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Förord 
 
Trafikverket (fd Vägverket) har finansierat projektet Utbildning för samverkan inom 
väg- och trafikteknikområdet (AL90 B 2007:24634). Kontaktperson på Trafikverket 
har varit Inga-Maj Eriksson. Projektledare har Charlotta Johansson, Luleå tekniska 
universitet varit, och har även skrivit och sammanställt följande rapport. 
 
Redovisningen av projektet innebär en lägesredovisning av situationen i Sverige 
avseende grundutbildning och forskarutbildning inom kunskapsområdet väg- och 
trafik samt en sammanställning av inom vilka områden utbildningsbehoven är störst 
och hur det kommer att se ut i framtiden. Lägesredovisningen avser grundutbildad 
personal dvs. civ.ing. (eller master) eller möjligen högskoleingenjör. (eller bachelor), 
samt forskarutbildad personal inom väg- och transportområdet. 
 
Följande personer har bidragit med uppgifter till projektet om grundutbildning och 
forskarutbildning inom väg- och transportområdet: 
 
Gunnar Lannér, Chalmers tekniska högskola 
Ebrahim Parhamifar, Lunds tekniska högskola 
Rolf Magnusson, Högskolan i Dalarna 
Anders Lindahl, Bibbi Nissan, Joel Franklin och Lars-Göran Mattsson, Kungliga 
tekniska högskolan 
Clas Rydergren, Linköpings universitet/tekniska högskolan/Norrköping 
Anders Larsson, Sveriges lantbruksuniversitet 
Inga-Maj Eriksson, Trafikverket 
Charlotta Johansson och Glenn Berggård, Luleå tekniska universitet. 
 
Rolf Magnusson och Gunnar Lannér har även bidragit med text till rapporten. 
 
 
Luleå, Maj 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



Sammanfattning 
 
Det översiktliga syftet med projektet är en lägesredovisning av situationen i Sverige 
avseende grundutbildning och forskarutbildning inom väg- och trafikområdet. 
Projektet kan sammanfattas i följande frågor: 
 

- Vilken inriktning har forskarutbildningen inom väg- och trafikområdet haft de 
senaste tio åren? Omfattning (dvs. antal) och inriktning avseende 
licentiatexamen och doktorsexamen.  

- Vilken inriktning har grundutbildningen inom väg- och trafikområdet haft de 
senaste tre åren? Omfattning (dvs antal) och inriktning av examensarbeten.  

- Vilka behov har avnämarna av personer utbildade inom väg och trafikområdet 
i framtiden; inriktning, utbildningsgrad och antal? 

- Hur väl stämmer utbudet av utbildad personal överens med det framtida 
behovet som finns? 

- Inom vilka ämnesområden behövs det mer utbildad personal, och med vilken 
inriktning? 

 
Lägesredovisning redovisas uppdelat på följande delområden, för åren 1999-2009 för 
forskarutbildning och åren 2007-2009 för grundutbildning:  
 

- Trafikplanering 
- Trafiksäkerhet  
- Trygghet och tillgänglighet 
- Kollektivtrafik  
- Gestaltning 
- Trafikpsykologi 
- Landskap 

- Drift och underhåll 
- ITS 
- Trafikmodellering och kapacitet 
- Trafikekonomi 
- Vägbyggnad och geoteknik 
- Miljö- och hälsoeffekter 
- Samhällsplanering 

 
Totalt har 182 doktors- och licentiatavhandlingar producerats under åren 1999-2009. 
Av alla doktors- och licentiatavhandlingar handlar 25 % om vägbyggnad eller 
geoteknik, 18 % om trafikmodellering, 10 % om drift och underhåll, och 8 % om 
trafiksäkerhet. Drygt hälften av alla licentiat- och doktorsexamen har producerats vid 
KTH, därefter 17 % vid LTH. 
 
Totalt har 152 examensarbeten om 30 Hp producerats under åren 2007-2009. Ungefär 
18 % av alla examensarbeten handlar om trafikplanering, därefter är trafikmodellering 
vanligast med 12 %, vägbyggnad med 11 % och trafikekonomi och trafiksäkerhet 10 
% vardera. Produktionen av examensarbeten är mer spridda över olika H/U än vad 
doktors- och licentiatavhandlingarna är, och examensarbetena är även mer spridda på 
olika ämnesområden. 
 
En övergripande slutsats från denna sammanställning att det inte finns något 
ämnesområde där det bedrivs för mycket forskar- och grundutbildning inom väg- och 
trafikområdet. Det är i stället brist på både forskar- och grundutbildad personal inom 
alla studerade ämnesområden.  
 
Trafikverkets uppgifter för åren 2011-2020 är att 1600 personer kommer gå i pension 
under den tidsperioden. Om antagandet görs att hälften av dessa ska nyanställas och 
hälften av dessa är inom ämnesområdet väg- och trafik behövs det ca 40 nya personer 



per år totalt bara till Trafikverket. Ett lågt antagande är att Sveriges kommuner 
kommer ha behov av minst lika många personer inom väg- och trafik. Till det läggs 
uppgifterna från FIA på ca 90 ingenjörer och 220 yrkesarbetare per år fram till 2015. 
Summan av dessa är minst 390 personer per år under överskådlig framtid. Svaret på 
detta projekts sista fråga om vilka ämnesområden som behöver fler utbildad personal 
är att alla ämnesområden behöver personal. 
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1 Bakgrund 

En fungerande, modern och långsiktig grundutbildning och forskarutbildning är 
nödvändig för att säkra kompetensförsörjningen inom väg- och trafiksektorn. En 
omstrukturering sker bland landets högskolor och universitet; utbildningar har lagts 
ned och såväl utbildning som forskning/utveckling lever under osäkra villkor. 
Ungdomars val av gymnasieprogram och deras förväntningar på framtida 
arbetsuppgifter ser väsentligt annorlunda ut i dag jämfört med för bara 20 år sedan. 
 
Utbudet av högre utbildning är dessutom starkt kopplat till vilken forskarutbildad 
personal som skall finnas vid landets högskolor och universitet, då kravet för högre 
utbildning är disputerad undervisande personal.  
 
Projektet innebär en lägesredovisning av nuvarande situation, vad som är gjort och 
bör göras för att svensk utbildning inom väg- och trafikområdet bättre ska motsvara 
dagens och framtida behov. Resultatet av projektet är utgångspunkt för samordnat 
agerade från lärosätena i t.ex. rekryteringssyfte efter samråd med branschen. 
 

1.1 Syfte  
 
Det översiktliga syftet med projektet är att ta fram en lägesredovisning av situationen 
i Sverige avseende grundutbildning och forskarutbildning inom väg- och 
trafikområdet. Syftet är även att sammanställa inom vilka områden 
utbildningsbehoven är störst och hur det kommer att se ut i framtiden, 
pensionsavgångar osv., avseende grundutbildad personal dvs. civ.ing. (eller master) 
eller möjligen högskoleingenjör (eller bachelor), samt forskarutbildad personal inom 
väg- och transportområdet.  
 
Syftet är även att sammanställa vilka inriktningar respektive lärosäten har i dag inom 
väg- och trafikteknikområdet, samt hur väl de överensstämmer med branschens 
nuvarande och framtida efterfrågan. Projektet kan sammanfattas i följande frågor: 
 

- Vilken inriktning har forskarutbildningen inom väg- och trafikområdet haft de 
senaste tio åren? Omfattning (dvs. antal) och inriktning avseende 
licentiatexamen och doktorsexamen.  

 
- Vilken inriktning har grundutbildningen inom väg- och trafikområdet haft de 

senaste tre åren? Omfattning (dvs antal) och inriktning av examensarbeten.  
 
- Vilka behov har avnämarna av personer utbildade inom väg och trafikområdet 

i framtiden; inriktning, utbildningsgrad och antal?  
 

- Hur väl stämmer utbudet av utbildad personal överens med det framtida 
behovet som finns? 

 
- Inom vilka ämnesområden behövs det mer utbildad personal, och med vilken 

inriktning? 
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1.2 Avgränsning  
 
Denna inventering är avgränsad till den tekniska delen av samlingsämnet väg och 
trafik; dvs. inventeringen avser planering, utformning och dimensionering av trafik 
och vägar. Järnvägstrafik, eller spårtrafik allmänt ingår inte. Nämnas bör att det även 
finns angränsande områden; tex. beteendevetenskap och trafik- eller transportekonomi 
som ingår i inventeringen. Inventeringen av dessa ämnen kan inte säkerställas vara 
helt systematisk då inventeringen har främst har begränsats till ämnen inom 
traditionell teknisk fakultet, förutom planeringsämnena.  
 
Det finns mycket forskning och grundutbildning som har behandlats i inventeringen, 
doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och examensarbeten, som handlar om 
byggnad för trafik/transport. Som exempel kan ges kalkförstärkning av lerjordar, olika 
aspekter av upphandlingsfrågor eller organisation för byggande av broar, eller 
förstärkning av broar. Många av dessa handlade om specifika ämnet i sig och inte 
tydligt tillämpningen ”väg och trafik”, vilket har lett till att dessa har valts bort i den 
här inventeringen.  
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2 Metod 

2.1 Forskning 
 
Som urvalskriterium för att beskriva forskarutbildningen inom väg- och trafikområdet 
används utförda licentiatexamen och doktorsexamen vid respektive utbildande 
lärosäten. Tidsspannet tio år väljs utifrån antagandet att antalet forskarutbildade 
personer under den tiden går att beskriva i kvantitativa termer och kategorisera i 
ämnesområden, samt att dessa personer också har hunnit arbeta inom ämnesområdet 
efter erlagd forskarexamen.  
 
Inventeringen genomförs med ansatsen att trafiksystemen är tillgängliga, 
framkomliga, säkra, trygga, miljömässigt acceptabla mm för alla (kvinnor/män, barn, 
äldre, funktionshindrade m.fl. grupper). Alla transportsätt kan finnas representerade 
mer eller mindre beroende på transportbehov för persontransporter.  
 
Definitionen av begreppet väg och trafik är viktigt för urvalet av studerade 
ämnesområden, och det är ett brett ämnesområde. Vid ett möte i mars 2010 med 
representanter från Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Dalarna, Kungliga 
tekniska högskolan, Linköpings universitet/tekniska högskolan/Norrköping, Sveriges 
lantbruksuniversitet, Luleå tekniska universitet och Trafikverket/Vägverket 
diskuterades detta ingående. Det diskuterades även vad som inte är väg och trafik. 
Slutsatsen blev att definitionen begreppet bör tas fram inom projektgruppen på Luleå 
tekniska universitet.  
 
Detta behandlades senare inom projektgruppen och slutsatsen av detta blev att 
forskningen redovisas uppdelat på följande delområden:  
 

- Trafikplanering 
- Trafiksäkerhet  
- Trygghet och tillgänglighet 
- Kollektivtrafik  
- Gestaltning 
- Trafikpsykologi 
- Landskap 

- Drift och underhåll 
- ITS 
- Trafikmodellering och kapacitet 
- Trafikekonomi 
- Vägbyggnad och geoteknik 
- Miljö- och hälsoeffekter 
- Samhällsplanering 

 
Genomgången baseras på de olika trafikantgrupperna biltrafik, gående, cyklister, MC 
och moped, samt tung trafik där så är lämpligt. Kollektivtrafik har en egen rubrik, 
enligt ovan.  
 
Forskning inom ämnesområdet väg och trafik bedrivs även vid forskningsinstitut som 
finns i Sverige, t.ex. Trafikverket, Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI, 
Boverket och Sveriges kommuner och landsting och men eftersom fokus har varit på 
doktors- och licentiatavhandlingar, och examinering ej sker vid dessa organisationer 
har genomgång av deras egna rapporter uteslutits.  
 
Följande organisationers forskning redovisas: 
 

- Chalmers tekniska högskola 
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- Högskolan i Dalarna 
- Kungliga tekniska högskolan, KTH 
- Linköpings tekniska universitet LiTH/ Norrköping  
- Luleå tekniska universitet, LTU 
- Lunds tekniska högskola, LTH 
- Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 

 
För att även beskriva psykologiska, samhällsvetenskapliga eller pedagogiska aspekter 
för väg, trafik och människors rörelse har följande två organisationers forskning 
studerats: Umeå universitet och Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. 
 

2.2 Grundutbildning 
 
Som första urvalskriterier för att beskriva inriktning av grundutbildning inom väg- 
och trafikområdet används utförda examensarbeten vid respektive utbildande 
organisation. Tidsspannet tre år väljs utifrån antagandet att antalet examensarbeten är 
betydligt fler än forskarutbildade personer, och är därmed tillräckligt som kvantitativ 
beskrivning av studenternas examensinriktningar. Detta material samlas in via 
universitets och högskolors webbsidor. 
 
Som ett andra urvalskriterier för att beskriva grundutbildningens inriktning inom väg- 
och trafikområdet väljs de utbildande organisationernas beskrivningar av inriktning av 
utbildningarna de senaste tre åren, beskrivet som typ av examen, samt även kurser. 
Detta material samlas in via universitets och högskolors webb, samt genom dialog 
med de utbildande organisationerna, och även enkäter riktade till de utbildande 
organisationerna med den övergripande frågan; vilka utbildningar och kurser bedrivs 
inom trafikområdet vid er högskola eller universitet?  
 
Fokus ligger på civilingenjörsutbildningar, masterutbildningar och 
ingenjörsutbildningar. Eventuellt kommer även beteendevetarutbildningar och om så 
är möjligt även samhällsvetarutbildningar med inriktningen trafik och transport. 
Trafik- och transportekonomiska utbildningar kan även komma att inventeras. Det 
utbud av utbildningar från universitet och högskolor som redovisas är de samma 
lärosäten som för inventeringen av forskarutbildningen. Ingen särskild sökning har 
gjorts för att beskriva grundutbildning inom psykologiska, samhällsvetenskapliga 
eller pedagogiska aspekter för väg, trafik och människors rörelse.  
 
Vid mötet i mars 2010 med ovan nämnda representanter diskuterades även 
möjligheterna till samarbete eller samverkan mellan olika lärosäten för att bättre 
kunna erbjuda bredare grund- och forskarutbildning inom väg och trafik i landet.  
 

2.3 Avnämare 
 
Avnämarnas behov av typ av utbildning och personal samlas in via deras webbsidor, 
huruvida det finns karriärmöjligheter inom organisationerna, samt genom dialog med 
avnämarna. Förutom de högskolor och universitet som listats ovan är följande 
organisationer de som inventeras avseende behov av forskar- och eller grundutbildad 
personal inom väg- och trafikområdet: Vägverket och Banverket, dvs nuvarande 
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Trafikverket, FIA, Förnyelse i anläggningsbranschen, och Sveriges kommuner och 
landsting, SKL. 
 
Utbildande organisationers uppgifter jämförs med uppgifterna från avnämarna. Detta 
resultat leder till beskrivning av ett framtida utbildningsbehov totalt sett, och 
beskrivning av utbildningsbehov som finns i dag eller kommer att bli i framtiden, som 
inte ingår i dagens utbildningsutbud. 
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3 Forskning inom väg- och trafikområdet  

3.1 Chalmers tekniska högskola 
 
Institutionen för arkitektur vid Chalmers tekniska högskolas verksamhet baseras på 
arkitekturteorier och arkitekturhistoria, designteorier samt kunskaper om hållbar 
utveckling. Frågor som behandlas är stadsbyggnad och byggnadskonst men framför 
allt samspelet mellan dessa områden, utveckling av den byggda miljön - städer, 
bostäder och lokaler - samt arkitekturens form och teknik (Chalmers, arkitekturs 
hemsida, 2010). Forskningsprojekt inom Arkitektur bedrivs inom nedanstående 
områden. 
 

- Uthålligt samhällsbyggande och stadsutveckling  
- Boende, arbete, omvårdnad  
- Materia, rum, struktur  
- Arkitekturhistoria, arkitekturteori, designteori  

 
Forskningen vid institutionen för Bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 
omfattar byggande i samhället, hus, vägar och vatten. Den innefattar planering, drift 
med hänsyn tagen till miljö, energi och ekonomi. Inom forskningen analyseras 
samspelet i samhället mellan tekniska lösningar, människa och natur (Chalmers, 
bygg- och miljötekniks hemsida, 2010). Institutionen består av följande avdelningar: 
 

- Byggnadsekonomi och visualiseringsteknik 
- Byggnadsteknologi  
- Geologi och geoteknik  
- Konstruktionsteknik  
- Teknisk akustik  
- Vatten miljö teknik  

 
Forskningen inom institutionen har fokus på hållbart byggande, avseende byggnader, 
anläggningar och annan infrastruktur. Frågor som berörs är säkerhet och hälsa, resurs- 
och energieffektivitet, tillförlitlighet för teknisk funktion samt management i 
byggprocessen. 
 
Inom avdelning GEO med grupperna Geologi, Geoteknik samt Väg och trafik bedrivs 
forskning inom Förorenade områden, Geokonstruktioner (dvs jordens 
teknisk/mekaniska egenskaper; släntstabilitet för naturliga som förstärkta slänter, 
jordförstärkning med kalkcementpelare, pålgrundläggning och samverkan mellan 
överbyggnad och mark), Hydrogeologi i berg, Jordars hållfasthets och 
deformationsegenskaper samt Väggeoteknik. Området väggeoteknik behandlar 
vägkroppens, dvs. bärlagret och förstärkningslagrets tekniska egenskaper utifrån ett 
geotekniskt synsätt, nämnas särskilt kan överbyggnadens samverkan med 
undergrunden (Chalmers, Geologi och geotekniks hemsida, 2010). Inom gruppen Väg 
och trafik är forskningens huvudsakliga inriktning vägutformning och trafiksäkerhet. 
 
På Chalmers bedrivs ”Kompetenscentrum Infrastruktur” (Kompetenscentrum 
Infrastrukturs hemsida, 2010). Bakgrunden till Kompetenscentrum Infrastruktur är att 
åldersfördelningen inom väg- och vatteningenjörskåren är ojämn och omkring 50 % 
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av dessa yrkesverksamma kommer att pensioneras inom mindre än en 10-års-period 
(skrivet 2004). Syftet med Kompetenscentrum Infrastruktur är att stärka möjligheterna 
i konkurrensen om forskningsmedel såväl som att branschen gör en gemensam och 
kraftig satsning på utbildning, fortbildning, samt forskning och utveckling inom 
anläggningsområdet. En uppgift för kompetenscentrat är att identifiera forsknings- 
och utvecklingsprojekt i Göteborgsregionen inom högskolan och statliga verk och 
stödja, samordna, strukturera och utveckla denna verksamhet, så att centrats 
medlemmar får del av och kan tillgodogöra sig resultaten. Målet med centrat är att 
generera nya utbildningsinsatser och forskningsuppgifter.  
 
I bilaga 1 följer en förteckning av de doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar 
som har producerats de tio senaste åren inom väg- och trafikområdet vid Chalmers 
tekniska högskola. 
 

3.2 Högskolan Dalarna 
 
Högskolan Dalarnas forskning koncentreras huvudsakligen till sex prioriterade 
forskningsområden och två etableringsområden. Forskningen inom väg och trafik sker 
huvudsakligen inom de två forskningsområdena ”Mikrodataanalys och e-
infrastruktur” samt ”Regionala förändringsprocesser”. Forskningen bedrivs främst 
inom ämnena datateknik, informatik, kulturgeografi, nationalekonomi, statistik och 
vägteknik. Tidigare har forskning inom trafikområdet också bedrivits inom ämnet 
psykologi.  
 
Forskningen inom ämnet datateknik är inriktad mot utveckling av sensorer och 
metoder för registrering av tillstånd hos olika komponenter i transportsystemet samt 
system för trafikstyrning, inom informatik mot IT-tillämpningar inom 
transportsystemet, inom kulturgeografi mot information om resvägar och resmål för 
att underlätta planering och genomförande av resor, inom nationalekonomi mot 
transportekonomi och ekonomiska incitament för att påverka trafikantbeteende, inom 
vägteknik på drift och underhåll av vägar och trafikanläggningar, samt inom 
psykologi mot trafikantbeteende. Statistik bistår med beräkningar inom alla dessa fält.  
  
Nedan ges exempel på projekt som genomförs vid Högskolan i Dalarna på temat väg 
och trafik (Forskning vid Högskolan Dalarna - en presentation av forskningsstrategin 
2009-2011 och 161 pågående forskningsprojekt, 2009). I de flesta projekt utförs en 
stor del av forskningen av doktorander. 
 
I forskningsprojektet ”Detektering och igenkänning av Vägskyltar” studeras beteende 
hos fordonsförare och datorstödda metoder utvecklas för att automatiskt registrera och 
känna igen vägskyltar samt bedöma deras tillstånd. 
 
I forskningsprojektet ”Olika metoder för dammbindning av grusvägar” studeras vilka 
dammbindningsmaterial som lämpar sig för olika grusmaterial och olika 
dammbindningsmetoders livslängd, kostnader och miljöeffekter. Syftet med projektet 
är dels att utvärdera egenskaperna hos material till grusslitlager och vilka 
dammbindningsmetoder som lämpar sig för olika material, dels att utveckla och 
utvärdera laboratoriemetoder för analys av material till grusslitlager. 
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Syftet med projektet ”Tjälrestriktioner - hantering och uppföljning” är att utveckla ett 
system för bedömning av hur bärförmågan längs lågtrafikerade vägar varierar med 
tiden under tjällossningen. Syftet är också att skapa ett system för att samla in, 
analysera och distribuera sådan information till olika väganvändare. 
 
I projektet ”Projektering för minskade drift och underhållskostnader” studeras hur 
vägarna och deras komponenter kan utformas i projekteringsskedet så att framtida 
underhållsinsatser underlättas. En viktig del i projektet är att utveckla LCC-modeller.   
 
I projektet ”Trafikantinformation i realtid - nuläge, tekniktrender, innovationer och 
Införandeprocess” tas det fram en nulägesrapport och utarbetas en teknisk framsyn 
inom området. Avsikten är att - i ett internationellt perspektiv - kartlägga produkter 
och tjänster som beräknas nå marknaden inom 5-10 år. 
 
I projektet ”Automatisk vegetationsbesiktning på och längs med järnvägen” tas 
metoder, algoritmer och annat underlag fram för att med hjälp av bl.a. bildanalys 
utveckla ett helt automatiskt övervakningssystem. 
 
Eftersom Högskolan Dalarna inte har examensrättigheter i forskarutbildningen, så 
utfärdas heller inte några licentiat- eller doktorsexamina vid högskolan. I 
nedanstående tabell har dock tagits upp avhandlingar där doktoranden haft sin 
huvudsakliga anställning vid Högskolan Dalarna eller utfört huvuddelen av sin 
forskarutbildning där. I bilaga 2 följer en förteckning av de doktorsavhandlingar och 
licentiatavhandlingar som har producerats de tio senaste åren inom väg- och 
trafikområdet vid Högskolan Dalarna. I den mån examinationen skett vid svenskt 
lärosäte som beskrivs i detta dokument blir alltså avhandlingen registrerad dubbelt.  
 

 HDa 
ITS 5  
Trafikplanering 2 
Trafiksäkerhet 2 
Vägteknik 4* 

* I två fall har examinationen skett vid KTH. 
 

3.3 Kungliga tekniska högskolan, KTH 
 
Vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad – ABE, KTH finns 
utbildningsprogram och forskning om framtidens samhälle; om hur städer, byggnader 
och infrastruktur skall utformas och byggas, om institutioner och regelsystem för en 
bra livsmiljö och goda utvecklingsbetingelser för näringslivet. ABE-skolan består av 
sju institutioner och fem forskningscentra, förutom Centrum för hållbar 
kommunikation som drivs i samarbete med en annan skola. Forskning bedrivs inom 
arkitektur, byggvetenskap och mark- & vattenteknik och filosofi, nationalekonomi 
och samhällsplanering (Kungliga tekniska högskolan, skolan för Arkitektur och 
Samhällsbyggnads hemsida, 2010).  
 
Väg- eller trafikrelaterad forskning (direkt eller indirekt) vid Skolan för arkitektur och 
samhällsbyggnad är (Kungliga tekniska högskolan, Forskning vid skolan för 
Arkitektur och Samhällsbyggnads hemsida, 2010): 
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- Arkitektur: arkitektur, stadsbyggnad, arkitekturteknik och arkitekturhistoria  

 
- Byggvetenskap: betongbyggnad, byggnadsmaterial, brobyggnad, 
byggnadsteknik, installationsteknik, samt jord- och bergmekanik  

 
- Fastigheter och byggande 

 
- Samhällsplanering och miljö: Geoinformatik & geodesi, Regional utveckling, 
Kultur- och stadsutveckling samt Miljöstrategier och hållbar utveckling  
 
- Transportvetenskap (inklusive Centre for Transport Studies CTS och Centre 
for Traffic Research CTR): Säkerhetsforskning, Trafik- & logistik, Transport- och 
lokaliseringsanalys samt Väg- och banteknik. 
 

Skolans ämnesövergripande forskning har nyligen utvecklats inom området hållbar 
stadsutveckling. Vid skolan finns också ett centrum för forskning om drift och 
underhåll inom infrastrukturområdet; CDU, Centrum för drift och underhåll av 
infrastruktur. Vidare samverkar skolan nära med CSC:skolans centrum för hållbar 
kommunikation och ITM:skolans centrum för hållbar utveckling. 
 
CDU, är ett virtuellt forskningscentrum organiserat inom Skolan för arkitektur och 
samhällsbyggnad vid KTH. Kriteriet för en centrumbildning är att den utgörs av olika 
parter med vilka särskilda avtal tecknas. CDU har sina doktorandprojekt placerade vid 
parterna (lärosätena). Parterna inom CDU är för tillfället KTH, Högskolan Dalarna, 
Luleå tekniska universitet och Göteborgs universitet.   
 
I CDU fokuseras drift och underhåll av infrastruktur. Utgångspunkter är kundnytta, 
långsiktig hållbarhet och samklang med övergripande politiska mål. CDU förser 
samhället med kompetens och med forskarutbildade civilingenjörer och 
samhällsvetare med målet att minimera livscykelkostnaden för teknisk infrastruktur. 
Inom CDU finns också ett flertal kurser som ingår i doktorand- och 
civilingenjörsutbildningar, men även externa studerande kan delta.  
 
Gruppen för Stadsplanering vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH, har 
en långsiktig forskningsstrategi för att studera effekterna av arkitektur och stadens 
form på människors användning av det urbana rummet som en del av vardagen. 
Gruppen arbetar främst med Space Syntax och metoder och verktyg för att analysera 
tillgänglighet, täthet och mångfald på en detaljerad morfologisk nivå av byggnader 
och städer, samt verktyg för människor och objekt i stadsrummet (Kungliga tekniska 
högskolan, Forskning och Forskarutbildning vid KTH Arkitekturskolans hemsida, 
2009). 
 
Institutionen för Samhällsplanering och miljö arbetar med följande ämnesområden; 
samhällsplanering, miljö och hållbar utveckling, geoinformatik och bebyggelseanalys. 
(Kungliga tekniska högskolan, Urban planering och miljös hemsida, 2009). 
Avdelningen för Urbana och Regionala Studier vid institutionen för 
Samhällsplanering och miljö handlar för närvarande ca 50% av forskningen om frågor  
inom trafik/transport/transportinfrastruktur i stort beskrivet som: 
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- Kunskap om urbana och regionala strukturer, förhållanden, utvecklingsfaktorer,  
interaktioner bebyggelse – trafik.  Transportsystemets betydelse för regionförstoring 
samt regionförstoringens ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter. 
- Utvärdering och utveckling av urban och regional planering, policies, mål, 
indikatorer, styrmedel, dialog och beslutsprocesser. Effektiva planeringsprocesser för 
transportsystem och transportinfrastruktur för att vinna tid utan att äventyra kvalitet, 
rättssäkerhet och demokrati. 
- Former för samordning av stads- och trafikplanering samt former för samordning av 
planering från Trafikverket med regional och kommunal planering. Kollektivtrafik i 
kommunal planering med målet att dubbla kollektivtrafikens marknadsandel , rumslig 
utformning för ökad säkerhet vid tunnelbanestationer etc. 
- Lösningar för hållbar stadsutveckling och regional utveckling som inkluderar 
transportfrågor. Finansiering, styrning och organisation av transportinfrastruktur med 
fokus på bl.a. frågan om medfinansiering och nyttiggörande av de mark- och 
fastighetsvärden som uppstår vid infrastrukturbyggande.   
 
Forskningen vid Avdelningen för Miljöstrategisk analys på samma institution berör 
skärningspunkten mellan miljöfrågor, samhällsförändringar och teknikutveckling. 
Projekten är ofta mångdisciplinära och bedrivs i samarbete med praktiker. Aktuell 
forskning inom trafik behandlar konflikten mellan dagens transportplanering och dess 
ökade miljöpåverkan i samhället, och de transportpolitiska målen. 
 
Arc o Plan är en forskargrupp vid Arkitekturskolan, skolan för Arkitektur och 
Samhällsbyggnad. Gruppen fokuserar på planerings- och projekteringsprocesser, 
bedömning och utvärdering, samt kunskapsanvändning i plan- och byggprojekt 
(Kungliga tekniska högskolan, Arc o Plan forskargrupps hemsida, 2009.) Arbetet 
omfattar följande huvudområden: 
 
Institutionen för transportervetenskap arbetar med två huvudområden: utformning av 
ett hållbart transportsystem och Väg- och banteknik. Institutionen har även kompetens 
inom risk- och sårbarhetsanalys. De ämnen som institutionen bedriver forskning inom 
är trafikteknik, säkerhet, intelligenta transportsystem, transportpolitik, 
transportekonomi, hållbara transport- och stadssystem samt lokalisering (Kungliga 
tekniska högskolan, Institutionen för transporter och samhällsekonomi, 2009). 
 
Exempel på forskningsprojekt (Kungliga tekniska högskolan, Arkitekturskolans 
hemsida, Institutionen för transporter och samhällsekonomi, forskning, 2009): 
 
- Analyser av effekten av trängselavgifter i Stockholm 
- Långsiktiga effekter av ekonomiska styrmedel på transportsystemet, till exempel 
förändringar i beskattning och avdrag för resekostnader 
- Effekter av dålig standard på vägyta, lägsta godtagbara standard 
- Modellering och analys av ett hållbart transportsystem och markanvändning 
- Tillväxt och förändring av tre stadsdelar i Stockholm - vardagslivet, bebyggd miljö 
och transporter; policys, energianvändning och ledning 
- Sårbarhetsanalyser av vägnät 
- Analys av efterfrågan på godstransporter genom jämviktsmodeller 
- Modell på bilägande beroende på tillgänglighet och kollektivtrafik 
- Infrastruktur, tillgänglighet och produktivitet 
- Variationer i värdering av restid 
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- Optimera cykelpooler i europeiska städer - OBIS 
- Buller i städer - QCITY 
- Transport modellering mot operativa standarder i Europa - MOTOS 
- Bus Rapid Transit - en översyn med identifiering av forskningsfrågor 
- Intelligenta trafiksäkerhetssystem - COOPERS 
- Komfort och gott förarbeteende i järnvägs- och busstrafik 
- OD flödesberäkning 
- DYMOBUS: Dynamisk modellering av buss- och biltrafik 
- Utvärdering av intermodala transportkedjor 
- Uppföljning av reseefterfrågan längs Blekinge kusten linjen 
- Fraktkundernas värderingar av faktorer som har betydelse på transportmarknaden 
- Gröna Tåget (Gröna tåget) - marknaden och tjänster 
- Modeller och åtgärder för köbildning. Relevans, giltighet och tillförlitlighet 
- PREDIKT - Förutsägelse av restider och ruttval vid incidenter 
- Kollektivtrafiken i täta korridorer - buss, tåg eller tjänster parallellt? 
- Säker stad för alla genom ITS 
- Trafiksignaler i cirkulationsplatser 
 
Institutionen för Byggvetenskap bildades 2001 genom att samla de tekniska 
discipliner vid KTH som hör till utbildning och forskning för samhällets byggande 
och byggnadsförvaltande verksamhet. Ämnesområdena är organisatoriskt uppdelade i 
sju avdelningar. Dessa är betongbyggnad, brobyggnad (inkl stålbyggnad), 
byggnadsmaterial, byggnadsteknik (inkl byggnadsakustik), installationsteknik (inkl 
skyddsventilation), jord- och bergmekanik och miljö- och naturresursinformation 
(Kungliga tekniska högskolan, Arkitekturskolans hemsida, Institutionen för 
Byggvetenskap, forskning, 2009). 
 
Institutionen för Mark- och vattenteknik forskar och utbildar inom miljökonsekvens-
analyser, mark och vatten, och ekologiska effekter av transportinfrastruktur. Som 
exempel kan ges grundvattenproblemen i samband med tunnelbyggen, och olika 
aspekter av hur man kan förbättra hållbarheten och effektiviteten i samband med 
byggande och förvaltning av nya och befintliga vägar och samtidigt minska 
kostnaderna.  
 
I bilaga 3 följer en förteckning av de doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar 
som har producerats de tio senaste åren inom väg- och trafikområdet vid Kungliga 
tekniska högskolan. 
 

3.4 Tekniska högskolan vid Linköpings universitet LiTH/ Norrköping  
 
Vid Institutionen för Teknik och naturvetenskap (ITN), LiTH, i Norrköping, bedrivs 
forskning och utbildning vid avdelningen för Kommunikations- och transportsystem 
inom trafikområdet. (KTS) (Tekniska högskolan vid LiU, Institutionen för Teknik och 
naturvetenskaps hemsida, 2010).  
 
Den verksamhet som bedrivs sker inom områdena telekommunikation, trafikmodeller, 
kvantitativ logistik, matematik, och trafiksäkerhet. Gemensamt för de tre första 
områdena är att forskning och undervisning behandlar frågeställningar rörande 
planering, utformning, nyttjande, styrning och analys av infrastruktur för transporter 
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av människor och gods samt för telekommunikation. En inriktning behandlar hur 
modern informationsteknologi och mobil och trådlös telekommunikation kan 
användas och integreras i framtidens transport- och trafiksystem, samt hur matematisk 
modellering kan användas för att beskriva systemen. Tillämpningar finns inom 
områdena intelligenta transportsystem (ITS) och intelligent logistik. Avdelningen 
koordinerar verksamheten inom den Nationella forskarskolan i Intelligenta 
transportsystem. Totalt arbetar ca 40 personer vid KTS varav ca 10 personer är 
doktorander. Forskarutbildningsämnet heter infrainformatik. 
 
I bilaga 4 följer en förteckning av de doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar 
som har producerats de tio senaste åren inom trafikområdet vid Tekniska högskolan 
vid LiU. 
 

3.5 Luleå tekniska universitet, LTU 
 
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, LTU har ca 370 anställda. 
Institutionens forskning och utbildning bedrivs inom sex avdelningar; arkitektur och 
vatten, byggkonstruktion och -produktion, drift, underhåll och akustik geoteknologi, 
geovetenskap och miljöteknik och industriell miljö- och processteknik.  
 
Avdelningen för arkitektur och vatten består av Förnyelsebar energi, Geografisk 
informationsteknik, Trafikteknik, Stadens vatten samt det relativt nybildade ämnet 
Arkitektur. Den trafikrelaterade forskningen och utbildningen som bedrivs inom 
avdelningen är trafikteknik, trafiksäkerhet, trafik- och samhällsplanering. Forskningen 
behandlar dels trafikplanering i vidare mening, men även forskning om oskyddade 
trafikanters säkerhet, framkomlighet och trygghet, men även andra trafikantgrupper 
berörs (Luleå tekniska universitets hemsida, 2010). 
 
Inom avfallsteknik studeras alla aspekter av avfallshantering som: uppkomst, 
insamling, behandling och slutligt omhändertagande av materiella avfall (inklusive 
återvinning). Forskningen syftar till att utveckla verktyg för en uthållig 
avfallshantering, där t.ex. vägbyggnad av återvunnet material studeras. 
 
Byggkonstruktions kärnkompetens är kunskap om byggande och användande av 
materialen trä, betong och stål liksom innovativa material som kolfiber och naturliga 
fibrer. Avdelningen består av forskningsämnena Konstruktionsteknik, Stålbyggnad 
och Träbyggnad. Broars konstruktion och byggnad är det tydligaste vägrelaterade 
forskningsområdet. 
 
Drift och underhåll arbetar med tillgänglighet, pålitlighet och driftsäkerhet för 
produktionskapacitet, produktivitet och vinst med ett industriellt perspektiv. 
Huvudsyftet är att minska de finansiella riskerna. Avdelningen för drift och underhåll 
driver Järnvägstekniskt Centrum (JVTC) där man arbetar med drift- och 
underhållsfrågor för järnvägstransportsystem.  
 
Geoteknologi har bildats av forskningsämnena Geoteknik och Berganläggningsteknik. 
Inom geoteknik arbetar man med miljögeoteknik, tjälgeoteknik och jordmekanik 
medan berganläggningsteknik handlar om bergmekanik samt berg- och gruvteknik. 
Vägbyggnad är det tydligaste vägrelaterade forsningsområdet.  
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I bilaga 5 följer en förteckning av de doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar 
som har producerats de tio senaste åren inom väg- och trafikområdet vid Luleå 
tekniska universitet. 
 

3.6 Lunds universitet och Lunds tekniska högskola, LTH 
 
Vid Institutionen för teknik och samhälle, LTH arbetar ca 60 personer. Undervisning 
ges framförallt på programmen Ekosystemteknik, Väg- och vattenbyggnad, 
Lantmäteri, Arkitektur och Teknisk fysik. Gruppen Trafik och väg undervisar inom 
områdena trafikteknik, trafikplanering och vägbyggnad dels på civilingenjörsnivå, 
dels på högskoleingenjörsnivå i Helsingborg (Lund tekniska högskolas hemsida, 
2009). 
 
Forskningen inom trafikområdet fokuserar på trafiksäkerhet, äldre och 
funktionshindrades trafikmiljö, kollektivtrafik, cykeltrafik, trafikmiljö och 
trafikekonomi. Vägbyggnad arbetar med vägens utformning och konstruktion. 
 
Nyckelord för forskningen vid institutionen för Teknik och samhälle, LTH är trafik, 
vägbyggnad, trafiksäkerhet, kollektivtrafik, cykeltrafik, äldre och funktionshindrade, 
avgasutsläpp, trafikteknik, trafikplanering. I bilaga 6 följer en förteckning av de 
doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar som har producerats de tio senaste åren 
inom väg- och trafikområdet vid Lunds tekniska högskola. 
 
Vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH, undervisas bland annat i 
arkitektprogrammet. Det totala antalet studenter är omkring 300 stycken. Institutionen 
undervisar också på programmen för industridesign, lantmäteri, brandingenjör och 
civilingenjör väg- och vatten. Inom institutionen bedrivs parallellt med utbildning 
forskning om arkitektur och byggd miljö. Ämnet stadsbyggnad vid Institutionen för 
arkitektur och byggd miljö handlar om utformningen av stadsdelar, städer och 
regioner. Undervisning och forskning behandlar den fysiska miljön på olika 
skalnivåer från detaljutformning av stadsrum till strukturell planering i regional skala. 
De övergripande målen är långsiktig kvalitet - attraktivitet - i stadsmiljön och 
långsiktig miljömässig hållbarhet (LTH, Stadsbyggnads hemsida, 2010). 
Ramprojektet Den mänskliga staden består av tre doktorandprojekt för 
kunskapsuppbyggnaden kring frågor om stadens estetiska dimension, t.ex. 
stadsrumsanalys där det studeras vilka faktorer som bidrar till att skapa en estetiskt 
tilltalande, inbjudande och attraktiv stadsmiljö, där trafik kan vara en del. Inga 
doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar har producerats de tio senaste åren 
inom väg- och trafikområdet vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö. 
 

3.7 Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 
 
Forskningen vid institutionen för stad och land, SLU, Ultuna behandlar mötet med 
ekologiska och tekniska system och vad det får för konsekvenser i ett 
hållbarhetsperspektiv (Sveriges lantbruksuniversitet, avdelningen för 
landskapsarkitekturs hemsida, 2010). 
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Forskningen omfattar processer och metoder för planering, genomförande och 
konsekvensbedömningar av framtida förändringar i markanvändning, t.ex. 
vägbyggnad. Forskningen handlar om att planera, kommunicera och leda processer 
för att skapa attraktiva landskap, stadsmiljöer och landsbygder. Vid institutionen 
bedrivs forskning inom följande ämnesområden: landskapsarkitektur, 
miljökommunikation, landsbygdsutveckling och agroekologi. Ämnet 
landskapsarkitektur omfattar förvaltning och utveckling av det redan byggda, med 
hänsyn till historia och framtid, kvaliteter och attraktivitet i naturlandskapet, 
grönstruktur, urbana och rurala miljöer tillsammans med människors behov och 
relationer.  
 
Väg- eller trafikrelaterad forskning (direkt eller indirekt) vid enheten för 
landskapsarkitektur, Ultuna, omfattar (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för 
stad och lands hemsida, 2010): 
 

- Barns utemiljö och barns inflytande i planering  
- Kulturmiljöplanering 
- Ljudmiljöer utomhus  
- Landskapsarkitekturens historia  
- Miljökonsekvensbedömning (MKB)  
- Naturmark i bebyggelse  
- Planeringsprocesser och planerarroller  
- Uthållig samhällsbyggnad  

 
Väg- eller trafikrelaterade forskning (direkt eller indirekt) vid enheten för 
miljökommunikation omfattar organisation, samspel och kommunikation mellan 
människor i miljösammanhang, organisering och samspel för synen på och 
hanteringen av naturresurser, konflikter som uppstår; samt maktutövande som 
utvecklas vid processer för naturresurshantering (Sveriges lantbruksuniversitet, 
avdelningen för miljökommunikations hemsida, 2010). 
 
Vid SLU, Alnarp, finns inom området Landskapsarkitektur, planeringsforskning där 
det studeras samhälls- och miljöfrågor i vid bemärkelse och hur dessa hanteras inom 
den fysiska planeringen. Miljö avser här livsmiljön i städer och på landsbygd. Under 
senare år har hållbar stadsutveckling och peri-urban landskapsförändring fått ökad 
betydelse, t.ex. med den nationella forskarskolan ”Architecture and Planning in the 
Urban Landscape” (APULA). Inom området Landskapsarkitektur och 
Designforskning bedrivs forskning kring det av människan gestaltade landskapet, dess 
historia och kulturarv, där väg- och gatumiljöer kan ingå (Sveriges 
lantbruksuniversitet, landskapsarkitekturs hemsida, 2010). Nedan följer exempel på 
forskningsprojekt som bedrivs vid området Landskapsarkitektur, Alnarp: 
 

- Hållbar stadsutveckling 
- Utveckling och gestaltning av minnesplatser i nutida stadsmiljö 
- Efemära landskap 
- Stad-Land 
- I skuggan av staden: metodutveckling 
- Stadens nya natur - en alternativ guide till Malmö 
- Cinescapes- Förmedlande urbanism och filmisk föreställning  
- Development and Design of Memorials in Contemporary Urban Space 
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- Det offentliga rummet som forum för kreativ interaktion, kommunal planering 
möter normbrytande praktik. 

 
Vid Alnarp, SLU, vid området Landskapsutveckling studeras design, byggande och 
förvaltning av stadens utemiljöer, samt vård av landskap för boende, rekreation och 
flerbruk (Sveriges lantbruksuniversitet, Landskapsutvecklings hemsida, 2010). Nedan 
följer beskrivning av forskning som bedrivs inom området Landskapsutveckling: 
 

- Landskapsvård och Parkutveckling 
- Markbyggnadsteknik, markvetenskaplig grund med tillämpning mot mark och 
vegetation i urban miljö 
- Skötsel av urbana grönområden, produktionssystem, metoder och teknik för 
förvaltning av urbana grönområden och vegetation i anslutning till den tekniska 
infrastrukturen 
- Landskapsmanagement, ekonomi, ledarskap, verksamhetsutveckling, 
organisations- och arbetsformer. 

 
I bilaga 7 följer en förteckning av de doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar 
som har producerats de tio senaste åren inom väg- och trafikområdet vid Sveriges 
lantbruksuniversitet  
 

3.8 Umeå universitet och Stockholms universitet 
 
Vid Umeå universitet finns Transportforskningsenheten (Trum). Vid Trum studeras 
transporter och resande huvudsakligen med fokus på mindre enheter som individer, 
hushåll och företag (Transportforskningsenhetens (Trum) hemsida, 2010). Forskare 
vid TRUM har sin anställning och delar av sin verksamhet vid någon institution vid 
Umeå universitet. Verksamheten bedrivs med inriktning mot samhällsvetenskaplig 
och beteende- och kognitionsvetenskaplig forskning om persontransporter. I 
inventeringen av forskningen vid Trum för åren 1999-2009 har inte hittats någon 
publikation i samband med forskarutbildning tydligt kopplat till temat väg och trafik. 
Doktors- eller licentiatexamina kan dock ha publicerats kopplat till Trum, men har då 
troligtvis publicerats under respektive institution. 
 
I inventeringen av forskningen för åren 1999-2009 vid Pedagogiska institutionen vid 
Stockholms universitet fanns ingen publikation i samband med forskarutbildning 
tydligt kopplat till temat väg och trafik. Ett exempel på forskning där väg och trafik 
kan vara en del kan nämnas t.ex. Centrum för plats och lärande, en interaktiv 
mötesplats för forskare och praktiker som intresserar sig för platsens betydelse för 
lärandet och lärandets betydelse för platsen (Centrum för plats och lärandes hemsida, 
2010). Medlemmar i centrumet kommer bland annat från Stockholms universitet, 
Umeå universitet, Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Chalmers och 
Sveriges lantbruksuniversitet. 
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4 Licentiat- och doktorsexamen 1999-2009 

 

Nedan redovisas en sammanställning av alla licentiat- och 
doktorsexamen per U/H inom väg och trafik för åren 1999-2009 baserat 
på uppgifter från kontaktpersonerna på universiteten och högskolorna, 
samt deras hemsidor enligt uppgifterna i föregående kapitel. Av alla 
doktors- och licentiatavhandlingar handlar ca 25 % om vägbyggnad eller 

geoteknik, ca 18 % om trafikmodellering, ca 10 % om drift och 
underhåll, och 8 % om trafiksäkerhet. Drygt hälften av alla licentiat- och 
doktorsexamen har producerats vid KTH, därefter 17 % vid LTH. 
 

  
 
Tabell 1. Doktorsavhandlingar inom väg och trafik 1999-2009. 

  Chalmers HiD KTH LiTH/N LTU LTH SLU Summa
Gestaltning    1      1 

ITS / Simulator   2  2  3   7 
Kollektivtrafik 1     1   2 

Miljö- och hälsoeffekter    5   1 1 7 
Trafikmod, simulering och kapacitet    18 3     21 

Trafikekonomi   3 4    1 8 
Trafikplanering 1  1   1   3 
Trafiksäkerhet    1 1 1 8   11 

Trygghet och tillg.       3   3 
Psykologi   2       2 

Vägbyggnad och geoteknik 1  18  2 3   24 
Landskap        2 2 

Samhällsplanering 1  2    1 4 
D o U   1 10      11 

Summa 4 8 60 6 3 20 5 106 
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Tabell 2. Licentiatavhandlingar inom väg och trafik 1999-2009. 
 

  Chalmers HiD KTH LiTH/N LTU LTH SLU Summa
Gestaltning           1   1 

ITS / Simulator   1  2  1   4 
Kollektivtrafik     1  2   3 

Miljö- och hälsoeffekter    4   1   5 

Trafikmod., simulering och kapacitet    10 2     12 
Trafikekonomi    4 1     5 
Trafikplanering 1     1   2 
Trafiksäkerhet 1   1 2    4 

Trygghet och tillg. 1     5   6 
Psykologi          0 

Vägbyggnad och geoteknik 4  17      21 
Landskap        1 1 

Samhällsplanering 1  2  1    4 
D o U   2 5   1     8 

Summa 8 3 42 7 4 11 1 76 
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Figur 1. Doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar inom väg och trafik 1999-2009 per ämnesområde. 
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5 Grundutbildning inom trafikområdet de senaste tre åren 

 
Nedan följer en redovisning av vilken grundutbildning som genomförs vid högskolor 
och universitet inom väg- och trafikområdet.  
 

5.1 Kurser inom väg och trafik 
 
På webbsidan http://www.trafikkurser.se/, (2010) redovisar man på Chalmers kurser 
inom ämnesområdet väg och trafik från H/U i Sverige; Chalmers, Kungliga Tekniska 
högskolan, Luleå tekniska universitet och Lunds Tekniska Högskola. Bakgrunden till 
att informationen togs fram var att det fanns behov hos studenter på Chalmers att läsa 
kurser vid andra H/U och det var svårt att överblicka kursutbudet inom väg och trafik 
i Sverige. Webbsidan administreras av studenter som anlitas för uppdraget. Webb-
sidan togs fram inom ett utvecklingsprojekt vid avdelning GEO, gruppen Väg och 
trafik med syftet att bland annat undersöka och utveckla möjligheterna för att vid de 
olika högskolorna erbjuda studenterna deltagande på distans i kurser som inte finns 
tillgängliga på den egna högskolan. Ett lyckat försök utfördes våren 2010 i samarbete 
mellan LTH och Chalmers i en kurs om Väg- och gatuunderhåll. Dock föreligger 
fortfarande vissa administrativa hinder och oklarheter i samband med registrering av 
studenterna och ekonomin för genomförande av kurser över lärosätesgränserna, vilket 
diskuterades vid mötet i mars 2010. Det är även praktiska problem med att man har 
olika upplägg i poäng och indelning av året på de olika lärosätena, men det gäller 
egentligen all utbildning, inte bara inom väg och trafik. Studenter är fria att själva 
söka kurser på annat lärosäte, med möjligheten att få dem tillgodoräknade i sin 
utbildning vid det lärosäte där man är inskriven, förutsatt att innehållet 
överensstämmer med utbildningsplanens mål. 
 
Webbsidan administreras av avdelning GEO, grupp Väg och trafik på Chalmers. 
Uppdatering av informationen kan göras av GEO eller respektive högskola. Totalt 
finns 84 grundutbildningskurser listade (redovisade maj 2010) fördelade på H/U i 
antal: 
 

Chalmers 5
Högskolan Dalarna 3
KTH 50
LTH 6
LTU 20

 
För mer detaljerad redovisning se bilaga 8. Uppdelat på ämnesområden kan kurserna 
beskrivas som (redovisade maj 2010) i antal: 
 

Drift och Underhåll 7
Järnväg 9
Kollektivtrafik 1
Miljö/Uthålliga transporter 4
Trafikanalys 3
Trafikekonomi/Management 8
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Trafikplanering 32
Trafiksäkerhet 2
Trafikteknik 4
Vägbyggnad 14

 
Noteras bör att en del av kurserna i planering kan klassas allmänt som stadsbyggnads-
kurser eller planeringskurser, inte alltid tydligt specifikt trafikplaneringskurser. Av de 
kurser som anges finns även nio stycken kurser som hör till järnvägstrafik; järnvägs-
byggnad; signalsystem m.m. Några av kurserna i vägbyggnad omfattar även 
begreppet järnvägsbyggnad, här listade under vägbyggnad. 
 
Databasen skulle kunna utvecklas till att i framtiden även innehålla undervisande 
personer och vilka kunskaper dessa personer har. Databasen skulle också kunna 
utvecklas till att även innehålla olika varianter av e-kurser eller nätkurser (dvs. kurser 
som ges på nätet på olika sätt), eller liknande, för att underlätta samarbete över 
lärosätesgränserna. 
 

5.2 Utbildningsprogram inom väg och trafik 
 

Chalmers 
Vid Chalmers ges sex kurser, som hör till väg- och trafikområdet: Samhällsplanering, 
Väg- och trafikteknik, Teknisk samhällsplanering, Projektarbete anläggning, Traffic 
and urban planning och Road engineering.  
 
Kurserna läses inom Byggingenjörsprogrammet, Kandidatprogrammet Väg och 
vattenbyggnad och Masterprogrammet Geo and Water Engineering (från 2011 med 
det nya namnet Infrastructure and environmental engineering). 
 
De första åren läser alla Väg- och vattenstudenter gemensamma ämnen; 
grundläggande kurser i matematik, byggnadsmekanik, fysik och ekonomi, samt 
tekniska tillämpningsämnen som byggnadsfysik, konstruktionsteknik och geoteknik. I 
slutet av tredje året görs ett kandidatarbete på 15 högskolepoäng. 
 
Ca 115 studenter följer Byggingenjörsprogrammet, 120 studenter följer 
Kandidatprogrammet och ca 60 det internationella Masterprogrammet (Geo and 
Water). De grundläggande kurserna i Byggingenjörs- och kandidatprogrammet följs 
av 110-120 studenter medan de avancerade kurserna normalt läses av 40-50 studenter. 
 
De masterinriktningar som finns att välja för år 4 och 5 är (Hemsidan Chalmers 
program på grundnivå, 2010): 
 
- Design and Construction Project Management 
- Environmental Measurements and Assessments 
- Geo and Water Engineering 
- Sound and Vibration 
- Structural Engineering and Building Performance Design 
- Design for Sustainable Development 
- Engineering Mathematics and Computational Science 
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- Naval Architecture. 
 
Kurserna läses även inom civilingenjörsprogrammet Arkitektur och teknik, 300 Hp. 
Utbildningen är uppdelad på tre års studier (bachelornivå) som sedan följs av två år 
masternivå. Arkitektur och teknik behandlar ingenjörskonstens och arkitekturens 
teorier, metoder och verktyg. Ingenjörsutbildningarnas kultur med ämnesvisa kurser 
vävs samman med arkitektutbildningarnas tradition med gestaltande projekt. De 
masterinriktningar som finns att välja för år 4 och 5 är (Hemsidan Chalmers program 
på grundnivå, 2010): 
 
- Architecture and Engineering (MSc Architecture/Engineering) 
- Architecture (MSc Architecture) 
- Design for Sustainable Development(MSc Architecture) 
- Sound and Vibration (MSc Egnineering) 
Valbara masterprogram efter komplettering: 
- Applied Mechanics (MSc Egnineering) 
- Structural Engineering and Building Performance Design (MSc Engineering) 

 
Ämnet planering (där trafik kan förekomma) läses även inom programmet Arkitektur, 
300 Hp. Utbilldningen är uppdelad på tre års studier (bachelornivå) som sedan följs av 
två år masternivå. De första åren läser alla studenter gemensamma ämnen 
somarkitekturhistoria, materiallära, konstruktion, hållbar utveckling samt teckning, 
målning och skulptur. De masterinriktningar som finns att välja för år 4 och 5 är 
(Hemsidan Chalmers program på grundnivå, 2010): 
 
- Architecture 
- Design for Sustainable Development 
- Interior Architecture 
- Management of Design, Construction and Facilities. 

 
I bilaga 9 redovisas examensarbeten framtagna vid Chalmers de tre senaste åren på 
temat väg och trafik. 
 

Högskolan i Dalarna, HD  
Utbildning inom Väg- och trafikområdet bedrivs huvudsakligen vid akademin Industri 
och Samhälle i Borlänge. Här genomförs både tekniska och samhällsvetenskapliga 
utbildningar.  
 
Hösten 2004 lades Högskolan Dalarnas ingenjörsutbildning i Väg-och banteknik ner 
efter att under några år rekryterat färre studenter än tidigare. De sista studenterna 
gjorde sina examensarbeten åren 2005 och 2007. Hösten 2008 startade två nya 
tekniska utbildningsprogram med inslag av väg och trafik vid Högskolan Dalarna, 
dels det treåriga ”Byggingenjörsprogrammet”, dels det tvååriga 
”Arbetsledarprogrammet”. Eftersom dessa utbildningar är så nya har ännu inte några 
studenter utexaminerats. I det tvååriga arbetsledarprogrammet genomförs de första 
examensarbetena under våren 2010. Av dessa anledningar kan endast ett fåtal 
examensarbeten redovisas vid Högskolan Dalarna inom bygg- och 
anläggningsområdet under den senaste treårsperioden (bilaga 10). Två av dessa har 
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anknytning till vägområdet på temat reparationskostnader för vägräcken, och drift- 
och underhållsupphandling.  
 
Arbetsledarprogrammet utmynnar i en högskoleexamen på 120 Hp. Under de 
inledande åren har 10 – 15 studenter följt programmet årligen. Den kurs som 
huvudsakligen har en inriktning mot vägområdet är Vägteknik 5 Hp, men för de 
studenter som väljer en inriktning mot anläggning har också kursen i 
Arbetsplatsförlagt projektarbete om 15 Hp och examensarbetet om 7,5 Hp en 
inriktning mot väg- och trafikområdet. Dessutom finns moment med denna inriktning 
också i flera av de andra kurserna, t.ex. inom arbetsmiljö, byggmaterial, geoteknik, 
hållfasthetslära, mätningsteknik samt ombyggnad och underhåll.  
 
Vägteknikkursen behandlar hur en vägkonstruktion utformas för att klara påkänningar 
från klimat och trafik samt vilka egenskaper som krävs för olika lager i 
konstruktionen. De krav som finns i olika svenska regelverk gås igenom och 
kursdeltagarna tillgodogör sig kunskaper om materialegenskaper, materialkrav och 
provningsmetoder. Vägbeläggningar av olika slag beskrivs både vad avser deras 
egenskaper och hur utvecklingen av spår och ojämnheter påverkar trafikanterna. 
Kursen behandlar också hur vägkonstruktionen bryts ner av klimat och trafik och hur 
konstruktionen måste underhållas för att behålla sina egenskaper. Viktiga moment i 
kursen är också avvattning, dränering, tjälskydd, erosionsskydd, vinterväghållning, 
grusvägar och vägmarkering samt planering av drift- och underhållsåtgärder. 
 
Byggingenjörsprogrammet ger en ingenjörsexamen om 180 Hp. Detta program 
innehåller tre kurser med vägteknisk inriktning, vägteknik som beskrivits ovan, 
vägplanering och broteknik. 
 
Kursen i vägplanering, 7,5 Hp behandlar de övergripande mål som gäller för väg- och 
järnvägshållningen i Sverige, hur planeringsprocessen ser ut från övergripande 
planering till arbetsplan och bygghandling, metoder för geometrisk och konstruktiv 
utformning samt processen för planering av drift- och underhållsåtgärder. Nationella 
regler, allmänna råd och tekniska beskrivningar gås igenom. Olika metoder och 
beräkningshjälpmedel presenteras och enkla övningar genomförs. Bland dessa kan 
nämnas metoder för att dimensionera en vägöverbyggnad och genomföra ekonomiska 
beräkningar av exempelvis livscykelkostnader. Viktiga moment är också att beskriva 
hur konstruktionens utformning och tillstånd inverkar på framkomlighet, säkerhet, 
komfort och miljö under olika årstider.  
 
Kursen i broteknik, 5 Hp, är ännu ej detaljplanerad, men kommer preliminärt att 
behandla olika brotyper och hur en brokonstruktion utformas för att klara de 
påkänningar den utsätts för. Kursdeltagarna ges kunskaper om val av brotyp och 
grundläggning med hänsyn till grundförhållanden, vatten, geometriska förutsättningar, 
ekonomi, mm. Kursen behandlar också broprojektering i olika projekteringsskeden. 
Viktiga moment i kursen är lastförutsättningar, grundläggning, brotyper, estetik, 
broprojektering, lagar och normer, brodetaljer samt brounderhåll. 
 
I Högskolan Dalarnas utbildningsutbud ingår också två tekniska program vid 
Bergsskolan i Filipsstad ”Berg- och anläggningsteknik”, samt ”Bergsskoletekniker – 
berg- och anläggningsindustri”. Båda programmen är dels inriktade mot berg- och 
mineralindustrin och dels mot bygg- och anläggningsindustrin.  
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Programmet Berg- och anläggningsteknik, 180 Hp, ger en ingenjörsexamen. I 
programmet ingår bl.a. kurser som geologi, geoteknik, bergteknik, 
markbyggnadsteknik, materialprovning mätteknik och miljöteknik.  
 
Programmet Bergsskoletekniker – berg- och anläggningsindustri, 120 Hp, ger en 
högskoleexamen. Programmets inriktning liknar inriktningen i ovanstående kurs och 
flera av kurserna är gemensamma för båda programmen. 
 
Inom det tekniska området förekommer inslag med tillämpningar inom om väg och 
trafik också i kurser inom ämnet datateknik, t.ex. i fråga om sensorer, datakvalitet, 
datasäkerhet mm. 
 
Inom det samhällsvetenskapliga området finns också kurser med inslag som berör 
trafikteknik. Inom ämnet informatik finns exempelvis kurser som behandlar 
intelligenta transportsystem och människa-datorinteraktion. Kulturgeografi ger kurser 
inom geografiska informationssystem, mobilitet och resvanor. Nationalekonomi och 
industriell ekonomi undervisar exempelvis inom transportekonomi, trafikprognoser, 
logistik och livscykelkostnader för olika infrastrukturanläggningar.     
 

Kungliga tekniska högskolan, KTH 
 
Vid KTH utbildas 140-160 st civ.ing/masterstudenter per år inom programmet 
Samhällsbyggnad, 300 Hp. Programmet har totalt nio inriktningar. Byggande tar 40 % 
av dessa. Väg- och banteknik tillhör de övriga åtta inriktningarna (ca 10-15 studenter 
per årskurs). Studenterna kan välja trafik, logistik och stadsplanering i årskurs tre 
vilket utgör inriktning för årskurs fyra-fem sedan. Parallellt finns även ett antal olika 
masterutbildningar, vilket är desamma som årskurs fyra och fem i programmet 
samhällsbyggnad. Därtill tillkommer fortbildning och utbytesstudenter vilket ger ett 
tillskott på ca 20 studenter per år. 
 
Programmet Samhällsbyggnad utgör en kombination av naturvetenskap och 
samhällsbyggnadsteknik med samhällsvetenskap. Det sker en successiv specialisering 
mot byggnads och anläggningstekniska frågeställningar eller frågor kring planering 
och fastighetsutveckling (KTH, Samhällsbyggands hemsida, 2010). 
 
I programmets första år studeras ett större projekt från början till slut. De fyra 
huvudmomenten i kursen är (KTH, Samhällsbyggands hemsida, 2010): 
- Samhällsplanering: planlagstiftning, hur planering går till, politikens och 
marknadens roll samt drivkrafter bakom samhällsutvecklingen. 
- Mark och vatten: naturgivna förutsättningar, vatten- och avloppssystem, 
energisystem samt miljöplanering. 
- Byggteknik: projekteringens roll, byggnaders och installationssystems utformning 
samt byggledning. 
- Ekonomi och etik: bedömning av byggandet ur ekonomiska och sociala perspektiv 
samt etiska aspekter. 
 
Under andra året studeras bland annat plan- bygg- och miljörätt; lagreglerade planer, 
beslut och tillstånd som föregår byggprojekt med utgångspunkt från olika fall inom 
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samhällsbyggnadsområdet. Inför det tredje året väljer studenten någon av 
nedanstående masterprogram:  
 
- Architectural Engineering  
- Infrastructure Engineering  
- Geodesy and Geoinformatics  
- Real Estate Development and Financial Services  
- Sustainable Urban Planning and Design  
- Transport Systems  
- Water System Technology  

 
Undervisningen i årskurs 4 och 5 sker i de flesta fall helt och hållet på engelska, 
eftersom dessa år också utgör en masterutbildning. 
 
Infrastructure Engineering har inriktningen metoder för att designa, bygga och 
underhålla vägar, järnvägar, broar och tunnlar. Särskild uppmärksamhet ägnas åt 
sociala, miljömässiga och hållbara aspekter. Följande kurser med väg- eller 
trafikinriktning är obligatoriska i programmet: 
- Structural Engineering, Advanced Course 
- Structural Dynamics for Civil Engineers  
- Bridge Design  
- Foundation Engineering  
- Road- and Railway Track Engineering  
- Road Construction and Maintenance 
- Research Methodology in Infrastructure Engineering  
- Bridge Design, Advanced Course   
- Tunnel Engineering  
- Advanced Pavement Engineering Analysis and Design. 

Därutöver finns fler kurser inom området som är valbara. 
 
Sustainable Urban Planning and Design behandlar planeringsprocessen och de 
estetiska, sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer som bidrar till hållbar 
stadsutveckling. Programmet sammanför studenter i arkitektur, planering, 
anläggningsarbeten, och natur- och samhällsvetenskap. Utbildningen behandlar hur 
man analyserar, syntetiserar och samordnar komplexa planerings- och arbetsuppgifter 
i en urban miljö. 
Följande kurser med väg- eller trafikinriktning är obligatoriska i programmet: 
 
- City Networks in Regional Contexts  
- Theory of Science and Research Methodology for Planning and Design  
- Planning Theory and Urban Governance  
- Urban Development and Planning  
- Futures Studies and Forecasts  
- Sustainable Planning and Design   

Därutöver finns fler kurser inom området som är valbara. 
 
Transport Systems behandlar analys, planering, utvärdering, utformning och styrning 
av transportsystem på olika geografiska nivåer, med tonvikt på städernas 
transportsystem och deras samspel med staden och regional planering och utveckling. 
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T.ex. behandlas beslutsunderlag för transportpolitiska beslut. Följande kurser med 
väg- eller trafikinriktning är obligatoriska i programmet: 
- Transport Modelling   
- Transport Policy and Evaluation  
- Transport and Society   
- Traffic Engineering and Management    
- Transport Data collection and Analysis  

Därutöver finns fler kurser inom området som är valbara. 
 
De examensarbeten som har gjorts vid KTH med inriktningen väg- och trafik under 
de senaste åren redovisas i bilaga 11. 
 

Tekniska högskolan vid LiU LiTH/Norrköping 
Följande program inom väg- och trafik finns vid LiTH/Norrköping där utbildningen 
innehåller kurser inom väg- och trafikområdet: 
 
Civilingenjörsprogram Kommunikation, Transport och Samhälle (KTS) har 50 
studenter 2010, just nu är det ca 25 i de högre årskurserna. Programmet innehåller 
kurser med inriktning mot trafik och trafikinfrastruktur, samt transportekonomi. I 
programmets första tre år, dvs. på bachelornivå finns även kurser om transportmiljö. 
Mastersprofilen för programmet, dvs år 4-5, är “Trafikinformatik” och är inriktad på 
trafikmodeller och trafiksimulering. 
 
Mastersprogram Intelligent Transport Systems (ITS) har10-15 studenter antagna de 
senaste 3 åren och har inriktningen ITS allmänt och trafikmodeller och 
trafiksimulering. 
 
Kandidatprogram Samhällets Logistik (SL) har30-40 studenter antagna de senaste 3 
åren, och det är 25 kvar i högre årskurs. Programmet innehåller kurser med inriktning 
mot samhällsplanering, trafik och trafikinfrastruktur, samt transportekonomi och 
transportmiljö. 
 
Höstterminen 2010 har det även startats ett kandidatprogram, Flygtrafik och logistik 
(FTL). Högskoleingenjörsprogrammet Byggnadsteknik innehåller viss miljö och 
byggnad, som relaterar till väg och trafik. 
 
De kurser som ges vid LiTH/Norrköping med inriktningen trafik och väg är (inom 
parentes i vilka eller vilket program): 
 
- TNK044 Transportsystem (KTS) 
- TNSL02 Samhällsplanering (SL) 
- TNK061 Trafikens infrastruktur (KTS/SL) 
- TNK027 Transportekonomi/-miljö (KTS/SL) 
- TNK095 Planering och simulering av trafik (KTS/ITS) 
- TNK096 Trafikprognoser (KTS/ITS) 
- TNK097 Trafikteknik och trafikstyrning (KTS/ITS) 
- TNK103 Analys av kommunikations- och transportsystem (KTS/ITS) 
- TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik (KTS/SL) 
- TNK091 Traffic Safety Management (ITS) 
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- TNK068 Road Safety Audit and Information Technology Systems (ITS) 
 
Kurserna innehåller introduktion till trafik och transporter - översikt frågeställningar 
samt grundläggande trafikplanering, och trafikslagsövergripande vägtrafik. 
Trafikslagens företagsekonomiska, samhällsekonomiska och miljömässiga egenskaper 
tas även upp. Emissioner och andra miljöegenskaper behandlas också.  
 
Trafikanalys behandlas i insamling av trafikdata och analysera trafikflödesdiagram, 
samt ruttvalsmodeller och tillordningsprinciper för nätutläggning, och mikromodeller 
för trafiksimulering. Kursen signaler och signalsättning behandlas i makrosimulering 
och dynamisk nätutläggning, trafikstyrning, och framkomlighetsberäkningar för och 
signalsättning av korsningar. 
 
Kollektivtrafik behandlas i prognostisering av reseefterfrågan och tidtabells-
konstruktion, samt utformning av linjenät/trafikupplägg, prissättningsstrategier och 
strategier för att hantera förseningar. 
 
De examensarbeten som görs vid LiTH/Norrköping har följande inriktningar (bilaga 
12): 
 
Modeller och prognoser: 
– Trafikplanering under miljö och emissionskrav 
– Statiska trafikmodeller: dygnstrafik och timtrafik 
–  Prognoser för tung trafik 

 
Simulering: 
– Kapacitetsstudier av korsnings- och cirkulationsplatssystem 
– Signalsättning och prioriteringar i cirkulationsplatser 
– Linjekapacitetsmodeller för järnvägstrafik 

 
Realtidssystem: 
– Korttidsprognoser som underlag för trafikinformation 
– Nytta av trafikdetektorer och VMS för realtidsinformation 
– Motorway Control System - Implementering och simulering 
 
De företag eller organisationer som examensarbetena utförs vid är Trafikverket (fd 
Vägverket), kommuner, Ramböll, WSP, Kapsch, SWECO, Trivector, Thyréns och 
VTI. 
 

Lunds tekniska högskola, LTH  
Vid Institutionen för teknik och samhälle, LTH bedrivs grundutbildning inom 
områdena Fastighetsvetenskap, Miljö- och energisystem och Trafik och väg. Inom 
Trafik och väg ges kurser inom trafikteknik och trafikplanering, vägbyggnad samt 
geodetisk mätningsteknik. Målet med kurserna är att ge förståelse om aspekter kring 
det ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara transportsystemet, från översiktlig till 
detaljnivå, samt färdigheter att verka för trafik- och samhällsplanering i hållbar 
riktning.  
Kurserna är öppna för studenter från civilingenjörsprogrammen i Väg- och 
vattenbyggnad och Lantmäteri samt för Brand och Arkitektur och andra discipliner 
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såsom Samhällsgeografi och Fysisk planering. Kurser ges även för studenter från 
högskoleingenjörsprogrammen Byggteknik med inriktning Väg- och trafikteknik resp. 
Byggteknik med inriktning Järnvägsteknik. (LTH, Trafik och väg, grundutbildnings 
hemsida, 2010). 
 
Trafik & väg ger tre grundläggande kurser, som är obligatoriska på civilingenjörs-
programmet i Väg- och Vattenbyggnad vid LTH:  
 
- VTVA10 Ingenjörsfärdigheter med CAD (4 Hp) 
- VVBF05 Anläggningsteknik (15 Hp); övergripande kunskaper inom de tre 
ämnesområdena: Geodetisk mätningsteknik, Geoteknik och Vägbyggnad.  
- VTTF01 Trafikteknik (7.5 Hp); grundläggande kunskaper inom trafikämnet.  

 
Efter dessa kurser följer specialiseringar mot trafikplanering och vägbyggnad. Varje 
år är det ca 30 studenter av alla 90 Väg- och vatten-studenterna som väljer den 
specialiseringen. 
 
Specialiseringen är upplagd med två spår inom trafik respektive vägbyggnad (LTH, 
Trafik och väg Kurser för teknologers hemsida, 2010). Studenten kan välja att 
specialisera sig inom ett av områdena eller att skaffa sig en bredare kompetens som 
täcker båda spåren. Det går även att fördjupa sig med kurser inom stadsbyggnad. 
Följande ämnen avhandlas i specialiseringen: Samhällsekonomi, Framkomlighet, 
Trafiksäkerhet, Tillgänglighet, Miljö, Kollektivtrafik, Trafikplanering, Vägbyggnad, 
Geodesi och Stadsbyggnad. De kurser som ges är: 
 
- VTTF05 Trafikteknisk teori (7.5 Hp) 
- VTTF10 Trafikens effekter (7.5 Hp) 
- VTVF10 Utformning av vägar och järnvägar (15 Hp) 
- ASBF20 Stadsplanering (7.5 Hp) 
- VTVF15 Vägbyggnadsteknik (7.5 Hp) 
- VTTN10 Kollektivtrafik (7.5 Hp) 
- VGMF05 Geodetisk mätningsteknik (7.5 Hp) 
- VTTN01 Trafikprojekt i tätort (15 Hp) 
- ASB060 Stadsförnyelse (7,5 Hp) 
- VTVF55 Drift och underhåll av vägar (7,5 Hp) 
- VVBN01 Projektkurs Infrastruktur (7,5 Hp) 

 
Examensarbeten som har producerats de senaste åren vid LTH inom väg och trafik 
redovisas i bilaga 13. 
 
Vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH, undervisas i bland annat 
arkitektprogrammet. Det totala antalet studenter är omkring 300 stycken. Institutionen 
undervisar också på programmen för industridesign, lantmäteri, brandingenjör och 
civilingenjör väg- och vatten. Inom institutionen bedrivs parallellt med utbildning 
forskning om arkitektur och byggd miljö. I arkitekturprogrammet finns ett antal 
fördjupningsområden, varav två där väg och trafik kan beröras; Arkitektur och 
samhälle med inriktningen Stadsrum - husrum 1 och 2, och området Stadsbyggnad 
med inriktningarna, Stadsåterbruk, Det nya stadslandskapet och Urban dynamik. Det 
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ges ett antal kurser på temat stadsbyggnad i utbildningen men tonvikten i kurserna är 
ofta husbyggnad (LTH, Kurser 2010/11 - A-programmet, 2010). 
 

Luleå tekniska universitet, LTU  
Institutionen för samhällsbyggnad, LTU, ger följande program: 
Brandingenjör, 3,5 år 
Civ.ing Arkitektur, 5 år 
Civ.ing Väg och Vatten, 5 år 
Hex Samhällsbyggnad, 2 år 
Hex Bygg och anläggning, 2 år 
Master i jord- och bergbyggnad (eng) 
 
I princip i alla program ges kurser med väg- och trafikinriktning, men inget program 
har en avslutning med tydlig inriktning mot väg- och trafik. 
 
Brandingenjörsutbildningen vid LTU består av de naturvetenskapliga grunderna och 
brandteknik samt speciella kurser som ger kunskaper om riskerna i samhället. 
Kurserna behandlar att identifiera risker, förebygga olyckor och begränsa skador. I 
programmet läses kurser i samhällsplanering där väg och trafik ingår som en del 
(Hemsida LTU, Brandingenjör, 2010). 
 
Civilingenjörsprogrammet Arkitektur innehåller naturvetenskap och teknik, 
tillsammans med arkitektur, byggteknik, stadsplanering, design, beteendevetenskap 
och ekonomi. Programmet har två avslutningar.  
 
I avslutningen Husbyggnad behandlas hur hus byggs och utformas. I utbildningen 
ingår rumsutformning, CAD, byggteknik, konstruktionslära och industriellt byggande. 
Även i de mer tekniska kurserna är inslaget av utformning stort. I avslutningen 
Stadsbyggnad förekommer fler kurser i trafik och väg, samt fysisk planering och 
byggd miljö ur ett helhetsperspektiv (Hemsida LTU, Civilingenjör Arkitektur, 2010). 
 
Det som skiljer civilingenjörsutbildningen Väg och Vatten vid LTU från de andra V-
utbildningarna i Sverige är obligatoriska kurser om byggande i berg och valbara 
kurser som behandlar tjäle, snö och is. Utbildningen är starkast inom lite tyngre 
konstruktioner som hallar, dammar och broar men inte lika starka på småhus 
(Hemsida LTU, Civilingenjör Väg och vatten, 2010). Det finns fem avslutningar: 
 
Byggande behandlar projektering och byggproduktion, verktyg och metoder som 
effektiviserar byggprocessen och leder till estetiskt och ekonomiskt tilltalande 
byggnader.  
 
Jord- och bergbyggande behandlar berganläggningsteknisk och geoteknisk 
kompetens, attraktiv inom energi- och anläggningsindustrin vid byggande av vägar, 
järnvägar, dammar och berganläggningar samt inom gruvindustrin.  
 
Konstruktion behandlar dimensionering och utformning av broar, anläggningar, hus 
etc. för att kunna vara med i byggandet av framtidens samhälle.  
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Teknisk miljövård behandlar frågor inom vattenförsörjning, avfallshantering och 
energisystem, samt vattenhantering i stadsmiljö, miljöteknik och förnyelsebar energi.  
 
Lantmäteri behandlar fastighetsrätt, geodesi samt GIS för att arbeta kommunalt som 
lantmätare eller mätingenjör på konsultbasis.  
 
I programmet Samhällsbyggnad, högskoleexamen, LTU läses 120 Hp, dvs 2 år. 
Målgruppen är framförallt gymnasister som tycker att en civilingenjörsutbildning är 
för lång och vill ha en mer praktisk bas att stå på. (Hemsida LTU, Samhällsbyggnad, 
högskoleexamen, 2010). Programmet har tre inriktningar: 
Teknisk miljövård; miljö, ekologi, avfallshantering, vatten och avlopp 
 
Samhällsplanering; Samhällets planering, vägar och järnvägar, 
miljökonsekvensbeskrivningar, geografisk informationsteknik 
 
Infrastruktur; vägar och järnvägar, vatten och avlopp, byggteknik och byggstyrning. 
 
I programmet Bygg och anläggning, högskoleexamen, LTU, läses 120 Hp, dvs 2 år. 
Utbildningen ersätter den tidigare YTH Väg & anläggning och är riktad till personer 
med yrkeserfarenhet och/eller teoretisk-praktisk gymnasieexamen, som vill arbeta 
som arbetsledare eller annan kvalificerad uppgift inom bygg- och 
anläggningsbranschen. (Hemsida LTU, Bygg och anläggning, högskoleexamen, 
2010). Programmet har två inriktningar:  
 
– Markbyggande; för arbetsledare inom markbyggnade, vägar, järnvägar, broar och 
annat anläggningsbyggande t.ex. dammar. 
 
– Husbyggande; arbetsledare inom husbyggande.  
 
Masterprogrammet Jord- och bergbyggnad behandlar berganläggningsteknisk och 
geoteknisk kompetens vid byggande av vägar, järnvägar (skärningar och tunnlar), 
dammar, berganläggningar samt inom gruvindustrin. Det som behandlas är 
Produktion, automation, Bergmekanik och Geoteknik (Hemsida LTU, Jord- och 
bergbyggnad, högskoleexamen, 2010). 
 
I bilaga 8 redovisas alla kurser vild LTU inom väg och trafik. I bilaga 14 redovisas 
examensarbeten framtagna vid LTU de tre senaste åren på temat väg och trafik. 
 

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 
SLU har sin verksamhet huvudsakligen förlagd till följande huvudorter: Alnarp, 
Skara, Uppsala och Umeå. Försöksverksamhet, forskning och utbildning bedrivs dock 
på fler orter över hela landet. Verksamheten är fördelad på ett 40-tal institutioner 
inom fyra fakulteter: fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och 
jordbruksvetenskap, fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap, fakulteten 
för veterinärmedicin och husdjursvetenskap samt fakulteten för skogsvetenskap 
(Sveriges lantbruksuniversitets hemsida, 2010). Den utbildning på temat trafik som 
bedrivs vid SLU kan generellt beskrivas med MKB, landskap, gestaltning, tex. i 
kursen LP0558 Information, analys och planering av landskap, GIS, 15 Hp, och 
kursen LP0492 Planning Project - Large Scale Structures, Analysis and EIA, 15.0 Hp. 
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Dagens verksamhet är och drar mot samhällsplanering, mindre mot den tidigare 
inriktningen hortonomi. Trafikområdet behandlas generellt som del av utbildningarna 
på följande teman: 
- vilka som deltar i en planerings- och projekteringsprocess  
- hur en plats förvaltas och hur den används  
- teorier för analys av platser och rum i staden  
- hur samhällsmålet en hållbar utveckling hanteras i planering  
- projektering och förvaltning. 

 
SLU i Alnarp har följande utbildningsprogram där inriktning väg- eller trafik i vid 
bemärkelse kan förekomma, t.ex. utformningar av gåytor och liknande i parker: 
Landskapsarkitekt, 300 Hp, och Landskapsingenjör, 180 Hp, som exempel kan ges 
kursen Markbyggandets hårda material och konstruktion. Man utbildar två klasser 
med landskapsarkitekter med 60 studenter vardera, landskapsingenjörerna är 50 st 
som läser tre år. I slutet av utbildningarna finns projektkurser som ibland berör 
vägplanerings- och gestaltningsfrågor. Det finns även ett fristående masterprogram på 
temat urban landscape. Man har totalt 50-60 lärare (Sveriges lantbruksuniversitet, 
Alnarps hemsida, 2010). Under senare år har det kommit nya utbildningar vid t.ex. 
KTH och BTH som utgör konkurrens. 
 
SLU i Uppsala/Ultuna, har något mer väg- eller trafikinriktning i vid bemärkelse i 
följande utbildningsprogram: Landskapsarkitekt, 300 Hp, med kurser i följande 
ämnesområden: Plats och rum i staden, gestaltning av närmiljö, stadens historia och 
framtid – struktur och planering, stadens offentliga rum, Stadsutveckling, Stadsrum 
för barn och unga (Sveriges lantbruksuniversitet, Ultunas hemsida, 2010). 
 
I bilaga 15 redovisas de examensarbeten som har producerats vid SLU, Alnarp och 
Ultuna 2007-2009. 
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6 Examensarbeten 2007-2009 

Nedan redovisas en sammanställning av alla examensarbeten per U/H 
inom väg och trafik för åren 2007-2009 baserat på uppgifter från 
kontaktpersonerna på universiteten och högskolorna, samt deras 
hemsidor enligt uppgifterna i föregående kapitel. Ungefär 18 % av 
alla examensarbeten handlar om trafikplanering, därefter är 
trafikmodellering vanligast med ca 12 %, vägbyggnad med 11 % och 

trafikekonomi och trafiksäkerhet 10 % vardera, baserat på värdena i 
Tabell 3 och Figur 2. Produktionen av examensarbeten är mer spridda 
över olika H/U än vad doktors- och licentiatsavhandlingarna är, och 
examensarbetena är även mer spridda på ämnesområden. 
 

 
Tabell 3. Examensarbeten 30 Hp inom väg och trafik 2007-2009. 

  Chalmers HiD KTH LiTH/N LTU LTH SLU Summa
Gestaltning        5 5 

ITS / Simulator 1  2 3  2   8 
Kollektivtrafik 3  2 1 1    7 

Miljö- och hälsoeffekter 2  1 1     4 
Trafikmod., sim. och kap. 1  7 10  1   19 

Trafikekonomi 4  2  2 4 4 16 
Trafikplanering 4  7 1 2 12 1 27 
Trafiksäkerhet 2  1 4 1 5 3 16 

Trygghet och tillg. 1        1 
Vägbyggnad och geoteknik 12    2 3   17 

Landskap        3 3 
Samhällsplanering 4  1  2 1 2 10 

D o U 5 2    5   12 
Övrigt 1  2  1 1 2 7 
Summa 40 2 25 20 11 34 20 152 
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Figur 2. Examensarbeten 30 Hp inom väg och trafik 2007-2009 per ämnesområde. 
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7 Avnämarnas behov av utbildad personal inom väg och 
trafikområdet  

 

7.1 Anläggningsbranschen och konsulter 
 
Enligt uppgifter från FIA (Förnyelse inom anläggningsbranschen, vars syfte är att 
samla hela den svenska anläggningsbranschen för att med gemensamma krafter skapa 
ett forum för nödvändig förnyelse) är man inom anläggningsbranschen (FIA, 2010) 
oroade över den framtida kompetensförsörjningen. Med anläggningsbranschen avses 
samling av alla typer av anläggningar, även annat än väg- och trafikrelaterade 
konstruktioner. Oron bygger på att pensionsavgångarna inom den närmsta 10-
årsperioden kommer att vara större än de varit tidigare. Det finns ingen enhetlig bild 
över det verkliga behovet av kompetens inom anläggningsbranschen.  
 
Inom anläggningsbranschen kommer 1/3 gå i pension under kommande tioårsperiod. 
Av bilden nedan framgår att anläggningsbranschen har en större andel äldre och en 
mindre andel yngre sysselsatta än arbetsmarknaden totalt. 
 

 
 
Figur 3. Åldersstruktur bland sysselsatta inom anläggning, bygg och hela 
arbetsmarknaden, andel av samtliga sysselsatta resp. grupp. (källa: FIA, 2010, med 
AMS som källa). 
 
Bedömningen är att det kommer bli ett underskott av både yrkesarbetare och 
ingenjörer de närmaste åren, se Figur 4 och Figur 5. Bedömningen bygger på 
antagandet att ökad produktivitet kommer att ta ut ökade investerings- och 
underhållsvolymer, vilket innebär ett oförändrat sysselsättningsbehov samt tillskott av 
arbetskraft från andra länder (FIA, 2010).  
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Figur 4. Behov av utbildade yrkesarbetare inom anläggningsbranschen perioden 2006-
2015, antal personer (FIA, 2010, med AMS som källa). 
 

 
 
Figur 5. Behov av civilingenjörer och andra ingenjörer inom anläggningsbranschen 
perioden 2006-2015, antal personer (FIA, 2010, med AMS som källa). 
 
Det ackumulerade underskottet av yrkesarbetare beräknas uppgå till minst 2 200 
personer räknat från år 2006 t o m år 2015, och underskottet av civilingenjörer och 
andra ingenjörer beräknas uppgå till minst 900 personer t o m 2015. Totalt är det 
ackumulerade underskottet av yrkesarbetare och ingenjörer minst 3 100 personer för 
tidsperioden. FIA:s förslag på insatsområden för att minska underskottet är: 
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- Utveckling av teknik och arbetsorganisation (produktivitet) 
- Öka antalet företag/arbetskraft från andra länder 
- Öka antalet sökande/platser på anläggningsprogrammen på gymnasium/KY 
- Öka antalet sökande/platser på teknik/naturprogrammen på gymnasiet och 
högskoleingenjörsprogrammen med anläggningsinriktning 
- Arbetsmarknadsåtgärder. 
 

7.2 Trafikverket och kommuner  
 
Trafikverket meddelade hösten 2010 att som en följd av att Vägverket och Banverket 
slogs ihop 1 april, 2010, planeras en minskning av personal fram till år 2013. Totalt 
påverkas ca 1 500 årsarbeten, varav ca är 700 anställda av Trafikverket och ca 800 är 
konsulter. Av minskat antal konsulter avses ca 400 årsarbeten växlas till egna 
anställda. Nettominskningen av antalet anställda och konsulter är totalt ca 1 100 
årsarbeten och då är pensionsavgångar inräknade (Wuopio, 2011).  
 
Pensionsavgångarna i Trafikverket kommer att påverka organisationens kompetens-
struktur. År 2011 går 166 personer i pension och t o m år 2015 787 personer, och 
t o m 2020 1609 personer. Många av dessa är män som är projektledare i investering 
eller drift, projektingenjör eller tekniska specialister. Av Trafikverkets anställda är 
35,8 % kvinnor, och följaktligen 64,2 % män vilket framgår i Figur 6. Medelåldern 
skiljer sig kraftigt åt mellan de två grupperna; för kvinnor ca 40 år och för män ca 55 
år. 
 
Topplistan för tjänster som efterfrågades av Trafikverket var hösten 2010: 
 
Projektledare investering/drift 
Projektingenjör 
Tekniska specialister 
Trafikledare 
Trafikinspektör 
Markförhandlare 

Upphandlare 
Systemförvaltare 
Trafikingenjör 
Trafikinformatör 
Strategiska samhällsplanerare 
Signaltekniker 
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Figur 6. Åldersfördelning Trafikverket 2010-11-19 (Wuopio, 2011).  
 
 
Inga detaljerade uppgifter har hittats om kommuners behov av anställda inom väg- 
och trafikområdet för framtiden. Den allmänna uppfattningen är att behovet kommer 
vara stort då åldersstrukturen i Sveriges kommuner ser ut liknande som för 
Trafikverket, t.ex. enligt Malmström (2011). I Sveriges kommuner och landstings 
(SKL) projekt KommUNG kartläggs hur kommunerna ska kunna attrahera framtida 
unga anställda (Malmström, 2011). Enligt studien så kommer kommunernas 
organisation dra mot att ha färre anställda, innebära mer beställarfunktion än tidigare, 
fler tillfälliga anställningar i kommunerna samt att detta antas ställa nya krav på 
ledarskapet i kommunerna. Via intervjuer i projektet KommUNG framgår att personer 
födda på 80-talet, nu anställda på kommunerna har andra förväntningar och krav än 
äldre anställda. Man kommer dessutom från högskolan direkt till praktisk verklighet, 
och de intervjuade 80-talisterna som nu arbetar inom kommun säger att arbetet är 
roligt och utmanande – men också ensamt, och att man är ovan att arbeta i en 
organisation så påverkad av politik. 
 

7.3 Högskolor och universitet 
 
Uppfattningen på högskolor och universitet är att intresset för utbildning inom väg 
och trafik är generellt lågt, antalet sökande har minskat om man jämför med för 5-10 
år sedan. Trafikinriktningarna har få sökande i förhållande till övriga inriktningar på 
t.ex. civilingenjörsutbildningar. Det anses vara större söktryck till 
mastersutbildningarna, men de flesta av dessa sökande är utländska studenter som inte 
stannar i Sverige. En allmän uppfattning är att branschen måste hjälpa till för att visa 
ungdomar på möjligheterna inom arbetsområdet väg- och trafik.  
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Högskolorna och universiteten behöver också doktorander i forskarutbildningen inom 
olika områden, för att fortsätta med forskar – och undervisningskarriär på högskolorna 
och universiteten, eller för att arbeta hos andra avnämare. Doktoranderna rekryteras 
från studenter som avlagt examen i grundutbildningen, antingen vid det egna eller vid 
annat lärosäte, även utländska lärosäten. I högkonjunktur kan det vara mycket svårt att 
rekrytera doktorander, särskilt med utbildning genomförd i Sverige. Inriktningen på 
de lärare/forskare som högskolan behöver ha anställda överensstämmer i huvudsak 
med de behov av utbildad arbetskraft som arbetsmarknaden i övrigt har behov av. 
Detta är ofta ett problem eftersom arbetsmarknadens behov varierar bl.a. med 
anledning av konjunktursvängningar. I högkonjunktur är det inte ovanligt att 
högskolan förlorar lärare och forskare, eftersom dessa då i många fall också är mycket 
attraktiva på arbetsmarknaden. Nedan följer en beskrivning av de olika högskolorna 
och universitetens behov inom väg och trafik då uppgifter har lämnats.  
 
Gruppen Väg och trafik på Chalmers kommer under det närmaste året rekrytera två 
lärare/forskare för att säkerställa undervisningen på Byggingenjörs-, Kandidat- och 
Masterprogramnivå. Gruppen siktar också på att under året knyta till sig en 
adjungerad professor och på ett par års sikt inrätta en professur och återuppta 
forskarutbildning inom väg- och/eller trafikområdet. 
 
Högskolan Dalarna behöver forskare/lärare inom många av de ämnen, som ingår inom 
väg- och trafikområdet. HDa är i första hand intresserad av disputerade personer. 
Särskilt svårt har det visat sig vara att rekrytera seniora forskare, dvs. professorer och 
docenter, för att täcka de behov av handledning som finns inom forskarutbildningen. 
Området väg och trafik är mycket omfattande och det anses inte rimligt att HDa har 
seniora forskare inom alla områden, men inom området skulle det behövas något 
tjugotal professorer eller docenter. I dagsläget finns ungefär hälften av detta.  
 
Vid Luleå tekniska universitet bedrivs som tidigare beskrivet civilingenjörsprogram 
och ingenjörsprogram med kurser inom trafik och trafikplanering som del av 
utbildning inom stadsbyggnad. Framtida behov består i första hand av doktorander, 
eftersom målet är att alla projekt som bedrivs har inblandning av forskarstuderande 
(doktorander) Behovet av seniora forskare och personal för undervisning (lektorer och 
professorer) är mycket avhängigt studentunderlag och utbildningsprogram, och 
personalstyrkan är just nu väl dimensionerad utifrån nuvarande studenter inom trafik. 
Det skulle dock finnas mer utrymme för kurser inom trafik och därmed fler seniora, 
jämfört med den efterfrågan av utbildade personer som det är i regionen. Det ges även 
kurser i civilingenjörsprogram och ingenjörsprogram i vägbyggnad och anläggning, 
som del av utbildningar i jord- och bergsbyggande. Inom det ämnesområdet är det 
redan i dag behov av seniora personer inom undervisning och forskning. 
 
Grundbehovet av personal på LiTH/Norrköping härrör från den grundutbildning inom 
ramen för de kandidat-, högskoleingenjörs- och civilingenjörsprogram som innehåller 
större eller mindre delar av samhällsplanering, trafikteknik och trafikmodeller. 
Avdelningens seniora personal bedriver alla en viss andel grundutbildning. 
Uppskattningsvis kommer omkring 50 % av avdelningens omsättning från extern 
forskningsfinansiering. Alla projekt som bedrivs har inblandning av forskarstuderande 
(doktorander). Framtida behov består i första hand av doktorander. Behovet av 
seniora forskare och personal för undervisning (lektorer) är mycket avhängigt 
studentunderlag och utbildningsprogram. Under de senaste tre åren har avdelningen 
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medverkat till att två kandidatprogram och ett mastersprogram startats. Dessa 
program förväntas öka behovet av undervisande personal något. Huvudbehovet ligger 
dock inte inom området trafikteknik. Behovet av doktorander inom området 
trafiksimulering trafikteknik förväntas fortsätta vara relativt stort under de kommande 
åren. Under de senare åren har doktorander oftast kommit att rekryterats från andra 
orter. 
 
SLU Alnarp, landskapsarkitektur, har tidigare haft särskilda professurer inriktade mot 
t.ex. Vägrummets estetik och miljö (Vägverksinitierad och delvis 
Vägverksfinansierad, tidigare inst. För landskapsplanering). I dagsläget har man 
generella professurer inom t.ex. landskapsplanering och -gestaltning. Även 
fortsättningsvis kan man räkna med att vägaspekterna kommer att vara integrerade i 
övriga planerings- och gestaltningsämnen snarare än ligga som självständiga 
ämnesområden, tillsammans med t.ex. klimatfrågor och landskapsanalys, i 
gemensamma masterprogram eller som mer eller mindre permanenta ”teman”. 
Undervisningen skulle relativt snart kunna ställas om mot mer specialiserade kurser 
och program om ett sådant uppdrag och anslag gavs från t.ex. Trafikverket. Bas- och 
allmänna kunskaper finns redan, och genom t.ex. ett par nya lektorat (t.ex. Väg- och 
järnvägsprojektering, MKB, buller/ljudmiljö mm.) kunde man bli ännu mer 
avnämarspecifika. Trafiksystemen utgör också en allt viktigare del av problematiken 
kring hållbar stadsbyggnad, inom vilket det kommer bli flera initiativ på 
forskningssidan framöver, inte minst i anslutning till det (fakultetsövergripande) nya 
FoU-programmet FUSE (Future Sustainable Urban Environment). 
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8 Slutsats och diskussion 

8.1 Överensstämmelse utbud av utbildad personal och det framtida 
behovet  
 
Under perioden 1999-2009 har det producerats drygt 10 doktorsavhandlingar per år, 
och ca sju stycken licentiatavhandlingar inom väg- och trafikområdet. En fjärdedel av 
dessa kan klassas till ämnesområdet vägbyggnad och geoteknik. Uppgifterna från 
Trafikverket och FIA anger inte behovet av forskarutbildad personal men om den 
forskarutbildade personalen används som en indikator på vilken grundutbildning som 
ges vid resp H/U (dvs. är behöriga att bedriva högre utbildning), så är bedömningen 
att samhällets behov tillfredsställs i alla fall delvis, eftersom det beskrivs att 
anläggningsbranschen är i behov av personal. Det är dock inte möjligt att tydligt 
avgöra om mängden är tillräcklig, men eftersom de H/U som lämnat uppgifter om 
behov av personal så är antagandet att det i alla fall inte har producerats för många 
med forskarexamen inom vägbyggnad och geoteknik, snarare för få.  
 
Inom de övriga ämnesområdena t.ex. trafikmodellering, drift och underhåll, 
trafikplanering och trafiksäkerhet har det producerats 1-3 doktorsavhandlingar per år. 
Det har inte hittats tydliga uppgifter om behovet av t.ex. trafikplanerings- eller 
trafiksimuleringskunnig personal inom kommuner eller konsulter. Men eftersom t.ex. 
SKL anger att kommunerna står inför liknande pensionsavgångar som Trafikverket 
uttryckt som andel av personalstyrkan, är slutsatsen att det behövs mer forskarutbildad 
personal även inom dessa områden för att vara behöriga för att ge grundutbildning 
som tillfredsställer behoven. Det är även anmärkningsvärt att det har producerats få 
licentiat- och doktorsavhandlingar inom ämnesområdet kollektivtrafik, trots att det 
ofta anges som ett viktigt ämnesområde för samhället i stort. 
 
Situationen är något annorlunda vad gäller grundutbildningen eftersom en femtedel av 
alla examensarbeten under åren 2007-2009 behandlade trafikplanering, ofta i 
samarbete med kommuner vilket indikerar gott samarbete med omgivande samhälle. 
Antalet examensarbeten/personer med trafikexamen får dock ändå anses som 
otillräckligt eftersom kommuner anger behov av personal i framtiden, och detta behov 
beskrivs som långt större än 9-10 personer per år, vilket är antalet personer med 
examensarbete i trafikplanering. Antalet examensarbeten inom vägbyggnad och 
geoteknik är även de få jämfört med de behov som beskrivs av t.ex. FIA. Då bör 
noteras att de examensarbeten som tagits med i denna sammanställning har haft en 
titel som anger koppling till vägbyggnad. Anläggningsrelaterade examensarbeten i 
vidare begrepp är fler. 
 
En allmän kommentar vad gäller forskarutbildning är att det finns många sätt att 
finansiera forskarutbildning; fakultetsmedel från U/H som kan täcka en (ibland liten) 
del av arbetet, statliga finansiärer såsom Trafikverket, Vinnova, Formas, samt EU-
medel av olika slag som i sin tur kan kräva medfinansiering av annan part. 
Finansiering kan även ske i samarbete med industri/konsult, och kanske i enstaka fall i 
samarbete med lokala myndigheter; kommuner. En persons forskarstudier kan även 
vara baserat på stipendier, eller stipendier från annat land. Det är inte alltid tydligt hur 
de olika typerna av finansiering är kopplad till samhällets behov, även om mycket 
forskning är behovsbaserad. Vilken grundutbildning som ges vid respektive H/U 
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beror även starkt på tillströmning av studenter, dvs. finansieringen av 
grundutbildningen är baserat på antalet studenter och behöver därmed inte vara 
kopplat till samhällets behov i stort. 
 
En övergripande frågeställning för projektet var om det finns möjlighet och intresse 
av att samarbeta över lärosätesgränserna för att kunna erbjuda en mer samlad 
utbildningssatsning. Intresset för samverkan finns hos lärosätena vilket exemplifieras 
av webbsidan http://www.trafikkurser.se/ med målet att studenter enklare ska kunna 
läsa kurser och överblicka kursutbudet inom väg och trafik i Sverige. Det föreligger 
dock fortfarande vissa administrativa hinder och oklarheter i samband med 
registrering av studenterna och ekonomin för genomförande av kurser eller program 
över lärosätesgränserna, vilket försvårar samarbete. Detta gäller för utbildning över 
lärosätesgränserna i stort, och medelstilldelningen för grundutbildning måste ses över 
för att underlätta samarbete över lärosätesgränserna. Problemet är således inte 
specifikt för ämnesområdet väg och trafik. 
 

8.2 Framtida behov som inte tillgodoses i dagens utbildningsutbud  
 
En övergripande slutsats från denna sammanställning att det inte finns något 
ämnesområde där det bedrivs för mycket forskar- och grundutbildning inom väg- och 
trafikområdet. Det är i stället brist på både forskar- och grundutbildad personal inom 
alla studerade ämnesområden.  
 
Trafikverkets uppgifter för åren 2011-2020 är att 1600 personer kommer gå i pension 
under den tidsperioden. Om antagandet görs att hälften av dessa ska nyanställas och 
hälften av dessa är inom ämnesområdet väg- och trafik behövs det ca 40 nya personer 
per år totalt bara till Trafikverket under en 10-års period. Ett lågt antagande är att 
Sveriges kommuner kommer ha behov av minst lika många personer inom väg- och 
trafik. Till det läggs uppgifterna från FIA på ca 90 ingenjörer och 220 yrkesarbetare 
per år fram till 2015. Summan av dessa är minst 390 personer per år under 
överskådlig framtid. Så svaret på detta projekts sista fråga om vilka ämnesområden 
som behöver personal är att alla ämnesområden mest troligt behöver personal. Det 
bedrivs forskar- (totalt ca 15 personer med någon forskarutbildning per år) och 
grundutbildning (totalt ca 50 examensarbeten civilingenjör per år) inom 
ämnesområdena, men antalet är således inte tillräckligt.  
 
8.3 Om inventeringen 
 
Denna inventering är avgränsad till den tekniska delen av samlingsämnet väg och 
trafik; dvs. inventeringen avser planering, utformning och dimensionering av trafik 
och vägar. Järnvägstrafik, eller spårtrafik allmänt ingår inte. Det kan härmed 
konstateras att det finns mycket forskning som angränsar ämnet väg och trafik; t.ex. 
miljö, broar och tunnlar. Den här presenterade inventeringen var därför svår att 
genomföra avseende val av avgränsning, och arbetet resulterade i en ganska snäv 
avgränsning. Om intresse finns kan en liknande inventering genomförs på specifika 
teman spårtrafik, miljö, mark/vatten, bro och tunnlar, för att bättre förstå deras 
koppling till väg och trafik, och trafik- eller transportplanering i stort. 
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Bilaga 1 
 
Chalmers tekniska högskola 
 
Doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar som har producerats de tio senaste åren, dvs 1999-2009 
inom väg- och trafikområdet.  
 
2009 
Planeringsfrågan väg till hållplats - i relation till statlig policy och råd för en hållbar 
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Institutionen för anläggning och miljö 
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Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Analysing vulnerability in the road transportation system: putting theory into practice using Sweden as 
an example. 
Katja Berdica 
2000 
Licentiatavhandling 
Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering 
Kungliga Tekniska högskolan. 
 
Environmental management of road maintenance. 
Charlotta Faith-Ell 
2000 
Licentiatavhandling 
Institutionen för anläggning och miljö 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Image analysis of road surfaces. 
Lennart Ljungström 
2000 
Licentiatavhandling 
Institutionen för anläggning och miljö 
Kunliga Tekniska Högskolan. 
 
Influence of vibration frequency and amplitude on asphalt compaction. 
Magnus Jönsson 
2000 
Licentiatavhandling 
Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering 
Kungliga tekniska Högskolan. 
 
Egenskaper hos alternativa ballastmaterial. 
Maria Arm 
2000 
Licentiatavhandling 
Institutionen för anläggning och miljö 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Transport and location analysis.  
Jonas Eliasson 
2000 
Doktorsavhandling 
TRITA-IP FR 00-79 
Transport- och loakliseringsanalys 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
 
1999 
On thaw weakening of pavement structures. 
Simonsen, Erik 
1999 
Doktorsavhandling 
Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering 
Kungliga Tekniska Högskolan 
 
A viscoelastic approach to flexible pavement design. 
Roger Nilsson 
1999 
Licentiatsavhandling 
Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering 
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Byggvetenskap 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Air-borne transport of de-icing salt and damage to pine and spruce trees in a roadside environment. 
Göran Blomqvist 
1999 
Licentiatavhandling 
Institutionen för anläggning och miljö 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Resilient and Permanent Deformation Behavior of Unbound Aggregates under Repeated Loading. 
Fredrick Lekarp 
1999 
Doktorsavhandling 
Institutionen för infrastruktur och samhällsplanering 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Four essays on spatial modelling and welfare analysis.  
Anders Karlström 
1999 
Doktorsavhandling 
TRITA-IP FR 99-49 
Transport- och loakliseringsanalys 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
What is the point of IT? Backcasting urban transport and land-use futures.  
Mattias Höjer 
1999 
Doktorsavhandling 
TRITA-IP FR 00-72 
Transport- och loakliseringsanalys 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
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Bilaga 4 
 
Linköpings tekniska universitet LiTH/ Norrköping 
 
Doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar som har producerats de tio senaste åren, dvs 1999-2009 
inom väg- och trafikområdet. 
 
2009 
Simulation of Surrounding Vehicles in Driving Simulators  
Johan Olstam  
2009 
Doktorsavhandling  
Linköpings Universitet  
 
2008 
Traffic Simulation Modelling of Rural Roads and Driver Assistance Systems  
Andreas Tapani  
2008 
Doktorsavhandling  
Linköpings Universitet  
 
Designing Urban Road Congestion Charging Systems: Models and Heuristic Solution Approaches  
Joakim Ekström  
2008 
Licentiatavhandling  
Linköpings Universitet 
 
2007 
The Origin-Destination Matrix Estimation Problem - Analysis and Computations  
Anders Peterson 
2007 
Doktorsavhandling  
Linköpings Universitet 
 
Road Safety Development Index (RSDI) Theory, Philosophy and Practice  
Ghazwan al-Haji  
2007 
Doktorsavhandling  
Linköpings Universitet   
 
2006 
Coordinated Routing, Applications in Location and Inventory Management 
Henrik Andersson,  
2006 
Doktorsavhandling  
Linköpings Universitet   
 
A Framework for Evaluation and Design of an Integrated Public Transport System  
Carl Henrik Häll 
2006 
Licentiatavhandling  
Linköpings Universitet   
 
2005 
Decision Support Tools for Dynamic Fleet Managament  
Tobias Andersson 
2005 
Doktorsavhandling  
Linköpings Universitet   
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A Model for Simulation and Generation of Surrounding Vehicles in Driving Simulators  
Johan Janson Olstam  
2005 
Licentiatavhandling  
Linköpings Universitet   
 
A Traffic Simulation Modeling Framework for Rural Highways  
Andreas Tapani  
2005 
Licentiatavhandling  
Linköpings Universitet   
 
The common customers on wheels  
Bo Zhu 
2005 
Licentiatavhandling  
Linköpings Universitet   
 
Towards a Road Safety Development Index (RSDI). Development of an International Index to Measure 
Road Safety Performance  
Ghazwan al-Haji 
2005 
Licentiatavhandling  
Linköpings Universitet   
 
2003 
Origin-Destination Matrix Estimation from Traffic Counts  
Anders Peterson 
2003 
Licentiatavhandling  
Linköpings Universitet   
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Bilaga 5 
 
Luleå tekniska universitet, LTU 
 
Doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar som har producerats de tio senaste åren, dvs 1999-2009 
inom väg- och trafikområdet. 
 
2008 
Environmental assessment of construction with recycled materials 
Sofia Lidelöw 
2008:46 
Doktorsavhandling   
Institutionen för samhällsbyggnad, LTU 
 
Planindikatorer för effektiv markanvändning i stationsnära områden   
Katarina Schylberg  
2008:21 
Licentiatavhandling  
Institutionen för samhällsbyggnad, LTU 
 
2005 
Planeringshjälpmedel för ökad tillgänglighet på grusvägnätet: en studie av datorverktyget HDM-4 
Karin Johansson 
2005:42 
Licentiatavhandling  
Institutionen för samhällsbyggnad, LTU 
 
2004 
Safety and mobility of children crossing streets as pedestrians and bicyclists  
Charlotta Johansson  
2004:27 
Doktorsavhandling   
Institutionen för samhällsbyggnad, LTU 
 
2003 
Miljögeotekniskt bedömningssystem :applikation på väg- och järnvägsbyggnadsmaterial 
Bo Svedberg  
2003:46 
Geoteknik 
Licentiatavhandling  
Institutionen för samhällsbyggnad, LTU 
 
2002 
Utvärderingsinstrument för uppföljning av system- och säkerhetseffekter av trafiksäkerhetsåtgärder i 
tätort - tillämpade i Storuman 
Per-Erik Wikström  
2002:17 
Licentiatavhandling  
Institutionen för samhällsbyggnad, LTU 
 
2001 
Towards a method to improve road safety for pedestrians and cyclists, especially in child pedestrian 
environments: a case study in Borås  
Charlotta Johansson  
2001:29 
Licentiatavhandling  
Institutionen för samhällsbyggnad, LTU 
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Bilaga 6 

 
Lunds tekniska högskola, LTH 
 
Doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar som har producerats de tio senaste åren, dvs 1999-2009 
inom väg- och trafikområdet. 
 
2009 
Förarstöd för lägre bränsleförbrukning och minskade emissioner. Utvärdering av två system.   
Hanna Larsson   
Bulletin 242   
2009 
Licentiatavhandling  
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
Walking in old age: A year-round perspective on accessibility in the outdoor environment and effects 
of measures taken   
Hanna Wennberg   
Volym 247   
2009 
Doktorsavhandling   
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
2008 
Attraktiv kollektivtrafik i små städer. Förutsättningar och möjligheter för ett ökat resande   
Andreas Persson   
Bulletin 240 B   
2008 
Licentiatavhandling  
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
Mobility in Public Environments and Use of Public Transport: exploring the situation for people with 
acquired cognitive functional limitations   
Jenny Rosenkvist   
Bulletin 239   
2008 
Licentiatavhandling  
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
2007 
Modelling and evaluation of the effects of traffic safety measures Comparative analysis of driving 
assistance systems and road infrastructure   
Meng Lu   
2007 
Doktorsavhandling   
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
2006 
Loyal Speed Adaptation Speed limitation by means of an active accelerator and its possible impacts in 
built-up areas   
Sverker Almqvist   
2006 
Doktorsavhandling   
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
2005 
Predictive models for accidents on urban links - A focus on vulnerable road users   
Thomas Jonsson   
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Volym  226   
2005 
Doktorsavhandling   
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
Rut Depth Prediction on Flexible Pavements - Calibration and Validation of Incremental-Recursive 
Models   
Sven Agardh   
Volym  227   
2005 
Doktorsavhandling   
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
2004 
Traffic Safety Dimensions and the Power Model to Describe the Effect of Speed on Safety   
Göran Nilsson   
Volym  221 
2004 
Doktorsavhandling   
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
Valuing Reductions in the Risk of Traffic Accidents Based on Empirical Studies in Sweden   
Ulf Persson   
2004 
Doktorsavhandling   
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
In-vehicle speed adaptation - On the effectiveness of a voluntary system   
Magnus Hjälmdahl   
Avdelning/ar  Traffic Engineering  
2004 
Doktorsavhandling   
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
Funktionshindrades tillgänglighet i trafikmiljön: intressekonflikter som barriär?   
Oscar Grönvall   
Bulletin 219 / 3000   
2004 
Licentiatavhandling  
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
2003 
Evaluation of the Effects of Bicycle Lanes on Cyclist Safety and the Ability of Bicycles to Compete 
with Car Traffic   
Annika Nilsson   
2003 
Doktorsavhandling   
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
Fatigue of Asphalt Mixes - Theory of Viscoelasticity and Continuum Damage Mechanics Applied to 
Uniaxial Fatigue Data from Laboratory Tests   
Richard Nilsson   
2003 
Doktorsavhandling   
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
Consequences of Traffic Casualties in Relation to Traffic-Engineering Factors - An Analysis in Short-
term and Long-term Perspectives   
Monica Berntman   
2003 
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Doktorsavhandling   
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
The Public Transport Preferences of Elderly People; A study related to individual capacity and 
environmental stress in service route traffic and other systems   
Helena Svensson   
2003 
Doktorsavhandling   
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
On the Relations between Driving Patterns, Exhaust Emissions and Network Characteristics in Urban 
Driving   
Lena Smidfelt-Rosqvist   
2003 
Doktorsavhandling   
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
Wheelchair Passengers and Local Public Transport Vehicles: Perceptions of Safety and Comfort   
Anders Wretstrand   
2003 
Doktorsavhandling   
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
2002 
Are Beautiful traffic environments safer than Ugly traffic environments?   
Helena Drottenborg   
Volym  211/2002 
2002 
Doktorsavhandling   
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
Framkomlighets- och miljöeffekter av vägkuddar: försök på huvudgator i tätort   
Hamid Rezaie   
Bulletin 205   
2002 
Licentiatavhandling  
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
Om beroende av motoriserade transporter för vardagens inköp: tillgänglighet till handel i Karlshamn 
och Ronneby 1980-1998 
Carolin Folkesson   
Bulletin 209   
2002 
Licentiatavhandling  
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
Image-processing for analysis of road user behaviour: a trajectory-based solution 
Jörgen Andersson   
Bulletin 212   
2002 
Licentiatavhandling  
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
2001 
Effects of Safety Measures for Pedestrians and Cyclists at Crossing Facilities on Arterial Roads   
Mohsen Towliat   
Volym  195/2000   
2001  
Doktorsavhandling   
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
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Passenger assessments of quality in local public transport- measurement, variability and planning 
implications   
Helena Sjöstrand   
2001 
Doktorsavhandling   
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
Effects for elderly people when introducing trunk bus routes in public transport   
Helena Svensson   
2001 
Licentiatavhandling  
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
The need of information in public transport   
Nina Waara   
2001 
Licentiatavhandling  
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
2000 
Deterioration Models and Road Capital as Tools in Performance Contracts for Pavement Maintenance   
Peter Ekdahl   
2000  
Doktorsavhandling   
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
Development of traffic conflicts technique for different environments: A comparative study of 
pedestrian conflicts in Sweden and Jordan   
Lina Shbeeb   
2000   
Doktorsavhandling   
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
Urban driving patterns - characterisation, variability and environmental implications.   
Eva Ericsson   
2000   
Doktorsavhandling   
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH  
 
1999 
Värdering av kvalitet i lokal kollektivtrafik med Stated Preferences-metoden   
Helena Sjöstrand   
Bulletin 175 / 3000  
1999 
Licentiatavhandling   
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH   
 
Aesthetics and safety in traffic environments   
Helena Drottenborg   
Bulletin 176 / 3000   
1999   
Licentiatavhandling   
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH   
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Bilaga 7 
 
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 
 
 
Doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar som har producerats de tio senaste åren, dvs 1999-2009 
inom väg- och trafikområdet.  
 
(Sökord: trafik, väg, planering) 
 
2007 
Naturen kompenseras vid vägbygget 
Kristina Rundcrantz  
2007  
Doktorsavhandling 
Landskapsarkitektur 
Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp 
 
2005 
The acceptance process in road planning: two Swedish case studies 
Kajsa Hylmö  
2005 
Licentiatavhandling 
Landskapsplanering  
Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp 
 
Stadsgrundningar och planförändringar – Svensk stadsplanering 1521 – 1721 
Nils Ahlberg 
2005 
Doktorsavhandling 
Institutionen för landskapsplanering 
Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna 
 
2004 
Optimisation of forest road investments and the roundwood supply chain 
Leif Olsson 
2004 
Doktorsavhandling 
Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå 
 
2003 
Vägar till landskapet. Om vägarnas tidrumsliga egenskaper som utgångspunkt för landskapsstudier 
Mattias Qviström 
2003  
Doktorsavhandling 
Landskapsplanering  
Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp 
 
The Toll of the Automobile: Wildlife and Roads in Sweden 
Andreas Seiler 
2003  
Doktorsavhandling 
Ekologi, naturvårdsbiologi 
Sveriges lantbruksuniversitet, Ulltuna 
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Bilaga 8 
 

Grundutbildningskurser väg och trafik (redovisade maj 2010) 
 Läsperiod Poäng Klassificering 
Chalmers    
Samhällsplanering 1-2. 7.5 P 
Teknisk samhällsplanering 2 7.5 P 
Traffic and urban planning 3 7.5 P 
Väg- och trafikteknik 1-2. 4.5 T 
Road engineering 2 7.5 V 
Högskolan Dalarna    
Broteknik ? 5 V 
Vägplanering ? 7,5 P 
Vägteknik ? 5 V 
KTH    
Traffic Simulation Modelling and Applications 2 7.5 A 
Transport Data collection and Analysis 2 7.5 A 
Transport Modelling 3 7.5 A 
Drift och underhåll av avancerade tekniska system inom 

k
1 7.5 D 

Drift och underhåll av trafikanläggningar 2 7.5 D 
Drift och underhåll av trafiktunnlar 1 7.5 D 
Drift och underhåll av trafiktunnlar 1 7.5 D 
Advanced Transport Modelling 4 7.5 E 
Avancerade transportmodeller 4 7.5 E 
Spatial and Transport Economics 2 7.5 E 
Transport Policy and Evaluation 2 7.5 E 
Järnväg signalteknik - projektering 4 7.5 J 
Järnväg signalteknik - signalsystem 2 7.5 J 
Järnväg signalteknik - systemsäkerhet, tillförlitliga system 3 7.5 J 
Railway Traffic - Market and Planning (grundkurs) 1 7.5 J 
Road- and Railway Track Engineering 2 7.5 J 
Simulering av tågtrafik 3 7.5 J 
Tågtrafik - marknad och planering, (fortsättningskurs) 2 7.5 J 
Public Transport 3 7.5 K 
Infrastructure Construction Management 1-2. 4.5 M 
Traffic Engineering and Management 1 7.5 M 
Transport and Sustainable Development 4 7.5 MI 
Arbetsprocesser för trafikens infrastruktur 3-4. 7.5 P 
Contemporary Trends in Urban Planning and Design 1-2. 15.0 P 
Planning for Sustainable Urban Development 3 7.5 P 
Planning the Sustainable City 1 7.5 P 
Planning Theory, Advanced Course 3 7.5 P 
Projekt Stadsplanering 3-4. 15.0 P 
Public Places and Spaces 3 7.5 P 
Stads- och trafikplanering (fortsättningskurs) 2 7.5 P 
Stads- och trafikplanering (grundkurs) 1 7.5 P 
Structural Components in Urban Planning and Design 4 15.0 P 
Structural Components in Urban Planning and Design 1-2. 15.0 P 
Transport and Society 1 7.5 P 
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Urban Theory 2 7.5 P 
Trafik- och vägteknik (grundkurs) 4 7.5 T 
Advanced Pavement Engineering Analysis and Design 1 6.0 V 
Analytisk dimensionering av flexibla överbyggnader 1 12.0 V 
Bituminösa material 1 7.5 V 
Projektarbete i vägteknik 1 7.5 V 
Projektarbete i vägteknik 1 7.5 V 
Road Construction and Maintenance 4 7.5 V 
LTH    
Drift och underhåll av vägar 4 6.0 D 
Trafikens uppkomst och drivkrafter 1 7.5 E 
Stadsbyggandets grunder 1 9.0 P 
Stadsbyggnadsrätt 3 6.0 P 
Stadsförnyelse 3-4. 7.5 P 
Stadsutformning 2 9.0 P 
Trafikprojekt i tätort 4 7.5 P 
Trafikslagens förutsättningar och egenskaper 2 7.5 P 
Översiktsplanering på regional och kommunalnivå- projektkurs 4 7.5 P 
Utformning av vägar och järnvägar 1-2. 12.0 T 
Trafikens säkerhets- och miljöeffekter. Trafik, Forts 3 3 7.5 TS 
Anläggningsteknik 1 13.5 V 
Infrastruktursystem- gator och trafik 3-4. 12.0 V 
Vägbyggnadsteknik 3 7.5 V 
LTU    
Datorstöd i infrastrukturplanering och Drift- o underhåll 2 7.5 D 
Drift och underhåll 3 7.5 D 
Järnvägsplanering 4 7.5 J 
Väg och järnvägsprojektering med datorstöd 3 7.5 J 
Hållbar stadsutveckling 1 7.5 MI 
Miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, i planarbete & projekt 1 7.5 MI 
Tillämpad operationsanalys 4 7.5 M 
Uthålliga transportsystem i tätorter, projektkurs civ-ing 1 7.5 MI 
Datorstödd stadsplanering 2 7.5 P 
Design för alla - tillgänglighet i inomhusmiljöer/byggande 1-2. 7.5 P 
Design för alla- tillgänglighet i utomhusmiljöer 3-4. 7.5 P 
Detaljplanering 2 7.5 P 
Samhällets planering 4 7.5 P 
Samhällsbyggande 1-2. 15.0 P 
Tillgänglighet och användbarhet enligt plan- och byggreglerna 1-2. 7.5 P 
Urban design 4 7.5 P 
Trafik för en attraktiv stad 3 7.5 T 
Trafiksäkerhet 2 7.5 TS 
Vägar och järnvägar 2 7.5 V 
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Typ Kod Antal 
Vägbyggnad V 14 
Trafikteknik T 4 
Trafikplanering P 32 
Trafikekonomi E 5 
DoU D 7 
Management M 3 
Järnväg J 9 
Kollektivtrafik K 1 
Trafikanalys A 3 
Miljö MI 4 
Trafiksäkerhet TS 2 
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Bilaga 9 
 
Examensarbeten väg och trafik Chalmers tekniska högskola 
2007-2009 
 
Med inriktning väg, trafik, anläggning. 
 
2007 
Abdelhamid, Sameer; Kochar, Qaidar: Jämförelse mellan olika material i spåröverbyggnadens 
bärlagerbärighets- och materialprovning av spårväg i Göteborg. Göteborg : Chalmers University of 
Technology. (Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska 
högskola;2007:97)  

Agneman, Emma; Park, Jojo: Västlänken, Citytunneln och Citybanan En jämförande studie mellan de 
samhällsekonomiska analyserna . Göteborg : Chalmers University of Technology. (Examensarbete - 
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2007:78)  

Andershed, Tomas; Sevic, Bojan: Värdering av en modell för utmattningsberäkning av alternativa 
bundna bärlager. Göteborg : Chalmers University of Technology. (Examensarbete - Institutionen för 
bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2007:76)  

Aspgård, Jerker; Öhlund, Eva: Gångfartsområden. Förutsättningar och utformning för en trafikmiljö på 
de gåendes villkor. Göteborg : Chalmers University of Technology. (Examensarbete - Institutionen för 
bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2007:125)  

Axelsson, Sara; Thurhammar, Mats: Metod för att kvalitativt värdera tillgängligheten för alla till 
kollektivtrafiken. Fallstudie Stenungsund station. Göteborg : Chalmers University of Technology. 
(Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2007:10)  

Brännström, Karl-Johan: Konsekvenser av störningar i vägtrafiken – Aktörer och verktyg för 
störningshantering. Göteborg : Chalmers University of Technology. (Examensarbete - Institutionen för 
bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2007:113)  

Dahlin, Hilda; Eliasson, Åsa: Jämförelse mellan asfalt- och betongbeläggningar. Uppdatering av 
kalkylmodellen 2Ö. Göteborg : Chalmers University of Technology. (Examensarbete - Institutionen för 
bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2007:122)  

Eldh, Magnus: Trafiksäkerhet och mopeder . En analys av mopedutvecklingen i Göteborg . Göteborg : 
Chalmers University of Technology. (Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, 
Chalmers tekniska högskola;2007:68)  

Gustafsson, Sofia: Miljö kopplat till löne- och belöningssystem inom transport- och åkeribranschen. 
Göteborg : Chalmers University of Technology. (Examensarbete - Institutionen för bygg- och 
miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2007:3)  

Helin, Tobias; Thörnblad, Mikael: Kostnads- och riskanalys av räckesreparationer inom Vägverket 
Region Väst. En fallstudie ur beställarens perspektiv. Göteborg : Chalmers University of Technology. 
(Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2007:26)  

Ivdal, Mattias; Molin, Anna: Kvalitetskontroll av trafikmätningssystem – En studie om noggrannheten 
hos induktiv slinga, slang, KomFram, video och radar i olika trafikmiljöer. Göteborg : Chalmers 
University of Technology. (Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers 
tekniska högskola;2007:129)  

Karlsson, Jesper; Thylén, Johan: Skjuvhållfasthetstillväxt hos skredade lermassor. En studie kring 
skjuvhållfasthetstillväxt samt metodik för Rapiditetsbestämning. . Göteborg : Chalmers University of 
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Technology. (Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska 
högskola;2007:109)  

Karlsson, Marie: Samverkan mellan privata och offentliga aktörer under planprocessen gällande Västra 
Eriksberg. Göteborg : Chalmers University of Technology. (Examensarbete - Institutionen för bygg- 
och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2007:21)  

Locke, Björn; Lovén, Joel: Validering och utveckling av modeller för beräkning av tillståndsutveckling 
hos vägar. Inriktning på permanenta deformationer i obundna lager. Göteborg : Chalmers University of 
Technology. (Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska 
högskola;2007:18)  

Nilsson, Silja: GIS-program för ruttplanering. En studie av nyttjandet av GIS-program för ruttplanering 
inom tekniska förvaltningar bland kommunder i västra Sverige. Göteborg : Chalmers University of 
Technology. (Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska 
högskola;2007:73)  

Opland, Linda: Size classification of passenger cars. Pre-study on how to size classify passenger cars 
by inventorying the existing classification models.. Göteborg : Chalmers University of Technology. 
(Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2007:43)  

Persson, Anna; Sandén, Maria: Effektivisering vid behandling av CONTRAM-data i ArcMap. 
Göteborg : Chalmers University of Technology. (Examensarbete - Institutionen för bygg- och 
miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2007:131)  

Reneskog Nilsson, Kristine: Yttäckande nivåkontroll vid byggnation av vägar - en analys av 
mätutrustning. Göteborg : Chalmers University of Technology. (Examensarbete - Institutionen för 
bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2007:81)  

Rosengren, Peter; Senohradski, Davor: Modell för klassificering av ytor för selektiva 
bärighetsförbättrande åtgärder. . Göteborg : Chalmers University of Technology. (Examensarbete - 
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2007:15)  

Sjööquist, Anna-Sofia: Praxis för hållplatsutformning och trafikantinformation för funktionshindrade - 
en jämförelse mellan tio städer i norden. Göteborg : Chalmers University of Technology. 
(Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2007:2)  

Sundblad, John; Widén, Per: Bärighet på väg via förbättrad packning - fullskaleförsök med lättklinker 
som underbyggnad. Göteborg : Chalmers University of Technology. (Examensarbete - Institutionen för 
bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2007:33) 

2008 
Almroth, Andreas; Edlund, Kajsa: Den kollektiva missuppfattningen. En studie om missuppfattningar 
om färdmedelsalternativen bil och kollektivtrafik, för boende i Hjuvik. Göteborg : Chalmers University 
of Technology. (Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska 
högskola;2008:38 )  

Andersson, Erik; Wackerfeldt, Magnus: En studie av sex ISA-system. Göteborg : Chalmers University 
of Technology. (Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska 
högskola;2008:90)  

Enarsson, Kim: Metod för beräkning och jämförelse av lönsamhet för trafiksäkerhetsåtgärder. 
Göteborg : Chalmers University of Technology. (Examensarbete - Institutionen för bygg- och 
miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2008:45)  
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Eriksson, Carl-Gustav; Norén, David: Uppföljning av räckesreparationskostnader inom Vägverket 
Region Norr/Sydöst. Göteborg : Chalmers University of Technology. (Examensarbete - Institutionen 
för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2008:62)  

Frostberger, Anna; Pourheydari, Parasto: Förhöjda havsnivåers påverkan på trafiksystemen. En analys 
av riskläget i Göteborgs innerstad. Göteborg : Chalmers University of Technology. (Examensarbete - 
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2008:49)  

Hallberg, Frida: Underhåll av asfaltbeläggningar. Utvärdering med inriktning mot årskostnad och 
livslängd. Göteborg : Chalmers University of Technology. (Examensarbete - Institutionen för bygg- 
och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2008:102)  

Isaksson, Mikael: Sättningsberäkningar I kalkcementpelarförstärkningar. Jämförelse mellan mätningar 
och beräkningar enligt Allmän teknisk beskrivning. Göteborg : Chalmers University of Technology. 
(Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2008:94)  

Johansson, Emma: Miljöanpassade tjänsteresor. En kvalitativ studie av privata aktörers resepolicy . 
Göteborg : Chalmers University of Technology. (Examensarbete - Institutionen för bygg- och 
miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2008:104 )  

Kvarnström, Christian; Hermansson, David: Non-Motorised Transport access improvements to the 
proposed new Bus Rapid Transit system for Buffalo City Municipality, Eastern Cape Province, South 
Africa. Göteborg : Chalmers University of Technology. (Examensarbete - Institutionen för bygg- och 
miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2008:30)  

Larsson, Fredrik; Rangmar, Markus: Beskrivning av fel och brister på broräcken och förslag till 
förebyggande åtgärder avseende tillverkning och montering. Göteborg : Chalmers University of 
Technology. (Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska 
högskola;2008:56)  

Lindberg, Daniel; Lindfors, Robin: Bärighetskontroll av obundna granular material. En jämförelse 
mellan olika bärighetskontroller samt en alternativ utvärderingsmetod av bärighet med Lätt Fallvikt. 
Göteborg : Chalmers University of Technology. (Examensarbete - Institutionen för bygg- och 
miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2008:23)  

Mårtensson, Hannah; Rudh, Emma: Inventering av bitumenbundna lager med hög stabilitet ”hård 
asfalt” anpassade för stora hjultryck på industri- och hamnytor. Göteborg : Chalmers University of 
Technology. (Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska 
högskola;2008:11)  

2009 

Book, Dennis; Lager, Tobias: Kollektivtrafikanalys av Frihamnen Göteborg. En studie av olika 
utbyggnadsscenarier och dess transportbehov vid en färdig utbyggnad av Frihamnen år 2040. Göteborg 
: Chalmers University of Technology. (Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, 
Chalmers tekniska högskola;2009:48)  

Book, Dennis; Lager, Tobias: Public transport analysis of Frihamnen, Gothenburg. A study of different 
development scenarios and their need of transport at a complete reconstruction of Frihamnen by the 
year 2040. Göteborg : Chalmers University of Technology. (Examensarbete - Institutionen för bygg- 
och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2009:48E)  

Epifanio, Eduardo Gabriel; GAN, LIU: Validation of a Pavement Performance Model for Flexible 
Pavements Based on. Göteborg : Chalmers University of Technology. (Examensarbete - Institutionen 
för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2009:72)  
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Eriksson, Niklas; Svensson, Michael: Road performance on weak subgrades -Reinforcement methods 
and constructions . Göteborg : Chalmers University of Technology. (Examensarbete - Institutionen för 
bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2009:19)  

Johansson And, Lars: Utveckling inom maskinguidning för anläggningsarbeten. Göteborg : Chalmers 
University of Technology. (Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers 
tekniska högskola;2009:69)  

Lagerkvist, Katarina; Paunonen, Ida: A feasibility study of a Bus Rapid Transit system between East 
London and Gonubie . Göteborg : Chalmers University of Technology. (Examensarbete - Institutionen 
för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2009:8)  

Pettersson, Mathias: Kundnytta vid grusvägsunderhåll – Trafikantens syn på drift och underhåll av 
grusvägar i driftområde Trollhättan . Göteborg : Chalmers University of Technology. (Examensarbete - 
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2009:29)  

Salman, Abdulkareem: Follow up of function contract for the road N728 with annual cost purchase. 
Göteborg : Chalmers University of Technology. (Examensarbete - Institutionen för bygg- och 
miljöteknik, Chalmers tekniska högskola;2009:109)  
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Bilaga 10 
 
Examensarbeten väg och trafik Högskolan Dalarna 2007-2009 
 
2007 
 
Albinsson L, Angantyr H. 
Analys av reparationskostnader för vägräcken.  
Examensarbete Byggteknik. 
NR: E3539B 2007. 
Högskolan Dalarna. Borlänge. 
 
Berman, U. 
Drift- och underhållsupphandling.  
Högskolan Dalarna. Borlänge.  
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Bilaga 11 
 
Examensarbeten väg och trafik Kungliga tekniska högskolan, 
KTH 2007-2009 
 
2007  
To play games – a method to increase the safety in technical systems 
S. Savas  
TEC-MT 07-006 
Transport- och Lokaliseringsanalys 
Transportvetenskap 
Kungliga Tekniska Högskolan 
 
Trafikanalys gällande ny utformning av Norrtälje busstations omgivande trafikmiljö 
Tobias Throfast 
Trafik och Logistik 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Behavioral modeling of utility individuals: Theory and examples from the travel sector 
Anders Levander 
TLA 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Cyklister vid signalreglerade korsningar 
Hanna Lamberg 
Trafik och Logistik 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Sustainable urban land use and transport system: A review and comparison between stockholm and 
nanjing 
Ma Xiaosu 
TLA 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Improvement of traffic performance and safety of four intersections on Kringlumýrarbraut in 
Reykjavik 
Sigrùn Marteinsdòttir 
Trafik och Logistik 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Attityder till fartdämpande åtgärder  
Emma Söderström 
Trafik och Logistik 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Public transport in low density area standard level of service 
Alan Duran 
Trafik och Logistik 
 
Gaturummets inverkan på hastigheten på lokalgator i Täby Kommun 
Mikael Wahlberg  
Trafik och Logistik 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
ATK-kamera vid korsning 
Mohamed Abdillahi 
Trafik och Logistik 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
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2008 
Modellering av blixtlåsbeteende vid påfartsramp i vissim - Trafikplats Bredäng 
Reza Karim 
Trafik och Logistik 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Evaluation of route alternatives for a new railway line to Norrtälje/Kapellskär 
Laura Moreno Del Campo 
Trafik och Logistik 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Analysis of behavioral changes due to the Stockholm congestion charge trial 
Thilo Becker 
TLA 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
2009 
Road traffic safety in Uganda 
Sam Kasiromne 
Trafik och Logistik 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Cost model for pre-and post haulage road freight transport to and from the intermodal terminal 
Kazi Sazzad Hossain 
Trafik och Logistik 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Critical gap analysis and simulation of dual lane roundabout with traffic light signal 
Andyka Kusuma 
Trafik och Logistik 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Simulation based performance assessment of miniroundabout 
Merkebe Getachew 
Trafik och Logistik 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Alternative bus rapid transit operational design, the microsimulation approach; Accra case study 
Lilly Naah, Ilyas B Alhassan 
Trafik och Logistik 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Modeling new car purchase choices - A decision support tool for climate policy making 
Lauri Künnapuu 
Trafik och Logistik 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Evaluation of effectiveness to combine rampmetering and mainline control strategies 
Enrique Llorca Manés 
Trafik och Logistik 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Framkomlighetsanalys av stockholms cykelvägnät- En pendelcyklists vardag 
Louise Gustavsson  
Trafik och Logistik 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Dynamic OD estimation in freeway paths using traffic counts 
Manuel Valls Comander 
Trafik och Logistik 
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Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Driving with " COOPERS" warning message 
Ary Pezo-Silvano 
Trafik och Logistik 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Methodology for decision making in allocation of investments in railway infrastructure;  
Tatjana Jankovic 
TEC-MT 09-002 
Transport- och Lokaliseringsanalys 
Transportvetenskap 
Kungliga Tekniska Högskolan 
 
Impacts on natural resources and climate affecting emissions from landfill coverage in Stockholm 
Erik Andriansson  
(2009, Uppsala University). 
Transport- och Lokaliseringsanalys 
Transportvetenskap 
Kungliga Tekniska Högskolan 
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Bilaga 12 
 
Examensarbeten väg och trafik Linköpings tekniska 
universitet LiTH/ Norrköping 2007-2009 
 
Lista över examensarbeten utförda på KTS och ITS-programmen vid Linköpings universitet inom 
området väg och trafik, på avdelningen för Kommunikations- och transportsystem, ITN. Alla 
examensarbeten i listan har en omfattning om 30Hp (Master-nivå, D-uppsats). I listan ges: titel, 
författare, program, och examinator. 
 
2009 
 
Attitudes and beliefs of students towards wearing bicycle helmets – A study carried out at Linköping 
University, Susanne Pröstl, ITS, examinator: Kenneth Asp. 
 
Mikrosimulering för analys av Mästergatans förlängning i Enköping, Magnus Edgren, ITS, examinator: 
Anders Peterson. 
 
Hållbara godstransporter – överflyttning från väg till järnväg, Jeanette Carlstein, KTS, examinator: 
Clas Rydergren. 
 
Traffic accident prediction model implementation in traffic safety management, Keyao Wen, ITS, 
examinator: Kenneth Asp. 
 
Quantitative and qualitative analysis of GPS implementation in ambulances in Stockholm, Arini 
Savitri, ITS, examinator: Anders Wellving. 
 
A Logit model for transport chain selection in the logistics model of Samgods, Qiuying Meng, ITS, 
examinator: Clas Rydergren. 
 
Europaväg 22 genom Söderköping – en stokastisk köanalys, Gustav Silverin, KTS, examinator: Clas 
Rydergren. 
 
2008  
 
Kilometerskatt för tunga fordon – Skapande av en transportmodell för efterlevnadskontroll, Johan 
Hallberg och Eva-Li Westerberg, KTS, examinator: Clas Rydergren. 
 
SUMMITS Traffic netowrk manager and decentralized control system, Kostiantyn Sokolinskyi, ITS, 
examinator: Clas Rydergren 
 
Simulering av cirkulationsplatser i Jönköping, Anna Djärv, KTS, examinator: Clas Rydergren. 
 
A study on children and school pedestrians’ safety in urban area: A case study from Norrköping city, 
Sweden, ITS, examinator: Kenneth Asp. 
 
Road safety – problem based learning module, Iuliana David, ITS, examinator: Kenneth Asp. 
 
Simuleringsstudie av signalreglering i cirkulationsplatser, Jevgenij Peroukov och Per Sjögren, KTS, 
examinator: Clas Rydergren. 
 
Using metering signals at roundabouts with unbalanced flow patterns to improve traffic conditions, 
Marjan Mosslemi, ITS, examinator: Clas Rydergren. 
 
2007 
 
Pedestrian accidents – in-depth analysis and accident figures, Richard Hausmann, ITS, examinator: 
Kenneth Asp. 
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En GIS-applikation för planering av kollektivtrafik, Johan Ekstrand och Markus Henningsson, KTS, 
examinator: Anders Wellving. 
 
Utveckling av demonstrator för ITS-tjänster i fordon, Pontus Berg, KTS, examinator: Clas Rydergren. 
 
Från dygnstrafik till timtrafik – konvertering av Göteborgs Stad Trafikkontorets statiska trafikmodell 
med stöd av Emme/2, Per-Olof Bratthammar, KTS, examinator: Clas Rydergren. 
 
Analys av bussprioritet i cirkulationsplatser, Rikard Hultin och Rodrigo Lucero Perez, KTS, 
examinator: Clas Rydergren. 
 
Cooperative vehicle-infrastructure systems: Identification, privacy and security, Joakim Swahn och 
Christian Udin, KTS, examinator: Clas Rydergren. 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

Bilaga 13 
 
 
Examensarbeten väg och trafik Luleå tekniska universitet 
2007-2009 
 
2009 
 
Ditrani, Marco.    
Improving transportation investment decisions through life cycle cost analysis: comparative LCCA of 
bridges.    
Samhällsbyggnad Byggkonstruktion.  
Civilingenjörsprogrammet.  
2009:189. 
 
Forsvall, Marcus.    
Genomförs förbättringsåtgärder efter dödsolyckor i vägtrafiken: en uppföljning av djupstudiearbetet 
2005-2007 Vägverket Region Norr.    
Samhällsbyggnad Byggkonstruktion.  
Brandingenjör. 
D-uppsats.   
 
Lindberg, Rickard.    
Samråd vid planering, byggande och drift av vägtunnlar i Stockholms län med avseende på brand och 
personsäkerhet.     
Samhällsbyggnad Geoteknologi.  
Brandingenjör. 
D-uppsats.   
 
Berglund, Conny: Ntirabampa, Guy-Guy Gael.    
Träbroar för vägtrafik: möjligheter och hinder från några aktörers perspektiv.    
Samhällsbyggnad Byggkonstruktion . 
Civilingenjörsprogrammet.   
2009:173. 
 
Nilimaa, Jonny.    
Cykelbanors komfort och säkerhet : en studie av sambandet mellan cykelbanors profil och de 
vibrationer som cyklisten utsätts för.    
Samhällsbyggnad Arkitektur och infrastruktur.  
2009:172. 
 
Lindström, Johan.    
Utvärdering av åtgärdsförslag samt åtgärder efter dödsolyckor i vägtrafiken: Hallands län år 2003-2005    
Samhällsbyggnad Byggkonstruktion.  
Brandingenjör. 
D-uppsats. 
 
Häggkvist, Andreas.    
Fixed fire fighting systems in road tunnels: an overview of current research, standards and attitudes.    
Samhällsbyggnad Byggkonstruktion.  
Brandingenjör. 
D-uppsats.   
 
Hellman, Lenita: Morgin, Andreas.    
Återvinning av asfalt: en utvärdering av återvinningsmetoder för asfalt vid Skanskas verk i regionerna 
syd och sydost.    
I Samhällsbyggnad Arkitektur och infrastruktur.  
Civilingenjörsprogrammet.  
2009:161. 
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Bergman, Andreas.    
Nuläge och behov av cykelvägar: längs det statliga vägnätet i Norrbottens och Västerbottens län.    
Samhällsbyggnad Arkitektur och infrastruktur. 
Civilingenjörsprogrammet.   
2009:154. 
 
Chlot, Robert.    
Olika alternativ vid störsättning, Vägverket produktion, drift.    
Samhällsbyggnad Geoteknologi.  
Yrkestekniska utbildningar – Yrkeshögskoleutbildningar.   
2009:003. 
 
Hammarberg, Tobias.    
Vältning och packning vid asfaltbeläggning.    
Samhällsbyggnad Geoteknologi.  
Yrkestekniska utbildningar - Yrkeshögskoleutbildninga . 
2009:001. 
 
Fredriksson, Jonas.    
Kostnad för och effektivisering av skyltning vid vägarbeten vid Vägverket Produktion Drift Norr.     
Inst/avd Samhällsbyggnad Geoteknologi.  
Yrkestekniska utbildningar – Yrkeshögskoleutbildningar.  
2009:005. 
 
Karlsson, Tomas.    
Studie i vägverkets projekthantering vid förändrade förutsättningar i vägobjekt.    
Samhällsbyggnad Arkitektur och infrastruktur.  
Civilingenjörsprogrammet.  
2009:012. 
 
2008 
Renfors, Jon.    
TUtvärdering av brist- och stråkanalyser på Vägverket Region Norr.    
Samhällsbyggnad Trafikteknik.  
Civilingenjörsprogrammet. 
2008:238. 
 
Murmester, Fredrik.     
Riskvärdering vid vägarbete.    
I Samhällsbyggnad Geoteknologi.  
Yrkestekniska utbildningar - Yrkeshögskoleutbildningar  1402-1560.  
2008:03. 
 
2007 
Ahnlund, Hanna.    
Fotgängartrafik för en attraktiv stad.    
Samhällsbyggnad Arkitektur och infrastruktur.  
Civilingenjörsprogrammet.  
2007:182. 
 
Rube, Ellen.    
Framgångsfaktorer för kollektivtrafik i småstäder: utveckling och åtgärder i svensk stadsbusstrafik.    
Samhällsbyggnad Arkitektur och infrastruktur.  
Civilingenjörsprogrammet.  
2007:153. 
 
Lyckman, Mikael.    
Hastighetsdämpande åtgärder längs genomfarter i Stockholms län: alternativa åtgärder istället för 
väggupp.    
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Samhällsbyggnad Arkitektur och infrastruktur.  
Civilingenjörsprogrammet.  
2007:116. 
 
Harbom Hedberg, Anna-Maria.    
Kostnadsvärdering av ökade trafikmängder vid utebliven exploatering: en studie av utvecklings-
möjligheterna i EVA.    
Samhällsbyggnad Trafikteknik. 
Civilingenjörsprogrammet. 
2007:072. 
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Bilaga 14 
 
Examensarbeten väg och trafik Lunds tekniska högskola, LTH 
2007-2009 
 
2007 
 
Holmvik, Nina; Wallin, Hampus: Användning av livscykelanalys och livscykelkostnad för 
vägkonstruktion inom Norden Thesis 155, 2007 
 
Baghdarusefi, Hassan: Långtidseffekter av omställbara skyltar vid övergångsställe Thesis 156, 2009 
 
Höskuldur Rúnar Guðjónsson: The effects of geometrical design of motorway interchanges on 
efficiency : comparison between five different grade separated design types  Thesis 157, 2007  
 
Karlsson, Sara: Barn i trafiken : barnkonsekvensanalys för Mörarps tätort Thesis 158, 2007 
 
Åstrand, Per-Erik: Effekter av dynamiskt anpassningsbara hastighetsskyltar på efterlevnad av 
hastighetsgränser och föraracceptans : en fallstudie Thesis 159, 2007 
 
Turanovic, Ervin: Tysta beläggningar : en före/efterstudie på Ellenborgsvägen i Malmö Thesis 160, 
2007 
 
Mousa, Zainab: Totalentreprenader för vägar : studie av två projekt på riksväg 21 Thesis 161, 2007 
 
Mårtensson, Andreas; Wilén, Patrik: Dimensionering av korsningar i tätort : en empirisk studie i 
Malmö Thesis 163, 2007 
 
Persson, Jessica: En beskrivning av trafiksituationen på Östra Förstadsgatan vid Värnhemstorget i 
Malmö Thesis 164, 2008 
 
Johansson, Filip: Flervägsstopp i korsningar : trafiksäker åtgärd som sällan används Thesis 165, 2007 
 
Nordh, Urban: Pedestrians’ safety and accessibility – A study of the situation at Pärnu mnt in central 
Tallinn Thesis 166, 2007 
 
Seremet, Robert: Från våtmark till park : uppföljning av en utförandeentreprenad Thesis 168, 2007 
 
Lindgren, Lukas: Parkeringsstrategi för Brunnshögsområdet i Lund Thesis 169, 2007 
 
 
2008 
Wesström, David: Böhm, Henrik: Uppföljning av Skanskas driftverksamhet : vinterväghållningen 
under 2007 Thesis 170, 2008 
 
Hägerwall Stein, Carl: Prognosverktyg för trafikflöden : En jämförelse av EMME/2 och VISUM 
Thesis 171, 2008 
 
Spjut, Mikael: 40 km/h i tätort : en studie av Bergsgatan i Malmö Thesis 172, 2008 
 
Andersson, Klas; Lennström, Erik: Funktionsentreprenad i vägbyggnad : faktorer som påverkar valet 
av entreprenadform Thesis 173, 2008 
 
Peter Håkansson: Cykelparkeringsplatser och deras betydelse för cyklandet : Rekommendationer för 
planeringen av cykelparkeringsplatser Thesis 174, 2008 
 
Lindskog, Charlotte: En studie av gångfartsområden i Västra Hamnen Thesis 175, 2008 
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Svensson, Johan: Gröna resplaner : begreppsgenomgång och erfarenheter av användning i Sverige och 
andra länder Thesis 176, 2008 
 
Ljungqvist, Julia: Benchmarking Schweiz : Hur kvaliteten på det svenska järnvägssystemet kan 
förbättras Thesis 177, 2008 
 
 
2009 
 
Björke, Erik; Fondell, Christina: Parkeringsreglering och handeln i staden : om parkeringsreglering kan 
vara ett verktyg för att skapa en hållbar stadsutveckling utan att påverka handeln i stadskärnorna 
negativt 
Thesis 191, 2009 
 
Andersson, Eleonore; Holmén, Kristina: Utvärdering av GPS-lösningar för vinterväghållning 
Thesis 190, 2009 
 
Anon Bayu Aji, Ferdinan: Comparative Traffic Safety Analysis of Two Types of Bicycle Crossings at 
Signalised Intersections : A Case Study in Lund  
Thesis 189, 2009 
 
Nieminen, Therese: Upplevd tillgänglighet i stadsmiljö -  En fallstudie av gång- och cykelstråk i 
Malmö Thesis 188, 2009 
 
Setiawan, Pitra: The use of lights on the bicycles: Cyclists’ perception on safety : a case study in Lund 
Thesis 187, 2009 
 
Anebreid, Mats; Englesson, Ola : En utredning av anläggningsarbeten vid exploatering av 
villabebyggelse : nyckeltal, kundrespons på tillval samt möjliga effektiviseringar 
Thesis 186, 2009 
 
Mellgren, Daniel; Nordlund, Jesper : Parkeringsnorm och parkeringsstrategi för Landskrona stad 
Thesis 185 
 
Jarl, Valfrid: Congestion pricing in urban areas : theory and case studies 
Thesis 183, 2009 
 
Holmqvist, Martin; Gudmarsson, Anders:  Asfalts egenskaper beroende av 
packningsförfarande : en analys 
Thesis 182, 2009 
 
Klingvall, Robert ; Lindelöw, David : Skånsk restidstolerans och pendling : en studie av arbets- och 
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