna och cyklisterna tyckte dock att många bilister körde alltför fort. 
 
Trafikanternas uppfattning om belysningsåtgärdens effekt fick stöd i de resultat som framkom 
vid videofilmningen som gjordes på platsen. Dessa resultat visade att bilisterna i högre grad 
lämnade fotgängarna och cyklisterna företräde. Eftersom bilföraren tidigare och bättre 
varseblev fotgängarna och cyklisterna kunde han/hon också anpassa sin hastighet på ett bättre 
sätt. Fotgängarnas och cyklisternas väntetider halverades. Risken för fotgängaren eller 
cyklisten att bli påkörd då han passerade över gatan på de upplysta gång-/cykelöverfarterna 
bedöms ha minskat med 40 %.  

 
 
 



 

Provmetoder och skyddshjälmar för mer realistiska olycksscenarier 
 

Dr. Magnus Aare och Dr. Peter Halldin 
Avdelningen för Neuronik, Centrum för Teknik i Vården, KTH Syd 

Novum, Hälsovägen 7, 141 57 Huddingen 
070-4953602, aare@kth.se 

 
Bakgrund 
Genomsnittshastigheten vid en MC-olycka är ca 40 km/h och den 
genomsnittliga islagsvinkeln är ca 30°. Även vid moped-, cykel- och 
ridolyckor sker ofta islaget med en sned vinkel. Detta är långt ifrån dagens 
lagkrav där hjälmar släpps rakt ner (90 grader) med en islagshastighet på ca 
20 km/h. En sned islagsvinkel medför att huvudet utsätts för rotationsvåld. 
Rotationsvåld mot huvudet kan medföra allvarliga hjärnskador så som DAI 
(Diffuse Axonal Injury) och SDH (Subdural Hematoma). Huvudskador är den 
vanligaste skadan vid MC och mopedolyckor. 3 av 10 huvudskador till följd av MC- och mopedolyckor 
är direkt relaterade till sneda islag, med en rotation som följd, medan endast 1 av 10 huvudskador är 
direkt relaterade till raka islag. De övriga skadorna sker till följd av en kombination av sneda och raka 
islag. 
 
Provmetoder 
Ett problem idag är att standarder och lagkrav för hjälmar inte 
efterliknar de vanligaste islagssituationer. Detta gör att dagens 
hjälmar inte är optimerade för de situationer som användaren utsätts 
för. För att kunna testa hjälmar i mer realistiska olycksituationer har 
en ny typ av provtigg byggts upp på KTH i Stockholm. Med hjälp av 
denna provrigg är det möjligt att simulera de vanligaste 
olyckssituationerna, där föraren träffar marken med en viss vinkel. Samtidigt som det hjälmbeklädda 
provhuvudet släpps vertikalt nedåt accelereras islagsplattan horisontellt. Detta medför ett snett islag där 
islagsvinkel och islagshastighet kan varieras efter eget önskemål. 
 
Bättre hjälma  r
En ny typ av hjälm har konstruerats för att förbättra skyddet mot sneda islag. Vid framtagandet av denna 
hjälm den nya provriggen varit till stor hjälp. I den nya hjälmen kan ytterskalet glida mot innerdelen av 
hjälmen (linern). Detta är en stor skillnad mot en konventionell hjälm, där ytterskalet ofta sitter 
fastlimmat på resten av hjälmen. Glidningen mellan ytterskalet och resten av hjälmen har gjorts möjligt 
genom att lägga in ett lågfriktionskikt innanför ytterskalet. Rörelsen begränsas av en fog i nederkanten, 
men den rörelse som uppstår vid ett snett 
islag är tillräcklig för att minska 
rotationsaccelerationerna i huvudet med ca 
40 %. Denna förbättrade skyddshjälm kallas 
MIPS (Multi-directional Impact Protection 
System) och har hämtat inspiration från ett 
av naturens befintliga skyddssystem, 
nämligen huvudets (vid en sned stöt mot 
skallen glider hjärnan i hjärnvätskan och 
rotationsenergin reduceras). 
 
Med förändringar i dagens hjälmstandarder kan man tvinga hjälmtillverkare att konstruera säkrare 
hjälmar, vilket skulle rädda många liv och mycket lidande. 



 
”Säker och lekvänlig skolväg” den 13 januari kl 14.00, Session 46 
 
Håller våra barn på att bli en "baksätesgeneration"? 
 
Sedan flera år pågår en negativ trend att andelen barn som skjutsas till och från skolan och 
fritidsaktiviteter ökar. Den ökade skjutsningen leder till inaktiva barn, trafikproblem vid 
skolorna och ökade luftföroreningar. Skjutsandet berövar också barnen glädjen att utforska sin 
närmiljö och skapa sina egna livsrum. 
 
Att barnen skjutsas bidrar även till att barnens hälsa försämras på grund av minskad fysisk 
aktivitet. Forskning visar att diabetes och ryggproblem kryper allt längre ner i åldrarna. 
Föräldrarnas flitiga skjutsande innebär att barnen får ett invant resemönster och tror att bilen 
är det enda och bästa sättet att ta sig fram med. Den inställningen är svår att påverka senare i 
livet.  
 
Projektet Säker och lekvänlig skolväg jobbar med flera skolor i Stockholms län för att bryta 
den negativa trenden. En del i projektet innebär att öka medvetenheten om vad skjutsande 
medför för problem, skapa möjligheter för nya resvanor genom att arbeta med såväl fysiska 
som beteendepåverkande åtgärder. Inspirera flera att välja ett bättre och lämpligare 
resealternativ för att nå ökad säkerhet, ökad framkomlighet, bättre trafikmiljö och bättre hälsa 
för barnen. 
 
Samtidigt som barn ska stimuleras att promenera / cykla till skolan av hälso-, miljö- och 
upplevelseskäl måste man parallellt arbeta för att skolvägen blir säkrare, tryggare och mer 
upplevelserik. Projektet arbetar med att ta fram metoder och modeller för arbete med säkra 
skolvägar och pröva dessa. Metoder för att förändra de förhållanden som leder till hög andel 
skjutsande och att påverka invanda resemönster och resesätt.  
 
Projektet ska ses som ett komplement till traditionell trafikplanering och handlar om att ändra 
ett miljö- och hälsobelastande resmönster till att bli mer långsiktigt hållbart. 
 
 
Fariba Daryani 
Projektledare 
Säker och lekvänlig skolväg 
Fariba.daryani@ostermalm.stockholm.se

mailto:Fariba.daryani@ostermalm.stockholm.se
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Gatu- och fastighetssektionen  
Åsa Zetterberg  
 

Session 46 – Trafiksäker skolskjuts genom förar-
stöd, upphandling och uppföljning 
 
Varje dag åker drygt 300 000 grundskole- och särskoleelever skolskjuts i nå-
gon form. Dessutom är det många gymnasieelever som dagligen transporteras 
till och från skolan. Skolskjuts är alltså en omfattande verksamhet med höga 
krav på säkerhet och trygghet. Kvalitetssäkring av denna verksamhet kan och 
bör ske på flera olika sätt. Några av de kvalitetssäkringsmetoder som Svenska 
Kommunförbundet har arbetat med under den senaste tiden är förarstöd samt 
upphandling och uppföljning. 

Skolskjutsförarna har en nyckelroll när det gäller att transportera elever tryggt 
och säkert till och från skolan. För att ge dessa förare ett stöd i arbetet har VTI 
och Svenska Kommunförbundet, genom bidrag från Skyltfonden, tagit fram 
en handbok till skolskjutsförare. Skriften behandlar såväl lagar och regler som 
vad man bör tänka på i planeringsskedet samt innan, under och efter skol-
skjutsfärden.  

Upphandling och uppföljning av skolskjuts är viktiga moment för att uppnå 
säkra och trygga transporter. Att upphandla skolskjutsar är emellertid en kom-
plicerad procedur som kräver kunskap om lagstiftning, miljö och trafiksäker-
het och om den verksamhet som transporterna ska betjäna. Vilka krav som kan 
och får ställas, hur dessa kan formuleras, hur anbuden kan värderas och hur 
kvaliteten kan följas upp är centrala frågor som behandlas i Svenska Kom-
munförbundets skrift ”Upphandling av transporter”.  
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Utformning av logistiksystem för bättre balans mellan kostnad, tid och miljö 
 
Under de senaste åren har ett flertal rapporter publicerats som beskriver hur miljön ständigt 
försämras och de klimatförändringar som beskrivs tros delvis kunna tillskrivas den ökning av 
emissioner som har tillkommit p.g.a. mänskligt beteende. Emissioner är också den största 
orsaken till att man inom EU inte räknar med att uppnå de mål som har satts upp för perioden 
2008-2012 i Kyoto-protokollet. Självklart finns det en mängd orsaker till den ökning av 
emissioner som har skett, men en orsak som ofta nämns som delvis ansvarig för detta är 
dagens logistiska lösningar. Kortare ledtider, mindre beställningsvolymer, mer frekventa 
transporter, mindre tidsfönster m.m. är bara några av de förändringar många företag har 
upplevt under senare år. En konsekvens därav är att många industriföretag har valt att 
centralisera sin distribution, vilket ur en miljösynvinkel anses vara förkastligt. 
 
Inom logistikområdet har det så klart gjorts försök för att förbättra den dystra 
miljösituationen, men detta har oftast skett genom teknikrelaterade förbättringar. Denna typ 
av förbättringar, t.ex. grönt bränsle och förbättrade motorer, anses i många fall ha gått till 
spillo p.g.a. att det har tagits beslut på högre nivåer inom företagen som har gjort att det den 
totala miljöbelastningen trots allt har ökat. Ett exempel på ett sådant beslut är centralisering av 
distributionssystem, vilket är en vanlig företeelse inom industrin idag. Enligt befintliga teorier 
ska denna typ av strukturell förändring ha negativa effekter på miljön då det totala 
transportarbetet, uttryckt som mängden tonkilometer, ökar i och med införandet av denna typ 
av distributionssystem. 
 
Dessa teorier bygger dock på mer traditionella teorier kring uppbyggnaden av 
distributionssystem och tar således inte hänsyn till att det i decentraliserade system finns ett 
stort behov av brandkårsutryckningar för att upprätthålla servicen gentemot slutkund. Dessa 
leveranser sker ofta med flyg, ett transportmedel som såväl kostar mycket som resulterar i 
större miljöpåverkan än lastbil. Om dessa expressleveranser skulle tas med i beräkningarna är 
det inte säkert att centraliserade distributionssystem skulle ha en så pass mycket större 
miljöpåverkan än decentraliserade system. I dagsläget saknas det dock empiriska studier kring 
detta och syftet med denna presentation är därför att presentera de inledande resultaten från ett 
forskningsprojekt vid avdelningen för Logistik på Linköpings Universitet, vars avsikt är att 
utreda de miljömässiga konsekvenserna av strukturella förändringar i distributionssystem 
samt att lyfta upp miljöpåverkan som en variabel vid sidan av service och kostnad vid 
utformningen av logistiksystem. 
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Problemer og løsninger for vareleveranser i by1

 
Toril Presttun, Vegdirektoratet Norge 
 
Byenes behov for effektive varetransporter for å fungere som levende og trivelige byer er 
sjelden i fokus.  Når varedistribusjon diskuteres i offentlige plandokumenter er det ofte med 
fokus på miljøproblemer.  Planleggerne har vært lite opptatt av de lokale godsstrømmene og 
deres betydning for byens liv. Kunnskapen om godstransport og logistikk er for lav blant 
planleggere og arkitekter. Sjåførene har lav status i planleggingen.   
 
Innlegget tar utgangspunkt i sjåførenes hverdag, og viser problemer de møter i sin jobb. 
Mange har arbeidsforhold som medfører løft og bruk av muskelkraft som overstiger 
arbeidsmiljømyndighetenes krav til gjentakende belastning over tid, i tillegg til betydelig 
stress. Problemene skyldes dels næringslivets tilrettelegging, men også mangler og dilemma i 
offentlig forvaltning og planlegging på flere nivå.  
 
Innlegget tar opp vanlige problemer knyttet til:  
• byutvikling; varedistribusjon i overordnede planer 
• lovlige oppstillingsplasser for bil – gateutforming og regelverk 
• flytting av varene fra bil til varemottak, herunder utforming og organisering av 

varemottaket 
 
Distribusjon i byer utgjør en stor andel av logistikkostnaden for varene. Logistikksystemene 
effektiviseres jevnlig, men det synes å være lav produktivitetsutvikling i prosessen med å 
flytte varene fra bil til mottaker. Lossingen tar for lang tid, lastebilene står for lenge. 
Arealbeslaget er blir derfor større enn det som er rasjonelt.  
 
Bysentrum er endring.  Folkeliv, gågater og kafeer har et helt annet omfang enn da bilen ble 
vanlig og trafikkreglene ble utarbeidet. Trafikkreglene hindrer i dag fornuftige løsninger og 
fleksibel bruk av gategrunn.  
 
Vegdirektoratet har jobbet med vareleveranser i by et par år som del av fou-programmet 
”Transport i by” Prosjektet har hatt følgende målsetting: ”Å bidra til utforming av bygater, 
regelverk for varelevering og organisering av va etranspo ter som best mulig ivaretar, 
tilgjengelighet, sikkerhet og trivsel for alle brukergruppene av byen. ”  

r r

                                                

 
Gjennom prosjektet har Vegdirektoratet utarbeidet en håndbok for kommunale planleggere, 
byggesaksbehandlere og lokale vegadministrasjoner.  Håndboken har fått tittelen: ”Byen og 
varetransporten. Tilrettelegging for varelevering i by”.  Håndboken er nå på høring til 
kommuner og handels- og transportbransjens organisasjoner. 
 
 
 
 
 
 

 
1  
”By” på norsk er det samme som ”Stad” på svensk.  



Charlotte Reinholdt Hageback   Malin Konradsson 
WSP Sverige / Luleå tekniska universitet Länsstyrelsen i Norrbottens län / Företagsstöd 
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Samordning av person- och godstransporter i Norrbottens glesbygd 
Runt om i landets gles- och landsbygder pågår en försämring av tillgängligheten till 
kommersiell service. Bara under 2002 har nära 300 butiker försvunnit. Sedan 1996 har drygt 
400 orter mist sin sista butik. Detta har också medfört försämringar för annan service då 
butikerna i gles- och landsbygd ofta fungerar som ombud för andra funktioner. I Norrbotten 
tror en fjärdedel av handlarna som är ensamma på sin ort att de inte kommer att vara ägare av 
sin butik om tre år enligt en rapport som Länsstyrelsen i Norrbotten tagit fram under 
sommaren och hösten 20031. Forskning och studier inom området tillgänglighet och 
samordning av persontransporter och godstransporter har bland annat pågått på Luleå tekniska 
universitet sedan 2000. Syftet med forskningen är bland annat att öka tillgängligheten till 
service för de boende samt för dagligvarubutiken och andra företag i glesbygden.  
 
Kommunerna i Norrbotten har arbetat fram lokala utvecklingsprogram för kommersiell 
service med syfte att definiera mål och insatser för att uppnå det regionalpolitiska målet om en 
god servicenivå i alla delar av landet. Dessa kommunala program har mynnat ut i ett 
länsprogram där vissa insatsområden som är viktiga för hela länet pekats ut. Ett av dessa är 
behovet av förbättrade person- och godstransporter för att uppnå en god servicenivå. 
 
Detta har lett till en gemensam satsning mellan bland annat EU mål 1, Länsstyrelsen, 
Konsumentverket, Länstrafiken i Norrbotten och Vägverket Region Norr. Två kommuner i 
Norrbotten ingår i projektet, dessa är Pajala och Gällivare kommuner. I kommunerna har 
bland annat kartläggning och enkätundersökning inom samordning av person- och 
godstransporter ägt rum. Analys av enkäterna har lett till ett antal pilotprojekt som kommer att 
starta under 2005. Ett pilotprojekt som kommer att testas i Pajala kommun är aktivitetsbussen. 
Aktivitetsbussens syfte är att de som bor i byar skall kunna ta sig till en annan by för att utföra 
en aktivitet. Denna aktivitet är till exempel besöka en bekant, studiecirkelsaktivitet, idrott, 
besöka fritidsgården, kyrkan, gå på teater, etc. Ett annat pilotprojekt som kommer att testas i 
Gällivare kommun är en servicetur till en dagligvarubutik. Ett tredje pilotprojekt som planeras 
är samordning av gods till dagligvarubutiker och ett fjärde är anropsstyrd trafik.  
 
Studien i Gällivare kommun ligger cirka ett år efter studien i Pajala. Detta för att ta lärdom av 
det som genomförs i Pajala kommun. Dessa två kommuner är relativt olika. I Pajala kommun 
finns cirka 80 byar och i Gällivare kommun finns det endast ett tiotal byar. Projektet kommer 
att slutredovisas i februari 2006.  
 
Under föredraget kommer bland annat resultatet från enkätundersökningen att presenteras 
samt presentation av de pilotprojekt som kommer att påbörjas under 2005 och de erfarenheter 
som erhållits under denna första period.  
 
 

                                                 
1 Uppföljning – Kommersiell service i glesbygd, Länsstyrelsen i Norrbottens län rapportserie 11/2003 ISSN-nr: 
0283-9636 



Mikrosimulering i VISSIM av verksamheten i Trelleborgs 
hamn 
Linnea Viklund 
Trivector Traffic AB 
linnea.viklund@trivector.se
046-38 65 48 
 
I Trelleborgs hamn samsas på liten yta en mängd olika trafikslag. Lastbilar, personbilar, 
farligt gods, löstrailers, containrar och hamnens egna fordon samsas med järnvägs- och 
färjetrafik. Godset som hanteras i Trelleborgs hamn svarar för cirka 15 % av det totala värdet 
av Sveriges utrikeshandel, och den omfattande färjetrafiken skapar dagligen över 40 
förbindelser till kontinenten. 
 
Trivector Traffic AB har under 2004 färdigställt en datormodell i mikrosimulerings-
programmet PTV VISSIM, för att beskriva hamnverksamheten. I modellen hanteras 
persontrafik, lastbilstrafik, löstrailers och tågtrafik i anslutning till färjorna. Användandet av 
ett flertal innovativa signalstyrningsmetoder gör att modellen i mycket hög grad liknar 
verkligheten. 
 
Simuleringsmodellen hanterar alla de processer som ingår i hamnverksamheten. Lastbilar och 
personbilar anländer till hamnen för att åka med en färja. Föraren checkar in, köar upp på 
anvisad plats och väntar tills det är dags att köra ombord. Samtidigt hanterar hamnens egen 
personal den stora mängd löstrailers och containers som också ska åka med. När färjan 
kommer in till hamnen sker lossning och lastning av förarbunden trafik, löstrailers och 
järnvägsvagnar parallellt. Modellen visar en hektisk kväll med avgångar från fyra lägen 
samtidigt. 
 
Med hjälp av modellen kan ett flertal framtida scenarion analyseras. Bland annat kan man 
testa hamnens kapacitet med avseende på fler och större färjor. Modellen ska användas som 
ett beslutsunderlag vid planering av utbyggnad av hamnen.  
 
 

mailto:Linnea.viklund@trivector.se
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4. ABSTRACT 
 

Vad företag har för krav på 
godstransporttjänster  
 
 
Vilka specifika behov och önskemål har egentligen det svenska näringslivet på 
servicenivåer för godstransporttjänster idag?  
 
Jag kommer att presentera resultat från en färsk enkätundersökning omfattande 
drygt 1100 representativt utvalda svenska företag. Svarsfrekvensen blev mycket hög, 
framförallt för de större företagen med stora flöden, där ca 64 % besvarade den 
mycket omfattande enkäten. Undersökningen riktades till företag i alla 
tillverkningsbranscher samt partihandlare som har godstransporter över 15 mil. 
Resultaten är av detta skäl särskilt intressanta för att t.ex. olika branschers speciella 
transportmönster kan urskiljas. Enkäten täckte in en beskrivning av godsflödena, 
kvaliteten på servicen, relations- och miljöaspekter samt priset. Av speciellt intresse 
är de inköpsansvarigas bedömning av vilka dimensioner på service som väger tyngst 
vid valet av transportör, samt hur de bedömer att kvaliteten är på den service som 
deras transportörer levererar idag. Detta torde vara av intresse även för 
transportbranschen. Pålitlighet och punktlighet är, inte helt oväntat, faktorer som 
väger tungt vid valet av transportör, men även andra aspekter kan vara 
betydelsefulla. Priset är viktigt men kvalitetsdimensionerna är ofta viktigare och 
avgörande vid transportupplägget. 
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Förbättrad informationsöverföring mellan företag i ett logistiskt flöde 
Linda Ramstedt, Johanna Törnquist, Paul Davidsson 

Blekinge Tekniska Högskola 
 
Informationsflödet mellan företag i logistikbranschen har sedan länge haft en betydande roll i det totala 
logistiska flödet och mycket fokus ligger fortfarande på tekniker för att möjliggöra överföring av 
information mellan diverse parter. Problemen som finns beror dock inte i huvudsak på bristfällig tillgång 
till tekniklösningar – det finns ett flertal systemleverantörer som tillhandahåller kraftfulla kompletta IT-
lösningar för de aktörer i logistikbranschen som önskar etablera elektronisk dataöverföring med sina kunder 
och underleverantörer. Problemet är snarare grundat på anpassningssvårigheter av existerande IT-system 
och de höga kostnader som är förenade med detta. Många av aktörerna i denna bransch kan klassas som 
små- och medelstora företag utan behov av och investeringsmöjligheter i storskaliga lösningar, men 
behöver kunna överföra information elektroniskt för att bedriva sin verksamhet. Idag överförs mycket 
information som t.ex. transportbokning och godsspecifikation manuellt med hjälp av fax och telefon. 
Problem som uppstår kan vara att informationen inte finns tillgänglig i tid eller på rätt plats och duplicering 
av denna försvåras. Frågan är då, krävs det avancerade och dyra system för att lösa detta problem, eller 
finns det andra, enklare lösningar att tillgå?  

AIS42 är ett projekt finansierat av VINNOVA som fokuserar på detta problem, applicerat på ett 
antal företag i främst Karlshamn. Målet med projektet är att visa att det går att förbättra informationsutbytet 
mellan olika aktörer med olika förutsättningar i transportkedjor med enkla medel. Företagen har olika 
informationssystem och ansatsen i projektet är att skapa och demonstrera användningen av en gemensam 
plattform där företagen kan överföra nödvändig information mellan sig. 

Projektarbetet har utgått från ett antal transportkedjor där olika typer av företag är representerade. 
Utifrån dessa kedjor har ett antal behov identifierats och en kravspecifikation skapades utifrån dessa 
definierade behov. En genomgång gjordes av vilka befintliga lösningar som finns för detta problem och ur 
denna såg vi ett stort utbud av tekniska lösningar men vad som saknades var en enkel, billig, 
plattformsoberoende lösning som kan användas av olika aktörer oavsett storlek och investeringsmöjlighet. 
Med utgångspunkt från detta och kravspecifikationen har en prototyp för elektronisk 
informationsöverföring tagits fram. Den baseras på gratis mjukvara och tillhandahåller 
kommunikationsfunktionaliter mellan olika affärssystem med stöd för informationsöverföring via 
webbportal, e-post, fax och SMS. Den testades genom att två affärssystem, Hogia Mobilast och Movex, i 
två företag, Karlshamns Expressbyrå och Karlshamns AB, i projektet kopplades samman i en 
demonstration. Projektet har utvärderat erfarenheterna från projektet samt nyttan med mjukvaran.  



Abstrakt/sammandrag till VTI dagarna 2005, session 50 
Pehr-Ola Persson, Chalmers 
 
Förändrade distributionsförhållande baserade på elektronisk handel 
 
Ämnet för detta föredrag är att beskriva på vilket sätt den fysiska distributionen av gods 
förändrats i och med en allt mer utbredd e-handel, vilka verktyg som används och vilka krav 
som ställs på de inblandade aktörerna. Med utgång från logistikföretagen och deras kunder 
diskuteras utvecklingen inom fysisk distribution och de roller som spelas av respektive part.  
Presentationen innefattar även en kort diskussion om det ämne som förväntas spela en stor 
roll i framtiden, RFID, samt en koppling till de informationsverktyg som finns och används 
idag inom transportnäringen. 
 
Som grund används de projekt och erfarenheter som vunnits inom ramen för E-log* och E-log 
II* samt de studier som för närvarande drivs inom projektet. 
 
* E-log II är ett e-projekt som pågått i drygt ett år, som namnet antyder är det en fortsättning 
på ett tidigare projekt som i sin tur startade 2000. Projektet är ett samarbete mellan 
högskolorna i Lund, Linköping och Chalmers i Göteborg där vi ser på olika områden inom 
logistik kopplat till e-handel. Namnet E-log står för logistik och e-handelskonsekvenser men 
uttydes idag: innovativ informationsstyrd logistikutveckling. Projektet stöds och finansieras 
genom Vinnovas försorg. Medverkande i projektet är förutom de tre högskolorna DHL, 
Schenker, Industri-Matematik International, Bergman & Beving samt Tetra Pak. 
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