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1. Inledning
1.1. Uppdrag och syfte
Uppdraget för detta projekt har varit att utföra en fortsättning på den omvärldsbevakning som 2013
gjordes av VTI:s Bibliotek och informationscenter (BIC) på uppdrag av Trafikverket. Det uppdraget
resulterade i Trafikverkets rapport Omvärldsanalys FoI inom transportområdet 2013.
Syftet är att följa utvecklingen inom transportområdets forsknings- och innovationsverksamhet (FoI)
och därigenom fungera som ett stöd för Trafikverkets strategiska planering och utveckling.
I enlighet med uppdraget består rapporten av två delar. Rapporten börjar med en övergripande del
som omfattar trender och resultat inom FoI. Därefter följer en fördjupningsdel som omfattar två av
Trafikverket valda områden: automatiserade fordon samt elvägar. Önskemålet har varit en tonvikt på
nyheter från Europa men med utblickar mot resten av världen. Rapporten innehåller därför en stor
andel material från framför allt Sverige och Västeuropa.

1.2. Metodbeskrivning
Arbetsmetod och indelning av rapportens kapitel följer relativt nära 2013 års rapport. Arbetet har
utförts i tre steg: informationsinhämtning, sammanställning samt rapportskrivning.
Informationsinhämtning
De källor som har använts för den övergripande delen är till stor del samma som de som
identifierades vid den tidigare omvärldsbevakningen. Dessa består framför allt av nyhetsbrev,
pressmeddelanden, webbplatser och tidskrifter. Sökning efter information har gjorts brett och har
omfattat alla trafik- och transportslag. Publiceringsperiod för materialet omfattar mars 2014 till april
2015.
För fördjupningsdelen har även sökning i svenska och internationella databaser gjorts. De databaser
som har använts är Cordis, DiVA, Nationell bibliotekskatalog vid VTI:s Bibliotek och
informationscenter, Scopus, Swepub, TRID – the TRIS and ITRD Database och Transport Research &
Innovation Portal (TRIP). Databassökningarna har omfattat perioden från 2010 till 2015.
Sammanställning
Den insamlade informationen har grupperats i tre grupper: en grupp för den övergripande delen, en
grupp om automatiserade fordon och en grupp om elvägar. Informationen i den övergripande delen
har därefter ämnesindelats. Ämnesindelningen bygger på ITRD Subject Areas i ITF/OECD:s databas
ITRD (International Transport Research Documentation).
I en bilaga visas frekvensanalyser och visualiseringar. Dessa har gjorts med konferensbidragen vid
Transportation Research Board (TRB) 93rd Annual Meeting som underlag.
Rapportskrivning
Efter ett avstämningsmöte med uppdragsgivaren skrevs sammanfattningar av den insamlade
informationen, resultaten från databassökningarna redigerades, en referenslista upprättades och
rapportskrivningen slutfördes.
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2. Övergripande om transportforskning
2.1. Allmänt
Sverige
Sakernas internet är ett av Vinnovas, Formas och Energimyndighetens strategiska
innovationsprogram. Begreppet betyder att saker förses med sensorer och datorer så att de kan
kommunicera med varandra. Sakerna kan vara t.ex. fordon och infrastruktur. 1
Forum för innovation inom transportsektorn (numera Forum för transportinnovation) anser att de
tre sektorerna energi, telekom och transport måste utvecklas och samverka. Forumet har utarbetat
11 färdplaner med sikte på 2030:
- Nya bränslen (Stena)
- High Capacity Transport – väg (Closer)
- High Capacity Transport – järnväg (KTH)
- Elektrifiering av vägtransporter (Energimyndigheten/Trafikverket)
- Drivkraft för innovation på avreglerad järnvägsmarknad (Jernhusen)
- Framtidens bussystem (Volvo)
- Trafikledning (Saab/Viktoria)
- Gröna tåget – nästa steg (Bombardier)
- Citylogistik (Closer)
- Uppkopplade och samverkande transporter (Ericsson)
- Kollektivtrafik som grundprincip för samhällsplanering (Svensk kollektivtrafik/K2/VTI) 2
Pressträffarna på Transportforum 2015 handlade om:
- Dubbdäck på cykeln - så mycket bättre blir väggreppet på vintern.
- Med eller utan bil? - transportmönster hos urbana fyrtiotalister.
- Fyrhjulingsförares körvanor och syn på säkerhet
- Simulatorbaserad metod för att bedöma personer med synfältsbortfall.
- Autonoma fordon för hållbar mobilitet.
- Förändringar i trängselskatteopinionen i Göteborg – hur och varför?
- Elbilsupphandlingen – botemedel mot räckviddsångest.
- Reformer inom kollektivtrafik – hur sammanfattar vi marknadsöppningen?
- 30, 40 eller 50 kilometer i timmen? Vilka blir effekterna? 3
Transport är ett av Chalmers så kallade styrkeområden och varje år hålls ett initiativseminarium inom
området. 2014-års seminarium hade tre teman: autonoma transportlösningar, fossilfria transporter
och urbana godstransporter. 4
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Övriga världen
Megastäder, fler bilar, ny teknik och klimatförändringar är faktorer som påverkar konsultbyrån
Arup:s vision av framtidens vägar. År 2050 kommer 70-75 procent av världens befolkning att bo i
städer. Megastäder med över 10 miljoner invånare kommer att ha ökat i antal. Antalet motorfordon
kommer att växa med 3 procent varje år fram till år 2030. Nanoteknik kommer att leda till nya
lättare, starkare och mer miljövänliga material. Utvecklingen av 3D-teknik kan få betydelse för
bilindustrin, fenomenet sakernas internet möjliggör utvecklingen av intelligenta fordon. Intelligenta
övergångsställen, smarta biljettsystem för kollektivtrafiken, förbättrade vägmaterial och ITS-lösningar
är annat som finns med i rapporten. 5
Department for Transport i Storbritannien listan 11 fokusområden (policies) på sin webbplats.
- Godstransporter
- Trafiksäkerhet
- Vägnät och trafik
- HS2 – höghastighetståg
- Utsläpp från transporter
- Flyg och flygplatser
- Tillgänglighet för personer med funktionshinder
- Sjöfart
- Skydd mot brott inom transportsektorn
- Järnvägsnätet
- Hållbara resor i lokalsamhället 6
The World Economic Forum, tillsammans med The Boston Consulting Group, har tagit fram fyra
scenarier som visar hur resor och transporter kan förändras till 2025 och därefter. De fyra
scenarierna är:
- Automated check-in, security, border control and smart visas (ACIS)
Detta scenario gäller turism 2025. Här ingår t.ex. användning av biometriska data som underlag för
personidentifikation, elektroniska dokument vid incheckning, nya skanningstekniker för att
identifiera farliga och förbjudna material och användning av elektroniska visum och pass.
- Condition-based megacity traffic management (COMET)
Detta scenario gäller trafikstyrning 2025. Här ingår användning av realtidsdata från fordon och
infrastruktur för att styra trafiken, intelligent styrning av trafiksignaler och hastighetsbegränsningar,
justerbara vägavgifter som t.ex. tar hänsyn till trafikvolymen och smarta parkeringssystem som kan
utnyttja realtidsdata.
- Integrated proactive intermodal travel assistant (IPITA)
Detta scenario gäller resandet 2025. Här ingår realtidsinformation t.ex. förändringar i tidtabeller
både innan och under resan, integrerade system som underlättar val av färdsätt och biljettköp
oavsett transportsätt.
- Transparency and traceability for logistics optimization (TATLO)
Detta scenario gäller handel 2025. Här ingår sömlösa informationsflöden som underlättar spårning av
gods, integrering av transportkedjor, utveckling av B2B (Business-to-business d.v.s. kommunikation
mellan företag) och B2G (Business-to-government d.v.s. kommunikation mellan företag och offentlig
5
6
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förvaltning). 7
TRB, Transportation Research Board i USA, listar projekt som de vill ha utförare till på sin webbsida.
Aktuella ämnen är bl.a. administrationsverktyg för katastrofplaner för flygplatser, underhållsmanual
för broar, riktlinjer för införandet av USA:s nollvision Toward Zero Deaths, utbildning av tekniker
inom kollektivtrafiken eftersom man står inför stora pensionsavgångar samt att kunna tolka hur
förändringar i samhället påverkar efterfrågan på kollektivtrafik. 8
U.S. Department of Transportation (DOT) har initierat en nationell dialog genom dokumentet Beyond
Traffic: Trends and Choices 2045 som presenterades i januari 2015. Beyond Traffic går igenom de
trender som förväntas påverka det amerikanska transportsystemet fram till mitten av seklet,
inklusive status för olika transportslag, förväntad utveckling, drivkrafter, utmaningar och olika
policymöjligheter. Allt fler städer prioriterar utvecklad infrastruktur för gående, cykling och
kollektivtrafik. Spårvägar och spårtrafik byggs ut. Trafiksäkerhet uppmärksammas t.ex. genom New
Yorks satsning på en nollvision i trafiken. Generellt ökar intresset för ett tätare stadsbyggande. Trots
detta förblir USA bilberoende i stor utsträckning. 9

2.2. Ekonomi
Sverige
Trafikutskottet har tagit fram en rapport om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser
inom transportsektorn. Rapporten utgår från tre huvudfrågor. För det första värdering av
hållbarhetsaspekter när man gör samhällsekonomiska analyser inom transportområdet. För det
andra vilka möjligheter respektive problem man har identifierat i arbetet med att värdera
hållbarhetsaspekter inom samhällsekonomiska analyser. För det tredje ska det pågående arbetet
med att ytterligare förbättra metoderna beskrivas. Syftet är att fördjupa kunskapen om hur
metoderna används inom transportplaneringen i dag, inte att avgöra om metoderna och
tillämpningen fungerar väl eller inte. 10
Alternativa former för finansiering och organisering av Sveriges infrastruktur behövs enligt MTR, NCC,
PEAB, Ramböll, Skanska, Veidekke, KPMG och WSP som har bildat och finansierar
Infrastrukturkommissionen. Kommissionen ska speciellt studera alternativ till traditionell
anslagsfinansiering och hur infrastruktur kan planeras och byggas snabbare än idag. Slutrapport
planeras till september 2015. 11
Ett allvarligt problem för den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft är att flottan minskar på
grund av utflaggningen av fartyg. Trafikutskottet har därför gjort en förstudie till en uppföljning kring
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sjöfartsnäringens konkurrenskraft. 12
Övriga världen
Norge har blivit mer positivt till offentlig-privat samverkan sedan maktskiftet år 2013. Den nya
koalitionsregeringen mellan Høyre och Framstegspartiet skriver positivt om metoden i sin politiska
plattform för de kommande åren. Regeringen vill organisera större väg- och järnvägsutbyggnader
som egna projekt där offentlig-privat samverkan används som genomförandestrategi. 13
Metoder för att beräkna de ekonomiska effekterna av planerade investeringar i infrastrukturprojekt
diskuteras i en ITF/OECD-rapport med exempel från pendeltågsutbyggnaden Crossrail i London och
utvidgningen av tunnelbanan i Paris som beslutades av franska regeringen 2011. Begränsningarna
med traditionell CBA tas upp och vilka alternativa metoder som finns. 14
EU har sedan 2001 tagit fram fyra järnvägspaket för att reformera Europas järnvägar och
järnvägstransporter. Reformerna gäller bland annat avreglering, marknadsöppning,
driftsinteroperabilitet, infrastrukturstandardisering över gränserna och trafiksäkerhet. Trafikanalys
har gjort en sammanställning av paketen och vad det fjärde skulle få för konsekvenser för Sverige. 15
Offentlig-privat samverkan (OPS) vid infrastrukturinvesteringar har i Sydkorea gradvis vuxit till en
etablerad entreprenadform, och marknaden har utvecklats till en stabil och lönsam del av ekonomin.
Trenden har förstärkts av regeringens systematiska stöd för att vitalisera OPS under det senaste
decenniet. 16
Offentligt-privat samarbete (OPS) och privata finansieringsinitiativ (PFI), står högt på agendan i Japan
för att finansiera utveckling och drift av transportinfrastruktur. De senaste åren har flera reformer
och lagändringar gjort ytterligare utveckling av affärs- och projektmodeller möjliga. Satsningen på
OPS i Japan ska ses i ljuset av att renovering och underhåll av befintlig infrastruktur har pekats ut som
en nationell prioritet, men att finansieringen är osäker på grund av landets allvarliga ekonomiska
situation. 17
Ett nytt modellverktyg har utvecklats som kan hjälpa till när man ska fatta investeringsbeslut inom
kollektivtrafiksektorn. Verktyget kan användas för att beräkna förändringar av kollektivtrafiken som
ett resultat av prisförändringar (som kan vara både ändrade biljettpriser eller ändringar av
subventioner och bidrag). 18
New Zealand Transport Agency finansierar utvecklingen av en National Long-term Land Transport
Demand Model som ska användas för att förutse efterfrågan av gods- och passagerartransporter de
Sveriges riksdag 2014a,
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 2014
14
OECD/ITF (2014)
15
Trafikanalys, 2014b
16
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kommande 30 åren. Modellen kan utvärdera olika scenarier som tar hänsyn till befolkningstillväxt,
spatiala befolkningsförändringar, teknik, ekonomisk tillväxt, industri och bränsleprisförändringar.
Projektet är startpunkt för att utveckla en ekonometrisk modell för att beräkna efterfrågan av
vägtransporter i förhållande till olika ekonomiska faktorer. 19
I Kanada ser man offentlig-privat samverkan, OPS, som en attraktiv form för upphandling och
finansiering av infrastruktur. Regeringen har bland annat skapat en infrastrukturfond för OPSinvesteringar. Infrastructure Ontario och Partnerships BC är organisationer på regional nivå vars
uppgift är att bygga expertis kring infrastrukturprojekt, inklusive OPS, och fungera stödjande
gentemot provinser och kommuner. De amerikanska delstaterna Washington, Oregon och
Kalifornien har gått samman med British Columbia för att skapa en liknande expertorganisation,
West Coast Infrastructure Exchange, WCX. 20
Department of Transportation i USA skriver i sin rapport Beyond Traffic 2045 bland annat:
- Statsinkomsterna för transporter kommer inte att hålla jämna steg med de ökande kostnaderna för
underhåll och kapacitetsutbyggnad.
- 65 procent av vägarna i USA är i dålig kondition, 25 procent av broarna behöver betydande
reparationer, 45 procent av befolkningen saknar tillgång till kollektivtrafik.
- De federala bensinskatterna är inte tillräckliga för att täcka transportbehoven.
- Den övergripande finansiella osäkerheten, underskott i Highway Trust Fund och avsaknaden av
tillförlitlig federal finansiering för järnväg, vattenvägar och hamnar har skapat ett behov för nya
finansieringsformer. 21

2.3. Transporter och samhällsplanering
Sverige
Vinnova finansierar ett projekt som ska utveckla och testa en policymodell för hållbara resor i städer.
Projektet ingår i utlysningen Transport- och miljöinnovationer 2014. Syftet är att studera effekter av
sammansatta strategier för stadens utformning, framkomlighet, bilrestriktioner och
finansieringsmodeller. Modellen anpassas för beslut i städer med hög förväntad befolkningstillväxt
där målet är att reducera biltrafiken. I Norge har motsvarande analyser bidragit till en förändrad
färdmedelsprioritering och etablering av de så kallade stadsmiljöavtalen för en hållbarare
transportpolitik (NTP 2014-2023). 22
FUSE, Future urban sustainable environment, beviljas nya medel från Vinnova för att utveckla ett
systemanalytiskt planeringsverktyg som kvantifierar, visualiserar och utvärderar stadsdelars relativa
hållbarhet. Planerare och beslutsfattare ska kunna använda verktyget för lättare och mer
kostnadseffektivt identifiera de områden där åtgärder och innovationer ger störst effekt i förhållande
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till insats. FUSE drivs av SLU. 23
Closer, som drivs av Lindholmen Science Park, har fått fortsatt finansiering fyra år framåt.
Forskningscentrets tre temaområden är Urban Mobility, Intermodal transport & Green Corridors och
High Capacity Transport. 24
Nya transportlösningar i samband med byggandet av nya stadsdelar är ämnet för projektet Dencity
inom Closer, som har den planerade stadsdelen Frihamnen i Göteborg som studieobjekt. 25
En licentiatavhandling från Linköpings universitet listar fem faktorer som påverkar utvecklingen av
kommunernas strategiska arbete för hållbara städer. Enligt avhandlingen finns i kommunerna en god
vilja att arbeta mot en hållbar utveckling, men att bland annat många enskilda projekt utan
kontinuitet och sammanhang motverkar det övergripande målet. 26
Vilka gator som plogas först eller var och när bussen går kan bero på att traditionellt maskulina
normer styr den kommunala verksamheten. Det är en av slutsatserna i en avhandling från KTH med
fokus på hur ett genusperspektiv kan användas i stadsplanering och framför allt i arbetet med hållbar
utveckling. I avhandlingen framkommer att kommuner som är starka på klimatarbete generellt sett
är mer medvetna om genusfrågor. 27
Sweco, MTR och Skanska har tillsammans tagit fram en idéstudie som visar hur Stockholm skulle
kunna vara utformat år 2070. Visionen utgår från att Stockholms befolkning kommer att öka med
över en miljon invånare och att medeltemperaturen kommer att öka med 3-5 grader. Befintlig
bebyggelse kommer att förtätas med i snitt 25 procent, 500 000 nya bostäder kommer att behövas,
tunnelbanan kommer få nya linjer och 38 nya stationer och cykelvägnätet behöver byggas ut med
1 200 km i Stor-Stockholm. 28
Sweco och Skanska har tagit fram en vision för Öresundsregionen 2070. En kraftig förtätning av
stråket Köpenhamn – Malmö – Lund – Helsingborg förutspås. Ett integrerat trafiksystem som knyter
ihop regionen med 790 km ny eller förbättrad järnväg, 480 km ny spårväg, 50 km ny tunnelbana och
300 km ny cykelmotorväg, en supercykelväg, som förbinder de stora orterna med varandra ingår i
visionen. Bilpendlandet kommer att minska till förmån för kollektivtrafiken och det finns elvägar för
bussar och kortare godstransporter. 29
Sweco och järnvägsbranschen har tagit fram en vision för järnvägens roll i samhället. Från innehållet:
- Järnvägen är underdimensionerad i förhållande till den efterfrågan som finns redan idag.
- Utvecklingstrenderna vi ser idag pekar mot en fortsatt stark efterfrågan på tågtrafik.
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. 2014
Closer (2015)
25
Lindholmen Science Park 2014a
23
24

26
27
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29
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- Den nationella planen för transportsystemet 2014–2025 kommer inte att räcka till för att möta den
framtida efterfrågan på tågtrafik.
- Ska framtidens behov kunna mötas finns ett investeringsbehov som är ungefär tre gånger så stort
som den nationella planens nyinvesteringar i järnväg. 30
- Järnväg 2050 kommer möjliggöra att resandet tredubblas och godstransporterna fördubblas.
Norrköpings Beslutsarena är en studio för interaktiv visualisering som är tänkt att användas vid bland
annat planering, beslutsfattande och undervisning inom alla möjliga områden. Arenan är ett runt
rum där väggarna består av skärmar där deltagare via nio projektorer kan visa sina presentationer
samtidigt. 31
Övriga världen
Resor i städer är en av de största utmaningarna idag eftersom de transportsystem som finns är nära
ett sammanbrott. Världens befolkning bor i allt större utsträckning i städer. Idag bor 53 procent av
mänskligheten i stadsområden och till 2050 kommer denna siffra att stiga till 67 procent. Idag utgörs
64 procent av alla resor inom stadsmiljöer. Reslängden på resor inom staden förväntas tredubblas till
2050. Att kunna erbjuda transportmedel som svarar mot den ökande efterfrågan kommer att kräva
enorma framtida investeringar. I The future of urban mobility 2.0 anges strategier och
tillvägagångssätt för att underlätta framtida mobilitet i städerna. 32
Lagos Metropolitan Area Transport Authority, LAMATA, i Nigeria har tagit fram Strategic Transport
Master Plan för 2020/2030 i syfte att skapa ett modernt multimodalt, integrerat, säkert och
kvalitetssäkrat transportsystem. Viktiga grundsatser för planen är integrering, kvalitet och prisvärda
taxor. Man planerar att investera i Bus Rapid Transit, järnvägs- och vattentransporter samt
strategiskt viktiga vägar. 33
I Nya Zeeland har man tagit fram nya indikatorer för landtransporter (väg- och järnvägstransporter)
som tar hänsyn till nyzeeländarnas välbefinnande. Tidigare indikatorer har mer tagit hänsyn till
långtidseffekter av transportpolitik eller om de har uppnått regeringens strategiska prioriteringar.
Fyra kategorier av indikatorer har tagits fram: nätverksprestanda och -funktioner, säkerhet, hälsooch miljöeffekter och kostnader. 34

2.4. Persontransporter
Sverige
Futurewise har i sitt temanummer om framtidens bilar tittat på trender som har med bilar och
transporter att göra. Här är några saker som de kommer fram till:
- Peak car. Medan bilen tidigare stod för frihet och mobilitet så är det snarare internet och
mobiltelefonen som symboliserar dessa ideal för många unga idag. I många storstäder har bilåkandet
under senare år minskat. Peak car som detta kallas tyder på att det skulle bli mindre intressant att
Sweco
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färdas på detta sätt i framtiden.
- Marchetti-väggen. Med detta menas att människor når en psykologisk gräns när det tar mer än en
timme att ta sig till arbetet. Man försöker då hitta andra lösningar t.ex. att flytta närmare arbetet,
byta jobb eller arbeta hemma. Fortsatt urbanisering med mer trafik gör bilen opraktisk. En följd av
detta kan bli mer distansarbete, fler videokonferenser och ökad handel via nätet. Även behovet av
att resa och träffas fysiskt minskar i och med ökat digitalt umgänge.
- Klimatångest. Klimatdebatten kan vara en drivkraft för minskat bilåkande. CINT har gjort en studie
som visar att 80 procent av unga människor lider av klimatångest vilket också påverkar deras
beteende t.ex. att de reser mindre.
- Kollektiva transporter. Olika alternativa former till samåkning kan öka. Bilpooler, samägande, time
sharing och lånebilar är exempel. Det blir också allt vanligare att cykla i storstäder. En ny
stadsstruktur där bilen får en mer undanskymd roll kan vara ett framtida scenario. 35
Statistik som Trafikverket, Trafikanalys och SCB har tagit fram visar att användningen av bil har planat
ut på det statliga vägnätet och minskat i de större städer. Unga män i storstäderna står för den
största minskningen. Detta är i linje med övriga västvärlden. Det här gör det troligare att
kollektivtrafiken kommer att öka. Då måste dock kollektivtrafiken vara snabb, pålitlig och bekväm.
Att det är så bekräftas av en drivkraftsstudie gjord av SL. Framtiden kan innebära att definitionen av
kollektivtrafik i framtiden blir bredare med bilpooler och lånebilar. Förarlösa bilar skulle kunna vara
en del av kollektivtrafiken, att kunna användas när det är svårt att ha effektiv kollektivtrafik. 36
Tillgång till elbilar på arbetet ska få anställda att inte ta sin egen bil till jobbet på morgonen. ”Om folk
vet att det finns en transportlösning på arbetsplatsen kan man få till en beteendeförändring. I detta
projekt uppskattar vi att varje elbil i poolen påverkar mer än 100 personer, så de gör skillnad.
Tillgången till elbilar får människor att tänka i andra banor än de vanliga”, säger forskare på KTH som
är med i projektet Light Electric Vehicle Pool. I september 2015 kommer elbilar att finnas på plats i
Botkyrka kommun söder om Stockholm och vid IKEA:s huvudkontor i Älmhult. 37
Att resa rätt är stort men att resa fritt är större är titeln på en avhandling med exempel från
Helsingborg som handlar om kommunala planerares syn på hållbara resor och hur de ser på på olika
gruppers möjlighet att välja alternativ till bilen, t.ex. barnfamiljer. Avhandlingen undersöker hur detta
påverkar planerarnas arbete för ett hållbart resande i Helsingborgs kommun. 38
Öppna data och möjligheten att erbjuda externa parter strukturerad tillgång till datastrukturer
(Application Programming Interface, API) kan bli viktiga komponenter i ett multimodalt resande i
framtiden. Crowdsourcing i form av möjligheten att använda privatpersoners insamlade data för att
analysera infrastruktur och kollektivtrafik, utökad bilpoolsverksamhet eftersom eget ägande av
fordon inte längre är viktigt och övergång till att sälja fordon som tjänst i stället för produkt
(servitization) är andra exempel på hur resandet kan förändras i framtiden. 39
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Peak car – analys av trender för bilanvändning och deras betydelse för transportanvändningen är ett
forskningsprojekt finansierat av Formas om bilåkandet i Sverige som, likhet med i många andra
länder i västvärlden, har planat ut och sedan 2007 till och med minskat. Projektet ska ge en bild av
bilägande, bilanvändning och körkortsinnehav bland olika grupper och analysera förändringar i
människors syn på bilen och bilens betydelse. Med utgångspunkt från detta skapas olika scenarier
över hur bilägande och bilanvändning kommer se ut i framtiden som sedan prövas i
samhällsekonomiska analyser av transportinvesteringar. Projektet avslutande del är en fallstudie
över stads- och trafikplanering i Göteborgsregionen med hänsyn till fenomenet peak car. 40
Andelen ungdomar som tar körkort har minskat i Sverige och i många andra europeiska länder. VTI
har gjort en kunskapsöversikt över ungdomars körkortsinnehav och funnit följande faktorer som har
påverkat nedgången; längre ungdomsperiod, ökad urbanisering, förbättringar i utbud av
kollektivtrafik, sämre ekonomi, populationsförändringar med flera ungdomar med utländsk bakgrund
och lägre inkomster, förändringar i körkortsutbildningen med bland annat svårare utbildning,
minskad tillgång till handledare för övningskörning, ökad användning av informations- och
kommunikationsteknologi, samt förändringar i föreställningar om och intresse för bil och bilkörande.
Sammantaget visar dock översikten att det är svårt att med nuvarande kunskaper dra några
slutsatser kring hur pågående trender kring minskat körkortsinnehav och bilanvändning bland unga
kommer att utvecklas på längre sikt. 41
Smartmoov är en app som utvecklas för att bland annat underlätta för resande i Göteborg under
kommande års planerade infrastrukturbyggen. Appen är en reseplanerare som ska hitta den bästa
vägen mellan två destinationer oavsett om man kör bil eller åker med kollektivtrafiken. Smartmoov
ingår i EU-projektet Opticities. 42
Övriga världen
En flygplatskommission har på uppdrag av regeringen i Storbritannien gjort prognoser över framtida
efterfrågan på flygkapacitet i landet och man har också haft till uppgift att utreda hur London ska
fortsätta att vara ett viktigt nav för den internationella flygtrafiken. Kommissionen har tagit fram till
tre olika alternativ för att öka kapaciteten, två gäller Heathrow och ett förslag gäller Gatwick. 43
Intermodala persontransporter med utblick mot framtiden var ämnet för en konferens anordnad av
tyska DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 44
En konferens om åldrande, mobilitet och trafiksäkerhet anordnades på BASt 2014 i samarbete med
bland andra FERSI 45
I Wien har borgmästaren och Wiener Gemeinderat antagit en strategi ”Smart City Wien:
Rahmenstrategie” (Smart City Wien: framework strategy) som är en vision för år 2050. Några av de
Lundell, Michaela 2014
Aretun, Åsa & Nordbakke, Susanne 2014
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mål visionen har är:
- Förstärkning av koldioxidfria transportmedel som gång och cykel, fortsatt hög andel resor med
kollektivtrafiken och minskning av personbilstrafiken med 20 procent till 2025, till 15 procent till
2030 och till markant mindre än 15 procent till 2050.
- Till 2030 ska så stor andel som möjligt av personbilstrafiken ha bytts ut mot kollektivtrafik och till
icke-motoriserade transportmedel eller också ska nya framdrivningstekniker som elfordon vara i
bruk.
- Till 2050 ska all personbilstrafik inom stadsgränsen kunna framdrivas utan konventionell
framdrivningsteknik.
- Till 2030 ska kommersiell trafik som börjar och slutar inom stadsgränsen vara till största delen
koldioxidfri. 46
GPS:en kommer att bli ett allt viktigare verktyg för att samla in data till resvaneundersökningar spår
forskare som har ställts samma fyra olika exempel på forskning om detta i en rapport från FHWA
(Federal Highway Administration) i USA. 47
I USA har man tittat på hur socio-demografiska förändringar i samhället får effekt på efterfrågan på
resor och framtida resmönster. Man har identifierat åtta socio-demografiska nyckeltrender:
-The Next 100 Million. USA:s befolkning växer i långsammare takt.
- The Graying of America. Andelen av befolkningen som är 65 år eller äldre kommer att öka.
- The Browning of America. Etniska befolkningsförändringar och en fortsatt immigration av unga.
- The Changing American Workforce. USA:s arbetskraft blir allt äldre, mer varierad och med fler
kvinnor i arbetslivet.
- The Blurring of City and Suburb. Skillnaderna mellan innerstad och förorter suddas ut.
- Slow Growth in Household. Antalet hushåll har minskat men andelen ensamhushåll, stora hushåll
och flergenerationershushåll har ökat.
- The Generation C. Mobilt bredband kommer att bli mycket vanligare och möjligheten att vara
ständigt uppkopplad.
- The Salience of Environmental Concern. Den generationsskillnad som har funnits beträffande
intresset för energi- och miljöfrågor kommer att jämnas ut.
Man har sedan tittat på hur dessa demografiska trender kan få betydelse för transportefterfrågan.
T.ex. kan en ökad andel äldre och framväxten av en ständigt uppkopplad yngre genertion få
konsekvenser för bilinnehav, resmönster och användningen av kollektivtrafik och alternativa färdsätt
som bilpooler. 48
De globala persontransporterna på väg och järnväg förutspås öka med mellan 120 och 230 procent
fram till 2050 enligt en rapport från OECD/ITF. Koldioxidutsläppen från globala personresor med
landtransporter kommer att öka med mellan 30 och 110 procent. Urban befolkningstillväxt och
ekonomisk koncentration till städerna gör att man bör rikta särskild uppmärksamhet på
transportpolitiken i de städer som tillhör tillväxtekonomier. En politik som är kollektivtrafikinriktad
skulle kunna minska ökningen av koldioxidutsläpp med ungefär 30 procent i latinamerikanska och
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kinesiska städer och med nästan 40 procent i indiska städer. 49
I USA beräknar man att befolkningen kommer att öka med 70 miljoner till 2045. Andelen boende på
landsbygden förväntas fortsätta att minska. Till 2050 kan 75 procent av USA:s befolkning bo i
framväxande megaregioner. Befolkningstillväxten kommer att bli störst i södra och västra USA där
den befintliga infrastrukturer riskerar att inte räcka till. Det är möjligt att antalet resor med bil
kommer fortsätta att minska, speciellt för milleniegenerationen. I stället kommer man att resa mer
med kollektivtrafik och tåg. 2045 kommer det finnas nästan dubbelt så många äldre i USA som i dag.
Dessa kommer att behöva goda transportmöjligheter till vårdcentraler och andra serviceställen. 50

2.5. Kollektivtrafik
Sverige
Forum för innovation inom transportsektorn har tagit fram en färdplan för kollektivtrafiken i
samhällsplaneringen. Syftet med färdplanen är att identifiera insatser av central betydelse för att
påskynda processen att göra kollektivtrafik tillsammans med andra yt- och energieffektiva
transportslag till grundprincip i samhällsplaneringen. Författarna riktar särskild uppmärksamhet mot
kollektivtrafikens roll i fysisk planering, och vilka institutionella förutsättningar som finns för att
prioritera hållbart resande. 51
K2 är ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik som drivs av Lunds universitet, Malmö
högskola och VTI i samarbete med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region
Skåne samt med stöd av Vinnova, Formas och Trafikverket. I K2 ska akademi och bransch i nära
samarbete med varandra verka för en bättre kollektivtrafik bland annat genom att tillsammans ta
fram forskningsteman och sprida resultaten till verksamheten ute i kommunerna med fokus på
storstadsområden. 52
BRT, Bus Rapid Transit, är ett bussystem som karaktäriseras av hög medelhastighet och hög turtäthet
med stor passagerarkapacitet och som vanligtvis har förknippats med megastäder i bland annat
Sydamerika där man inte har haft råd att bygga tunnelbana. Nu används begreppet mer och mer i
Sverige för att beteckna bussystem med BRT-liknande drag. X2AB har publicerat riktlinjer för hur BRT
kan anpassas till svenska städer. Riktlinjerna baseras på forskning och exempel från kollektivtrafik i
både Sverige och övriga Europa. 53
Vinnova finansierar projektet BRT - en studie med utvärdering av fyra svenska demoprojekt inom
utlysningen Transport- och miljöinnovationer 2014. Syftet är att utvärdera fyra
demonstrationsprojekt av Bus Rapid Transit (BRT) i Karlstad, Malmö, Borås och Stockholm för att
förbättra beslutsunderlag om BRT i Sverige. Projektgruppen är sammansatt av forskare från CTS, K2
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och SAMOT, medarbetare från branschen via X2AB och SCANIA:s bussdivision. 54
Kollektivtrafikens finansieringsformer var temat för en konferens anordnad av X2AB och K2.
Konferensen med flera internationella talare handlade framför allt om nya och alternativa sätt att
finansiera kollektivtrafiken. Föreläsare från bland annat Norge, Japan och Storbritannien gav
konkreta exempel från sina länder. 55
Gå på bussen inomhus - det kommer att bli möjligt på elbusslinjen på Lindholmen i Göteborg
sommaren 2015 eftersom elbussarna inte släpper ut några avgaser och dessutom är väldigt tysta.
Både helt elektriska bussar och plug-in-hybrider kommer att trafikera busslinjen genom centrala
staden. Elbusslinjen är en del av projektet ElectriCity som initierades av Volvo och som drivs i
samarbete med Chalmers, Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Göteborg
Energi, Västtrafik, Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park. I projektet ska även nya
elbussar och utrustning för att ladda dessa vid ändhållplatserna utvecklas. 56
En nationell reseplanerare med köpfunktion beräknas att vara testad och klar för användning i juni
2014. Det är X2AB tillsammans med ett trettiotal aktörer inom branschen som håller i utvecklingen.
Reseplaneraren ingår i Biljett- och betalprojektet och syftet är att göra det enklare för resenärer som
reser sällan att köpa enkelbiljetter. 57
Representanter från 17 kommuner och kollektivtrafikmyndigheter vill investera i nya spårvägar och
prioriterade busslinjer. Man vill öka kapaciteten och antalet resenärer men också att
stadsplaneringen ska utgå från kollektivtrafiken. Företrädarna lovar att prioritera de viktigaste
kollektivtrafikstråken i de städer de representerar under förutsättning att staten satsar
investeringsmedel för att utveckla dem. 58
Regeringen satsar på stadsmiljöavtal som ska medfinansiera lokala och regionala
kollektivtrafikprojekt. Trafikverket och Boverket har fått uppdraget att ta fram riktlinjer för
stadsmiljöavtalen med fokus på hållbara transporter i städer. Aktörer kommer att kunna söka statlig
medfinansiering med upp till 50 procent för lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik. Det
handlar om projekt som ökar andelen kollektivtrafik, men som även ger bättre förutsättningar för
cyklister och gångtrafikanter. Ny teknik kan också testas för att kunna ingå i framtidens
transportlösningar. 59
Spårvagnsstäderna har sammanställt planer och idéer som finns för nya spårvägsanläggningar i
Sverige fram till 2025. Sju städer (Malmö, Lund, Helsingborg, Göteborg, Norrköping, Stockholm och
Uppsala) har planer på att bygga nya moderna spårvägar innan 2025. Sammanlagt planeras 120 km
ny spårväg i Sverige fram till år 2025. Ett antal städer arbetar långsiktigt med att skapa prioriterade
Norman, Per 2014b
X2AB 2015
56
Forshufvud, Jenny & Ödman, Johanna 2015
57
X2AB 2014
58
Wennerholm, Christer G m.fl., 2014
59
Näringsdepartementet, 2015
54
55

13

stomlinjer för busstrafiken på ett sätt som förbereder linjerna för spårväg. Busslinjerna kan sedan
utvecklas till spårväg när man ytterligare behöver öka kapaciteten och tydligheten i kollektivtrafiken.
Västerås, Linköping, Eskilstuna och Jönköping har planer på att bygga spårväg efter 2025. 60
Kan man skapa en kollektivtrafik i små och medelstora städer som gör att bilisterna strömmar till
men cyklister och fotgängare fortsätter som förut? Det är ämnet för forskningsprojektet Framkomliga
vägar mot minskat bilberoende som pågår till 2017. 61
SAMOT vid Karlstad universitet har fått finansiering från Vinnova för att bilda ett konsortium med
bland andra Karlstadsbuss och SP inom kollektivtrafik och stadsplanering. Projektets vision är ett
sömlöst kollektivtrafiksystem som karaktäriseras av god anslutning, hög frekvens och ökad synlighet
och som har potential att ersätta bilen som norm i samhället. 62
Många olika forsknings- och utvecklingsprojekt pågår och utförs av olika aktörer inom
kollektivtrafikområdet. Public Transport Innovation Network är ett nätverk som ska arbeta för
samverkan mellan aktörerna för att synergieffekter ska uppstå. Nätverket ska skapa delaktighet,
utveckla utbildning och sprida kunskap genom olika aktiviteter. 63
Varför åker bilister inte kollektivt? Värmlandstrafik AB erbjuder gratis resor för utvalda grupper i två
veckor i kampanjen Prova på kollektivtrafik och forskare vid Karlstad universitet följer upp
resultatet. 64
I Göteborg finns planer på att komplettera kollektivtrafiken med linbanor. Tänkbara sträckningar är
från Haga till Lindholmen och Wieselgrensplatsen på Hisingen. Kapacitetsmässigt skulle en linbana
överträffa en spårvagnslinje. Fortfarande återstår en hel del utredningsarbete men om planeringen
fullföljs är det tänkt att linbanorna ska börja fungera 2021 då staden firar 400-årsjubileum. 65
Vattenburen kollektivtrafik i Stockholm är temat för ett forskningsprojekt på KTH i samarbete med
Vattenbussen AB. Resultaten är framtagna med Stockholm som underlag men kan även gälla andra
städer med liknande förutsättningar. Enligt forskarna skulle vattentrafiken bland annat kunna bidra
till kapacitetsökning, frigjord plats på vägar och gator och ökad tillgänglighet. Exempelvis skulle
cykelpendling underlättas eftersom det är lätt att ta cykeln med sig på båten. 66
Övriga världen
Den norska regeringen vill att det under 2015 satsas mer på kollektivtrafik än någon gång tidigare.
Regeringen har föreslagit 22 miljarder kronor till olika kollektivtrafikåtgärder under 2015. Bättre
kollektivtrafik i städerna (belønningsordningen), stadsmiljöavtal, drift, underhåll och investeringar
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inom järnvägsområdet och statliga köp av persontransport med tåg ingår i förslaget. 67
Ett enhetligt biljett- och betalningssystem har tagits i bruk i vissa städer i Finland. Det är Jyväskylä,
Joensuu, Uleåborg och Kuopio som i slutet av 2014 införde resekortet Waltti. Det nya resekortet
innebär att biljetterna är likadana i de olika städerna. En annan fördel med Waltti är att kortet kan
laddas på flera olika ställen, bland annat vid service- och försäljningsställen, på webben och på
fordonen. Ett enhetligt system skulle också kunna användas på fjärrtåg, långfärdsbussar och i flygplan
enligt [finska] Trafikverkets vision om intelligent trafik i framtiden. Intelligentare trafiksystem
förväntas vara i bruk senast 2020. [Finska] Trafikverket har som mål att tillsammans med aktörerna
inom branschen öka antalet årliga kollektivtrafikresor med 200 miljoner fram till 2022. Idag uppgår
antalet resor per år till 530 miljoner. 68
Priset på olja går ner vilket gynnar privatbilismen och hotar att underminera kollektivtrafiken menar
UITP:s generalsekreterare. Enligt generalsekreteraren är det ”a very disturbing issue”. Det är svårt
att få folk att slopa bilen och i stället använda den miljövänligare kollektivtrafiken samtidigt som de
kan tanka sina egna bilar fulla med bränsle till ett lägre pris än tidigare -”matching this contradiction
is really hard”. 69
Grand Paris Express är ett spårtrafikprojekt som planeras i Paris för att avlasta nuvarande system,
minska biltrafiken och förebygga urban sprawl. I planerna ingår ringleder som ska förbinda förorterna
med varandra, förarlösa tåg, 68 nya stationer som ska underlättat resor till flygplatserna och
fjärrtågsstationerna. I en rapport från ITF/OECD används Grand Paris Express som exempel när olika
sätt att samhällsekonomiskt utvärdera och bedöma stora infrastrukturprojekt diskuteras. 70
Vad är komfort, hur kan den mätas och värderas och hur viktig är den för passagerare i
kollektivtrafiken? Det är frågor som tas upp i OECD/ITF-publikationen Valuing Convenience in Public
Transport: roundtable summary and conclusions. 71
Europeiska kommissionen arbetar på mot ett gemensamt informations- och biljettsystem för att
underlätta intermodalt resande mellan medlemsländerna. 72
I en undersökning som DG Move har låtit utföra har man tillfrågat över 27 000 EU-medborgare som
regelbundet åker bil, motorcykel eller moped vad som skulle få dem att i större utsträckning använda
kollektivtrafik för sina resor. 27 procent svarade frekvent kollektivtrafik, 26 procent svarade bättre
täckning av kollektivtrafiken, 25 procent svarade billigare biljetter eller säsongsbiljetter, 20 procent
svarade pålitlig och punktlig service, 21 procent svarade att inget skulle få dem att oftare använda sig
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av kollektivtrafiken. 73
Istanbul Metropolitan Municipality (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) har tagit fram en vision för
spårvägstransporter. Målet är att bygga ut tunnelbanenätet med 641 km till år 2023 då Turkiet firar
hundraårsjubileum som självständig republik. Istanbul kan därmed tjäna som exempel på UITP:s
vision om att fördubbla marknadsandelen för kollektivtrafik i hela världen. 74
I Teheran har man utvecklat Master Plan Tehran 2025. Fokus ligger på att lyfta fram
kollektivtransporter och då särskilt spårväg och Bus Rapid Transit. Man vill också förbättra buss- och
taxiservicen samt främja cykling och gång. Målet är att kollektivtrafik och färdtjänst ska utgöra 75
procent av alla färdmedel till 2030. 75
Ett maglevtåg, d.v.s.. ett tåg som drivs framåt med magnetkraft, har kört i högre hastighet än 600 km
i timmen på en testbana i Japan. Det japanska höghastighetståget hoppas kunna tas i drift på
sträckan Tokyo-Nagoya år 2027. Sträckan, 28 mil, kommer då kunna köras på cirka 40 minuter. 76
New Zealand Transport Agency har tagit fram en rapport som visar att reseinformation i realtid är det
som resenärer värdesätter mest. Att få realtidsinformation om ankomsttider, förseningar eller
kännedom om var bussen eller tåget befinner sig medan man väntar på en tågstation eller vid en
busshållplats är det som resenärerna helst av allt vill ha. Genom att tillhandahålla bättre information
före och under resan skulle resenärerna få större möjligheter att göra smarta resval som att byta
transportsätt eller resa vid annan tidpunkt på dagen. 77
Brasilien kämpar med snabbt växande städer och stora trafikproblem. Trafikplaneringen är eftersatt
och kollektivtrafiken mycket dåligt utvecklad. Ljuspunkter finns dock. Curituba var den första staden i
världen att introducera särskilda busskorridorer, Bus Rapid Transit, BRT. Detta är nu en central del i
den federala regeringens urbana transportstrategi och introduceras nu i ett antal större städer. I Rio
de Janeiro räknar man med att höja andelen kollektivtrafikresenärer från 16 procent till 60 procent i
och med introduktionen av BRT. 78

2.6. Taxi, samåkning och bilpooler
Sverige
Det amerikanska taxiföretaget Uber har skapat en app, Uber Pop som vänder sig till privatpersoner
som vill samåka med varandra. Betalning sker via appen och kostar ca. hälften så mycket som en
vanlig taxiresa. Förare och passagerare som vill resa åt samma håll kopplas ihop med hjälp av
mobiltelefonernas gps. I september 2014 lanserades tjänsten i Stockholm och Göteborg. 79
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I Gävle finns Sveriges enda eltaxi. Bilen, en Nissan Leaf, avger vare sig avgaser eller buller och
elkostnaden är två kronor per mil. Laddningarna gör dock att körningarna måste planeras så att de
inte sammanfaller med laddtiderna. Taxin används därför mest till färdtjänst och korta resor.
Begränsningarna gör att bilen långtifrån når upp till samma kapacitet som vanliga taxibilar, den är
därför inte lönsam. Eltaxibilen ingår i Elfordonsoffensiven som drivs av branschorganisationen Power
Circle som har stöd från Energimyndigheten. Projektets syfte är att undersöka hur elbilen fungerar
som taxibil och se hur batteriet påverkas av hög påfrestning med täta snabbladdningar. Flera städer
runtom i världen satsar på eltaxi. I London ska alla taxibilar som tas i trafik från och med år 2018
kunna köras helt utsläppsfritt, i Amsterdam får taxibolag bidrag för att köra med elbilar, i Zürich är
målet att 15 procent av taxibilarna ska vara eldrivna 2015, i New York ska var tredje taxi vara eldriven
år 2020. 80
Övriga världen
I Tyskland vill regeringen att fler ska använda bilpooler istället för sin egen bil. Ungefär en miljon
tyskar gör redan det men regeringen planerar åtgärder och medel för att ännu fler ska välja bilpooler
för sin bilresor, speciellt i städerna. 81
Stuttgart visar imponerande resultat beträffande bilpooler. Den positiva utvecklingen, som har gjort
att staden blivit världsledande inom området, är ett resultat av Stuttgarts Transport Development
Plan 2030 (Verkehrsentwicklungskonzept 2030) som antogs 2010. Som tillägg till detta dokument
tillkom handlingsplanen Sustainable Mobility in Stuttgart (Aktionsplan: Nachhaltig mobil in Stuttgart)
i juni 2013. Andelen bilar som ingår har ökat från 419 bilar per miljon invånare 2011 till 1 312 bilar
per miljon invånare 2013. 82
Samåkningstjänsten Uber Pop finns även i Paris, Bryssel och Berlin och det finns liknande tjänster i
flera andra städer. I USA finns Lyft och i Europa finns Blabla Car i tolv länder. Grundprincipen är
densamma, att privatpersoner bjuder in medpassagerare i sina privata fordon. I Sverige finns också
den ideella miljörörelsen Skjutsgruppen. 83
I det amerikanska Lyft kan privatpersoner som vill åka någonstans söka fram andra Lyftanslutna
medlemmar som har bil och som kan ta med sig en samåkare via företagets webbplats. Efter resan
betalar medresenären genom mobilbetalning. 84
soner som vill å ka någon stans kan koppla upp sig till företagets webbsida och sö ka fram Ly ftanslutna medlemmar som har bil och som kan ta med sig en samåkare. Samtliga meLy ft för att se till att samåkningen blir try gg och säker. Efter att man åkt färdigt betalar medresenären genom mobilbetalning.

2.7. Gång och cykel
Sverige
Riksdagen har gett regeringen en uppmaning att ta fram en nationell cykelstrategi samt att se över
regelverket så att det ska bli enklare och säkrare att cykla i städer. Cykling, som är fördelaktigt ur
såväl miljö- och klimatperspektiv som ur hälsosynpunkt, ska i högre grad beaktas när man planerar
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transportsystemet. En viktig utgångspunkt är att skapa en sammanhängande och säker infrastruktur
för cyklister. Exempel på det är att gång- och cykelvägar separeras i de fall det är möjligt.
Cykelpendling kan också underlättas genom att planera in snabbcykelvägar i tätorter. 85
Sedan 1988 har VTI genomfört årliga observationsstudier av cyklisters hjälmanvändning på 21 orter i
Sverige. För 2014 har den genomsnittliga andelen hjälmanvändare ökat till den hittills högsta nivån,
cirka 37 procent. Genomsnittet i Stockholm är 72,5 procent och i Göteborg 59 procent. 86
Bilfri infrastruktur med säkra hastighetsnedsatta korsningspunkter, bredare cykelbanor med
möjlighet att köra om samt drift och underhåll är faktorer som trafikexperten Krister Spolander ser
som viktiga förslag för att förbättra säkerheten för cyklister. 87
I maj 2014 arrangerade Trafik och väg vid Lunds universitet en trafikdag för att bland annat lyfta fram
gång som ett eget trafikslag som måste få mer plats i trafikplaneringen. Även ett helhetsperspektiv
på städers trafik efterlystes eftersom forskarna anser att det till stor del saknas idag och det gör att
förändringar inom ett trafikslag kan få negativa effekter för ett annat utan att man har tänkt på det.
Ett annat ämne under dagen var elcyklar. 88
Övriga världen
Storbritanniens regering håller på att utarbeta ett strategidokument för att främja cykling och gång,
Cycling delivery plan. Planen gäller England och ska gälla tio år framåt till 2025. Ambitionen är att
fördubbla cyklingen fram till 2025 och att öka andelen barn mellan 5 och 10 år som går till skolan till
55 procent. Förutom visioner och mål tar planen upp bland annat finansiering, infrastruktur och
säkerhet. 89
Skottlands transportminister har presenterat den skotska regeringens långtidsvision A long-term
vision for active travel in Scotland 2030 90. Visionens syfte är att uppmuntra fler människor att gå och
cykla när de gör korta dagliga förflyttningar. Visionen fokuserar på områden som infrastruktur,
integrering av transporter, attityd- och beteendeförändringar, lokalt samarbete och planering. 91
Londons borgmästare har publicerat Londons Vision for Cycling där mål för att få fler personer att
cykla säkrare och oftare föreslås. I visionen ingår att introducera nya tekniska lösningar bl.a. hämtade
från länder som Danmark och Nederländerna. Bland förslagen finns:
- Cirkulationsplatser efter holländsk modell med snävare geometrisk utformning som minskar
fordonshastigheten och förbättrar cyklisters synbarhet.
- Segregerade körfält för cykel. Det segregerade körfältet ska ingå som en del av vägbanan för att inte
ta plats från fotgängare och för att undvika en del av de nackdelar som finns med cykelbanor helt
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separerade från körbanan.
- Lågt placerade trafiksignaler med speciella cykelmärkningar för att signalerna ska hamna närmare
cyklistens ögonhöjd.
- Särskilda busshållplatser där hållplatsen bildar som en ö mellan cykelbanan och vägbanan.
- Cykeldetektering med hjälp av ITS.
För att undersöka om lösningarna passar för brittiska förhållanden ska TRL först testa dem på sina
testbanor. 92
Nyttoeffekterna med cykling överstiger de negativa effekterna med faktor 20. Många städer försöker
få cyklandet att öka. Några metoder att få fler att cykla kan vara att ha 30 km/h som högsta tillåtna
hastighet och att anlägga separerade cykelbanor. Att öka den fysiska aktiviteten genom cykling ger
stora hälsoeffekter genom att det minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och typ 2diabetes. 93

2.8. Godstransporter
Sverige
Trafikutskottet föreslår att riksdagen ska rikta tre uppmaningar till regeringen inom området
yrkestrafik. Det handlar om högre sanktionsavgift vid brott mot cabotageregler, krav på
internationella frakthandlingar i lastbil samt ansvaret för den som beställer en transport. Utskottet
står enigt bakom förslagen. 94
Vinnova finansierar projektet Affärsmodeller för Citylogistik inom utlysningen Transport- och
miljöinnovationer 2014. Projektet finansieras med cirka 5 miljoner kr under perioden 2014-2017,
bidragsmottagare är Linköpings universitet och projektet utförs i samarbete med VTI och ett flertal
kommuner och myndigheter. Syftet är att ta fram olika modeller för citylogistik som kan tjäna som
underlag för utformningen av systemen och för beslut om att införa systemen. Utformning av
affärsmodeller som beskriver roller och ekonomiska förutsättningar för kommuner, transportörer,
varuägare med flera som är delaktiga i ett citylogistiksystem ingår också i projektet. 95
Energimyndigheten finansierar citylogistikforskning på Linköpings universitet med fokus på
ruttplanering och kostnadsdelning. Kostnadsdelning handlar om hur ett citylogistiksystem med
samlastning ska finansieras och om det offentliga eller det privata eller båda ska stå för kostnaderna.
För att företagen ska bli intresserade av omlastning och distribution krävs ekonomiska incitament.
Projektet görs i samarbete med VTI. 96
Vinnova finansierar ett projekt som ska ta fram förbättrad logistik för slakterinäringen. Projektet kan
vid ett genomförande resultera i tre tydliga effekter: minskning av koldioxidutsläpp; ökad djurvälfärd;
minskade kostnader. Genom att skapa en effektivare fördelning av transporter mellan slakterier och
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genom en effektivare ruttplanering och tidsplanering kan körsträckorna minska väsentligt. 97
På uppdrag av Forum för innovation inom transportsektorn har Closer tillsammans med framför allt
VTI och Linköpings universitet tagit fram en färdplan för citylogistik. Färdplanen fokuserar på
godstransporter och presenterar en samlad problembild ur ett svenskt perspektiv samt vilka mål som
en nationell utveckling inom citylogistik ska leda till. Syftet med dokumentet är att beskriva nästa
steg framåt inom området urbana godstransporter med målet att identifiera milstolpar och
aktiviteter på kort (ca. år 2015), medellång (ca. år 2020) och lång sikt (ca. år 2030) för att nå det
övergripande målet med hållbara och attraktiva städer. 98
Trafikanalys har identifierat och beskrivit nio trender med direkt betydelse för godstransporterna.
Man har också analyserat vad som driver respektive trend, liksom mottrender, osäkerheter och
konsekvenser för godstransporter i städer. De nio trenderna är:
- Ökad konsumtion och efterfrågan på individuellt anpassade lösningar.
- Mer samordnad distribution.
- Ökad konkurrens om stadsrummet.
- Teknikutveckling som stödjer miljövänliga lösningar.
- Automatisering.
- Ökad miljömedvetenhet och skärpta miljökrav.
- Ökad e-handel.
- Mer riktade skatter och avgifter.
- Ökade transportkostnader. 99
Godståg som går tomma kostar pengar och använder energi i onödan. Forskare vid Örebro
universitet ska tillsammans med företag undersöka hur transporter på järnväg kan organiseras så att
de blir effektivare och mer lönsamma, bland annat genom att utveckla simuleringar för att matcha
lediga vagnar med transportbehov. 100
Ökad säkerhet vid transporter av farligt gods är det långsiktiga målet med projektet Harmoniserat
intelligent transportsystemstöd för transport av farligt gods (HITS). Projektet ska ta fram en plan för
utvecklingen av ITS-stöd vid transporter av farligt gods i Sverige och hur arbetet ska koordineras med
övriga Europa. 101
Closer anordnade i januari 2015 workshopen ”Hur kan näringslivets transporter effektiviseras i
städer?” 102
I maj 2015 anordnar Closer en konferens med temat transportkorridorer i Europa. Några av frågorna
som kommer att tas upp på konferensen är:
- Hur får man med sig små och medelstora intressenter som kommuner, regioner, organisationer och
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företag och försäkrar man sig om att korridorerna är attraktiva för industrin?
- Hur mäter man gröna korridorers miljöpåverkan och hur utvärderar man arbetet med att minska
miljöeffekterna?
- Vilka områden behöver utvecklas för att smarta lösningar ska kunna implementeras på ett smidigt
sätt?
- Vilka smarta lösningar är färdiga att implementeras inom en snar framtid? 103
I augusti 2015 anordnar Closer för fjärde året i rad Transporteffektivitetsdagen. Årets konferens hålls
i Örebro i samband med Region Örebro Transport & Logistikdagar och programmet innehåller bland
annat ämnen som megatrender, tranportpolitiska mål, affärsmodeller för transporteffektivitet samt
innovationer och best practice. 104
Cabotagestudien kartlägger och undersöker den internationella lastbilstrafiken i Skandinavien, bland
annat med hjälp av en app där allmänheten har rapporterat in utländska lastbilars
registreringsnummer och läge. Forskare vid Lunds tekniska högskola har kommit fram till att de
olagliga lastbilstransporterna i Sverige är många. Omkring 400 utländska lastbilar som körde fler
inrikes transporter i en följd inom landet än vad som är tillåtet hittades i studien. 105
Konsultbolaget WSP har fått i uppdrag att leda arbetet med att ta fram en gemensam
godstransportstrategi för Västra Götaland. I uppdraget ingår bland annat att sammanställa och
konkretisera visioner och mål i strategidokument framtagna av offentliga och privata organisationer i
regionen. 106
Enligt en debattartikel från Svensk Handel och Transportgruppen är det en stor utmaning för många
kommuner att få leveranser inom tätorterna att fungera. Konsumenternas ändrade köpvanor med
ökad näthandel tillsammans med ökad urbanisering ställer stora krav på citylogistiken. Kommunerna
välkomnar ökat cyklande och kollektivtrafikresande men glömmer att nya förutsättningar ställer nya
krav på godstransporterna i tätorterna. Det krävs en framsynt stadsplanering och politiker och
tjänstemän som tar ansvar för samhällsplaneringen där tillgänglighet prioriteras. Svensk Handel och
Transportgruppen har tagit fram förslag på hur tätorten kan få varutransporterna att fungera. Dessa
är konsekvensanalyser, off-peak-leveranser där varudistributören levererar när vägnätet är som
minst belastat och gångfartsområden där leveransfordon får köra i sakta fart och leverera direkt
utanför butikerna. 107
Den 1 mars 2015 trädde en ny lag i kraft som gör det möjligt för polisen och Tullverket att klampa,
d.v.s.. låsa fast fordon, som utgör en fara för trafiksäkerheten. Den nya lagen är ett resultat av det
regeringsuppdrag som Transportstyrelsen fick med syfte att se över regelefterlevnaden inom
yrkestrafiken. Med den nya lagen finns förhoppningen att förbättra förutsättningarna för laglig
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yrkestrafik, att minska risken för osund konkurrens, samt att öka trafiksäkerheten. 108
Sett ur ett 2025-perspektiv verkar det troligt att utvecklingen mot en ökad specialisering av
produktionen fortsätter. Detta innebär att produktionen av varor och även tjänster koncentreras till
gynnsamma områden och att allt fler länder specialiserar sig och blir kuggar i globala och regionala
produktionssystem. Skälen är dels företagsekonomiska, företagen förlägger sin produktion där
avkastningen förväntas vara högst, dels transportmässiga. Transport- och logistiksystemen blir
alltmer avancerade, med ökad ”containerization” och ökad digitalisering av transportsektorn. 109
Resultaten från tre olika projekt inom hållbara godstransporter presenterades på ett seminarium i
Bryssel i april 2015. Syftet var belysa vilka krav framtidens transporter kommer att ställa på
samhället, att minska miljöpåverkan och att bidra till en övergång till mer hållbara transportslag. De
tre projekten var EcoHubs, GreCOR och Swiftly Green. 110
Övriga världen
Godstransporter tillhör ett av de så kallade policyområdena för Storbritanniens regering och inom
området lyfter man fram bland annat transporter av farligt gods, subventioner för transporter på
järnväg och vatten, högre tillåtna hastigheter för lastbilar, vägavgifter för tung trafik (även för
utländska fordon) och alternativa bränslen för tunga fordon. 111
GreCOR, Green Corridor in the North Sea Region, är ett projekt för att stimulera utvecklingen av en
intermodal transportkorridor mellan Oslo och nederländska Randstad, via bland annat Sverige och
Danmark. Speciellt fokus läggs på sekundära nätverk och noder och regionerna som finns i
korridorens närhet. Projektet avslutades i december 2014. 112
SWIFTLY Green, Sweden-Italy Freight Transport and Logistics Green Corridor, är ett EU-projekt som
ska utveckla en s.k. verktygslåda med riktlinjer, metoder och förslag på åtgärder för hållbara
transporter inom TEN-T, Transeuropeiska nätverket för transporter. 113
ITS för godstransporter är temat för konferensen 8th European ICT for Transport Logistics (ECITL)
oktober 2015. 114
EU:s arbete för att öka möjligheterna för intermodala godstransporter i Europa ser inte ut att ge
resultat enligt den senaste statistiken från Eurostat. 115
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EU Transport Scoreboard ger möjlighet till statistiska jämförelser mellan EU-länderna både med hjälp
av diagram och tabeller. 116
Ett sjöalternativ för containertransporter på land som är över 200 km utvecklas inom projektet
Cargo Ferry. Det är en lift on/lift off-färja (LoLo) som drivs med flytande naturgas (LNG). Färjan kan ta
motsvarande 200 lastbilars last och ska gå i en rutt mellan norra Europa och Norges kust till städerna
där och tillbaka. Enligt projektet kan betydande mängder gods flyttas över från väg till sjötransport
och de samhällsekonomiska vinsterna blir stora bland annat genom ökad säkerhet, minskat slitage på
vägarna och minskade utsläpp av koldioxid, svavel, kväveoxider och partiklar. 117
Boeing förutspår att flygfrakten kommer att öka med 4,7 procent årligen de kommande 20 åren. Till
2033 kommer volymen att ha fördubblats. Den senaste Boeingprognosen säger att flygfrakttrafiken
mellan Asien och Nordamerika och mellan Asien och Europa kommer att fortsätta att vara den mest
intensiva i världen. Den största tillväxthastigheten förväntas bli på inomasiatiska rutter, inom Kina
och på Asien-Nordamerika-rutter. Ökad efterfrågan kommer att leda till att flottan med fraktflyg
kommer att öka med 840 flygplan de närmaste 20 åren. 118
Internationella godstransporter kommer att öka mer än fyrfaldigt (faktor 4.3) till 2050. Den
genomsnittliga transportdistansen när man tittar på alla transportslag kommer att öka med 12
procent. Detta kommer att innebära att koldioxidutsläppen från godstransporter kommer att öka
med 290 procent till 2050. Godstransporterna kommer att gå om passagerartrafiken som huvudkälla
för koldioxidutsläpp från landtransporter.
Norra Stilla havs-rutten kommer att gå om den nordatlantiska som världens mest trafikerade
handelskorridor vad det gäller godsvolymer i tonkilometer. Inomafrikanska och inomasiatiska
godsvolymer kommer växa starkt till 2050 och i dessa regioner kommer vägtransporterna att
dominera. Inhemska transporter utgör 10 procent av det internationella godsflödet men står för 30
procent av koldioxidutsläppen. Detta är värt att notera då de inhemska transporterna påverkas mer
av nationell politik än av internationella överenskommelser. Det här är några av de slutsatser som
presenteras i ITF Transport Outlook 2015. 119
DB Schenker, Daimler och Fraunhofer Institut für Materialfluß und Logistik har tillsammans tagit fram
nio olika innovativa och hållbara framtidsscenarier med fokus på godstransporter på väg och järnväg:
- Nätverkssystem som möjliggör övervakning i realtid och kontroll av godstransporter.
- Effektivt utnyttjande av infrastruktur genom intelligenta trafikledningssystem.
- Transportsäkerhet och –effektivitet genom stödjande assistanssystem.
- Processoptimering genom intelligenta godsvagnar.
- Tyst citylogistik genom alternativa drivsystem och nya logistikkoncept.
- Modulär containerkonstruktion för effektivare kapacitetsutnyttjande vid små transportmängder.
- Konsoliderade transportvolymer genom multimodala nätverk av transportmedel.
- Moderna arbetsplatser för att höja attraktiviteten hos logistikbranschen.
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- Miljövänligare trafik genom alternativ fordons- och drivteknik. 120
Mellan 2005 och början av 2014 växte den EU-kontrollerade fartygsflottan med mer än 70 procent
både i termer av bruttodräktighet och dödvikt. Antalet fartyg ökade i mindre takt vilket bekräftar
trenden mot större skepp som erbjuder större skalfördelar. Grekland har den största kontrollerade
fartygsflottan inom Europa. Den EU-kontrollerade fartygsflottan domineras av tre typer av fartyg:
bulkfartyg, oljetankers och containerfartyg. Den största ökningen står offshorefartygen för. 121
ITF:s statistik som rör global handel fram till mars 2014 visar att:
- Utrikeshandeln för USA och EU27, mätt i fraktton, förblir stillastående.
- BRICS-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) och Asien är tillväxtlokomotiv.
- Kinas utrikeshandel till sjöss och luft, mätt i värde, fortsätter att växa.
- Inrikes godstransporter i tillväxtekonomier ökar mer än i industriländer. 122
I Australien förväntas godstransporter på väg öka med cirka 50 procent till 2030. Detta kommer
innebära större lastfordon och krav på förbättrad finansiering av infrastrukturen. Oljepriserna
kommer fortsätta att påverka godstransportsektorns konkurrenskraft. Även transporter med övriga
transportslag förväntas öka som godstransporter på järnväg, utrikes flyg och containersjöfarten.
Höghastighetsbredband möjliggör att fler arbetar på distans. 123
Även i USA kommer godsvolymerna att öka förespår US Department of Transportation. Näthandeln
kommer att öka efterfrågan på hemleveranser av smågods vilket kan ersätta hushållens
shoppingturer. Sammanslagna flygbolag och sammanfogade transportnav kan resultera i ökad
trängsel i luftrummet. Den övergripande globaliseringen kan komma att öka både import och export
samt medföra överbelasta hamnar och gränsövergångar. Ny teknik och innovationer påverkar
utvecklingen av fordon, infrastruktur, logistik så att transportnäringen blir säkrare och mer
effektiv. 124
Godstransporterna på järnväg ökar i USA. En medveten satsning på godstrafik jämfört med
passagerartrafik med produktivitetsförbättringar, teknisk utveckling, omstruktureringar i branschen
och högre nyttjandegrad har gjort järnvägen attraktiv för transportköparna. Kapaciteten är hög, de
längsta tågen är 2,5 kilometer långa. 125

2.9. Miljö
Sverige
Vinnova finansierar ett projekt som ska utveckla en metod för att öka överensstämmelsen mellan det
faktiska utförandet av väg- och järnvägsinvesteringar jämfört med nationella miljökvalitetsmål,
transportpolitiska mål, projektmål, projektkrav och åtaganden om särskilda
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miljöanpassningsåtgärder. Projektet ingår i utlysningen Transport- och miljöinnovationer 2014.
Studien inriktas på transportpolitikens hänsynsmål för miljö och hälsa och på miljökvalitetsmålen
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. 126
Luftföroreningar från vägtrafik kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar hos vissa människor enligt
en avhandling från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Studien visar att individer med
särskilda genetiska variationer löper högre risk att få hjärtinfarkt om de har exponerats för
emissioner från vägtrafik. Med hjälp av ett geografiskt informationssystem där uppgifter om
försöksdeltagarnas hemadresser och föroreningshalter på den adressen kunde exponeringshalterna
beräknas. 127
Naturvårdsverket har, på uppdrag av regeringen, tagit fram 23 åtgärder som ska bidra till en mer
hållbar konsumtion. Bland förslagen märks:
- Inrätta ett stadsmiljöprogram i syfte att gynna gång-, cykel- och kollektivtrafik i städerna, så att det
blir enklare att välja dessa transportslag.
- Avdela gatumark för bilpoolers parkering. Transportstyrelsen bör ges i uppdrag att utreda hur
lagstiftningen bör ändras för att ge kommunerna rätt att upplåta parkering på gatumark för
bilpoolsbilar.
- Bonus-malus-system för personbilar i form av en differentierad registreringsskatt vid bilköpet.
- Utredning om laddinfrastruktur. Naturvårdsverket föreslår att Energimyndigheten ges i uppdrag att
utreda ett statligt stöd till utbyggnad av laddinfrastruktur.
- Styrmedel för minskad klimatpåverkan från flyg. Naturvårdsverket föreslår att lämpliga nivåer för
passagerarskatt utreds och att man ser över möjligheterna att höja momsen på flygresor. 128
För att skapa en effektivare energianvändning i framtiden föreslår IVA en samordnad nationell
strategi för transporter som sträcker sig fram till och med 2050. Enligt IVA bör maxlasterna för
vägtransporter höjas för att göra skogs- och jordbrukstransporterna mer energieffektiva. I ett första
steg bör maximal bruttovikt gå från 60 ton till 74 ton och i ett andra steg upp till 90 ton bruttovikt
tillsammans med ökade fordonslängder. 129
Projektet Speak, Sustainable Planning and Environmental Assessment Knowledge, syftar till att göra
det lättare att göra helhetsbedömningar av hur byggande av ny infrastruktur och nya bostäder
påverkar miljön. 130
Fartygsbränslen och luftföroreningar är i fokus i projektet Nya drivmedel och policyinstrument för
sjöfarten: analys av potentialen att minska risker för miljö och hälsa. Syftet är att analysera olika sätt
att minska utsläppen till luft från fartyg och målet är att få en analys av kostnader och nyttor för de
olika fartygen samt att utreda hur dessa nyttor kan förverkligas med styrmedel. 131
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VTI har kartlagt nya sätt att utvinna energi ur vägar och deras omgivande områden. Rapporten är
inriktad på tekniker som lämpar sig för det kalla nordiska klimatet. Följande tekniker kan vara
aktuella:
- Solceller i t.ex. bullerskydd.
- Solceller i väg.
- Geotermisk energi för t.ex. halkbekämpning i branta backar.
- Piezoelektrisk energi.
- Vindenergi i form av små vindkraftverk utmed vägarna.
- Bioenergi i form av uppsamling av biomassa vid vägkantsslåtter. 132
KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg, är samarbetsprojekt som arbetar för att minska
koldioxidutsläppen från lastbilstransporterna. Pågående projekt, och en del nyligen avslutade, inom
KNEG är Aerodynamik, Clean Truck, Diesel BioMax, DUO2, En trave till (ETT-projektet), iKNEG. 133
I juni 2014 invigdes Europas första tankanläggning för biobränsle för reguljärflyg på Karlstads
flygplats. Utan att modifiera flygplanen kan man idag tanka dem med en 50-procentig blandning av
fossilt bränsle och bioflygbränsle, men tillgången på råvara, takten i teknikutvecklingen och
efterfrågan är dock faktorer som gör att detta inte sker. Biobränsle för flyg framställs av råvaror som
alger och restprodukter från industrin och är dyrare än vanligt flygbränsle. Att man lyckas genomföra
detta vid den kommunägda flygplatsen i Karlstad beror, enligt en debattartikel i DN, på drivande
personer, höga miljökrav från ägaren och goda gränsöverskridande samarbeten. 134
Det franska företaget RED-architectes har vunnit en innovationstävling utlyst av Swedavia. Tävlingen
gick ut på att hitta en lösning på bullerproblem som uppstod när flygplanen vid Bromma flygplats
rörde sig på marken. Lösningen består i ett genomskinligt bullerplank av glas. Boende intill
flygplatsen som satt med i juryn uppskattade utformningen som inte skärmar av visuellt. 135
Sjöfartsverkets strategiska mål är formade utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Sjöfartsverket har också
tagit fram övergripande miljömål för den egna verksamheten som ska nås fram till 2023. Miljömålen
är att med 2012 som basår minska elförbrukningen med 25 procent och att minska utsläppen av
koldioxid med 10 procent. 136
Rederi AB Gotland har tecknat ett kontrakt med GSI-varvet i Kina för ett nybyggt passagerar- och
godsfartyg med kapacitet för 1 650 passagerare. Fartyget kommer att drivas med flytande naturgas,
LNG. Fartyget, som ska levereras 2017, blir det första svenskflaggade passagerarfartyget med LNGdrift och innebär större kapacitet med mindre miljöpåverkan för rederiet. 137
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Mellan år 2004 och 2013 ökade andelen dieselbilar i Sverige från fem till 24 procent. Samtidigt som
utsläppen av koldioxid från bilar i Sverige har minskat ökar utsläppen av kväveoxider. Enligt en
debattartikel i DN är ett problem så kallad cycle beating som innebär att fordonstillverkarna anpassar
motorerna för att klara de laboratorietester som lagen kräver men att nya dieselbilar släpper ut i
snitt sju gånger så mycket kväveoxider i verklig körning. Eftersom det finns dieselbilar som har låga
utsläpp även vid verklig drift skulle avgaserna kunna minska om tillverkarna prioriterade frågan
högre. 138
Transportföretagen kan vara intresserade av att minska miljöpåverkan från transporterna, men deras
kunder är det sällan enligt en avhandling från Linköpings universitet. Avhandlingens syfte är att
beskriva och förklara hur aktörer i försörjningskedjan, med ett speciellt fokus på relationer mellan
logistikföretag och varuägare, kan inkludera miljöåtgärder i sina relationer med varandra. 139
Från och med 2015 får fartyg som trafikerar Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen endast
använda bränsle med en svavelhalt under 0,1 procent för att minska de skadliga utsläppen av ämnet.
Innan sänkningen var maxhalten för de här områdena 1 procent. Sjöfarten på världshaven får fram
till år 2020 använda bränsle med svavelhalter på upp till 3,5 procent då gränsvärdet skärps till 0,5
procent. För rederierna innebär ombyggnaden av fartygens bränslesystem stora kostnader och enligt
en representant för Stena Line kommer näringslivets transporter att drabbas och risken att gods
flyttas över till landtransporter blir större. 140
Konferensen Ekotransport 2030 hölls 28 april i Stockholm och arrangerades av Miljörapporten och
2030-sekretariatet. Programpunkterna var:
- Sveriges väg mot 2030-målet – indikatorerna som följer utvecklingen.
- Omställningens risker och möjligheter.
- Så arbetar Europa mot 2030.
- Så driver Holland utvecklingen mot hållbara transporter.
- Framtidens attraktiva städer för cykel och gång.
- Bussar eller spårburen trafik för att öka kollektivtrafikens kapacitet.
- Bilpooler och andra alternativ till att äga egen bil.
- Effektivare transportlogistik för att minska utsläppen.
- Förnybara drivmedlen – vilka vinner, vilka ska bort?
- Styrmedel för mer förnybart.
- Innovationer för minskat transportbehov. 141
Övriga världen
Office for Low Emission Vehicles (OLEV), är en departementsöverskridande organisation inom
regeringsförvaltningen i Storbritannien som arbetar för att minska koldioxidutsläppen från alla
transportslag genom att subventionera utveckling, produktion och användning av miljövänliga
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fordon.142
I Tyskland pågår nu en energiomställning (Energiewende) där kärnkraft och fossil energi ska bytas ut
mot förnybara energikällor. Transportsektorn betraktas som ett problem där många olika lösningar
kommer att krävas. Den studie man har gjort visar dock att emissioner från transporter kan minskas
med 83 procent jämfört med nuvarande nivå till år 2050. I framtiden verkar användningen av
biomassa bli särskilt viktig inom två områden: som bränsle för flyg och lastbilstrafik samt till
värmekraftverk. De största vinsterna kommer dock bli när skiftet sker från enskilda
persontransporter till kollektivtrafik – och från stora bilar till små fordon som elcyklar. 143
Buller från vägtrafiken är ett stort problem i Tyskland och inom det statligt finansierade projektet
LeiStra3 arbetar man för att minska bullernivåerna i storstadsområden, främst genom forskning om
däck och beläggningar. Projektet leds av BASt. 144
Produktionen av biobränslen är en kontroversiell fråga eftersom den kan påverka markanvändningen
på ett sätt som i slutändan ger negativa effekter på miljön, klimatet och livsmedelsförsörjningen.
Efterfrågan på mark ökar och det blir konkurrens mellan odling av biobränsle och livsmedel som kan
resultera i att livsmedelsodling flyttas till mindre lämpliga landområden och att regnskog avverkas för
att skapa ny odlingsmark, så kallad indirekt markanvändning. Nu har forskare vid Utrechts universitet
kommit fram till flera sätt som indirekt markanvändning kan förhindras på och presenterar fyra
fallstudier, varav tre är från Europa. 145
Projektet The New Climate Economy startade 2013 på uppdrag av regeringarna i sju länder,
Colombia, Etiopien, Indonesien, Norge, Storbritannien, Sydkorea och Sverige. Syftet är att hjälpa
regeringar och företag att både arbeta för ekonomisk tillväxt och klimatåtgärder. Behovet av mer
energieffektiva fordon och smartare transportlösningar i städerna tas upp. 146
Transportation Research Board (TRB) i USA har tagit fram en guide som ska hjälpa yrkesverksamma
inom transportsektorn att förstå klimatförändringar som kan få betydelse för det framtida
transportsystemet. För byggbranschen kan klimatförändringarna komma att innebära följande:
- Förändring av de tidpunkter som det är möjligt att göra väderkänsliga vägaktiviteter som t.ex.
asfaltering.
- Förändrade arbetstider eller andra lösningar för att skydda dem som arbetar mot värmeböljor.
- Ändrade material till sådana som är temperatur- och regntåliga samt ändrade designlösningar.
- Förbättrade planer för att kontrollera erosion och sedimentering för att klara extrem nederbörd.
- Bättre säkring av lösa föremål som kan påverkas av starka vindar på t.ex. vägarbetsplatser. 147
En hållbar utveckling av transporter i städer i tillväxtekonomier är viktig för att bekämpa
klimatförändringarna. Stora städer med över 500 000 invånare i Kina, Indien och Latinamerika
Office for Low Emission Vehicles
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kommer att mer än fördubbla sin andel av världens emissioner från persontransporter till 2050 om
utvecklingen fortsätter utan förändringar. Vid klimatkonferensen United Nations Climate Change
Conference (COP20) som hölls i Lima i december 2014 visade International Transport Forum (ITF) på
två olika scenarierna med antingen en fortsatt urbanisering baserad på kollektivtrafik eller en fortsatt
utveckling av transporter med bilar och tvåhjulingar. De två olika scenarierna har djupgående
effekter för stadstrafikens bidrag till de globala emissionerna. 148
The United Nations Human Settlement Program (UN-Habitat) har tagit fram initiativet The Urban
Electric Mobility Initiative (UEMI) med syfte att uppnå ett utbrett användande av elektriska fordon i
städer. Målet är att resor med elfordon ska utgöra 30 procent av det totala stadsresandet år 2030.
UEMI ska ha global täckning och omfatta åtminstone 100 städer i en gradvis process. Initiativet
kommer att medverka till att:
- Minska emissionerna från transporter och begränsa ökningen av medeltemperaturen till två grader
Celsius.
- Minska lokala luftföroreningar och förbättra människors hälsa.
- Bryta kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser. 149
The International Association of Public Transport (UITP), The International Union of Railways (UIC)
och The United Nations Human Settlement Program (UN-Habitat) har svarat på en inbjudan från FN:s
generalsekreterare att lämna ambitiösa åtgärdsförslag för att minska utsläppen av växthusgaser från
landtransporter. Åtgärderna är:
- The Urban Electric Mobility Vehicles Initiative (UEMI)
- The International Railway Association (UIC) Low-Carbon Sustainable Rail Transport Challenge
- The International Association of Public Transport (UITP) Declaration on Climate Leadership 150
International Civil Aviation Organization (ICAO) och flygindustrin representerad av Air Transport
Action Group (ATAG) arbetar gemensamt för förbättra flygtransporters bränsleeffektivitet och för att
stabilisera flygsektorns nettoutsläpp av koldioxid från 2020. Flygindustrins nuvarande mål är att
halvera nettoutsläppen av koldioxid till 2050 jämfört med 2005 års nivå. För att nå detta mål behöver
ett flertal åtgärder. Bland dessa märks:
- Ny, mer effektiv teknik i flygplanen och hållbara alternativa bränslen.
- Förbättringar av flygplan som redan är i drift.
- Bättre användning av infrastruktur, speciellt flygtrafikledning.
- Utformning av effektiva, globala och marknadsbaserade åtgärder för internationellt flyg. 151
Vid ett business as usual-scenario förväntas energianvändning och utsläpp av växthusgaser i världen
att öka med nästan 50 procent till 2030 och med nästan mer än 80 procent till 2050 jämfört med
2009. Ökningen av utsläpp kommer till största delen bero på en ökning av antalet fordon.
Stadsförtätning, ökning av energieffektiva kollektivtransporter och satsning på icke-motoriserade
transporter kan spara mycket pengar eftersom det skulle leda till mindre investeringsbehov i fordon,
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bränsle och transportinfrastruktur. 152
I USA förutspår man att effekterna av klimatförändringen kommer att innebära att medelhavsnivån
ökar, temperaturen ökar och att stormar blir vanligare och kraftigare. Allt detta kommer i sin tur
påverka vägar, broar, kollektivtrafik, kusthamnar och vattenvägar. 153

2.10. Trafikteknik
Sverige
Forum för innovation inom transportsektorn har tagit fram en färdplan för trafikledning av alla
trafikslag. Det finns ett tydligt behov av ökad samverkan inom framför allt informationsområdet.
Färdplanen föreslår därför en informationsfederation d.v.s. en överenskommelse vad det gäller
publicering och bruk av annan part för egna och gemensamma syften. Ett exempel kan vara en
informationsväxel där federationens regler finns implementerade. Gemensamma internationella
riktlinjer finns redan för de olika trafikslagen t.ex. Sea Traffic Management (STM), Air Traffic
Management (ATM) och European Rail Traffic Management Systems (ERTMS). Inom
vägtransportområdet är Sverige delaktigt i EasyWay och Nationella Trafikledningsstöd (NTS). 154
Viktoria Swedish ICT har gjort en omvärldsanalys av trafikslagsövergripande trafikledning och
trafikinformation, samverkansformer och granskning av liknande processer som redan genomförts.
Analysen uppmärksammar också globala trender och faktorer som påverkar samhällsutvecklingen,
bland andra:
- Miljömedvetenheten ökar, nya krav ställs på egna och kollektiva transporter. Även betalningsviljan
för detta ökar.
- Behovet av ökad kontroll av transporter och resande ökar på grund av klimatpåverkan och trängsel.
- Flera aktörer använder informations- och kommunikationsteknik för att utveckla transporttjänster.
- Ökad efterfrågan på data och information samt möjligheter att analysera stora datamängder.
Realstidsdata.
- Utveckling mot mer integrerade lösningar med flera aktörer inblandade vilket påverkar lagstiftning
och befintliga affärsmodeller.
- Ökad användning av sociala medier för spridning och utbyte av trafikinformation.
- Det blir än viktigare med målsättning och måluppföljning och att kunna mäta resultaten av politiska
beslut. 155
ITS är ett sammansatt utvecklingsområde där flera pågående IT-baserade trender kan tillämpas inom
transportsystemet. Sådana trender är Networked society, Internet of Things, Big Data och
innovationer baserade på öppen data. 156
Dagens trafikmodeller behöver förbättras när det gäller beräkningar av bränsleförbrukning och
utsläpp. Ett trafikalstringsverktyg ska utvecklas av forskare på Linköpings universitet för att bättre
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kunna beräkna vad åtgärder i trafiksystemet får för effekter på miljön. Verktyget ska också användas
till att utforma effektiva styrmedel. 157
Ägare till smarta telefoner i nio olika större städer har fått uttala sig om vilka mobilapplikationer som
skulle vara intressanta för att öka delaktigheten i stadsrummet. 76 procent av mobilägarna skulle
vilja ha kartor som visar trafikvolym för att kunna se hur trångt det är på gator, gångvägar och öppna
platser. Över 70 procent av de tillfrågade tror att detta kommer att vara vanligt förekommande år
2020.158
Det finns plats för fler resande i Stockholm enligt en rapport från Centre for Sustainable
Communications (CESC) vid KTH. Rapporten ger exempel på var ledig kapacitet finns och hur den
skulle kunna utnyttjas. Bussar med hjälp av reserverade körfält tar t.ex. 15 gånger så många
passagerare som personbilar. För att undvika trafikstockning kan en minskning med 500 bilar innan
stoppet betyda att 10 000 bilar i stället kan komma fram de närmaste timmarna. Reversibla och
reserverade körfält för kollektivtrafik kan frigöra stor outnyttjad kapacitet och vattenvägarna skulle
kunna användas i större utsträckning och bättre kopplas till annan trafik. 159
Konsultbolaget WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att införa ett nytt signalsystem, ERTMS, på den
del av Malmbanan som går mellan Råtsi (söder om Kiruna) och norska Björnfjell. Malmbanan blir nu
en av de första sträckningarna för den nya tekniken i Sverige och blir därmed världens första sträcka
för extremt tunga godstransporter (heavy haul) med ERTMS. 160
Genom att studera tidtabeller och hur tågen faktiskt har gått på Södra stambanan har en modell för
att optimera tidtabellerna utvecklats i en licentiatavhandling från Kommunikations- och
transportsystem vid Linköpings universitet. Modellen innehåller mått för var marginalerna behövs
och hur stora de ska vara. När förseningar uppstår är regeln idag att prioritera det tåg som är i tid.
Den regeln är dock under uppluckring och det är inte alltid samhällsekonomiskt lönsamt med en så
strikt regel enligt avhandlingen. Trafikverket har gått vidare och startat ett projekt där de ska se över
denna regel och hur man skapar ett bättre beslutsstöd för trafikledarna. 161
Projektet KLIPS, KLImat På Spåret, har haft som syfte att studera järnvägens kapacitetsutnyttjande
med utgångspunkt från de prognoser som finns tillgängliga idag och se om den prognostiserade
trafiken kan få plats på järnvägen år 2030. Den ekonomiska utvecklingen och de uppsatta
klimatmålen förväntas öka järnvägstrafiken. Delar av järnvägsnätet kommer att bli mycket högt
belastade, högre än vad som i dagsläget kan ses som hanterbart. Detta gäller särskilt för Södra
stambanan. Högt belastningsläge kommer också att råda på Västra stambanan och den enkelspåriga
delen av Godsstråket genom Bergslagen. 162
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Trafikledning planeras att få stort utrymme inom järnvägsområdet de kommande åren. I Nationell
transportplan 2014-2025 163 finns det flera projekt kopplade till trafikledning av järnväg t.ex.
ombyggnad av trafikledningscentraler till ett nationellt tågledningssystem där alla operatörsplatser
ska kunna styra alla ställverk och på så sätt kunna öka kapaciteten. Andra projekt är införandet av
fjärrblockering och signalsystemet ERTMS. ERTMS ingår i EU:s långsiktiga strategi för att
standardisera järnvägstrafiken och på sikt skapa ett gemensamt signalsystem. ERTMS beräknas vara
genomfört cirka 2030. Den nya informationstekniken inom järnvägen kommer möjliggöra betydande
förbättringar:
- gemensamt arbetssätt för tågtrafikledning i hela landet
- robust system där driftledningscentraler kan ta över funktioner från varandra vid behov
- ökad grad av proaktiv hantering av störningar
- tillgänglig och korrekt trafikinformation i såväl normalt som stört läge. 164
Vinnova finansierar projektet Optimal design of terminal airspace (ODESTA). Projektet ingår i
utlysningen Transport- och miljöinnovationer 2014. Syftet är att utveckla matematiska modeller för
att optimera luftrum i närheten av flygplatser. Projektet kommer också att ge ökad kunskap och
expertis inom flygtrafikledning. 165
COOPeration between Air Navigation Service providers, Coopans, är ett samarbete mellan
flygtrafiktjänstleverantörer. Syftet är samordna utveckling och implementering av ett gemensamt
flygtrafikledningssystem och att sänka kostnaderna för att leverera flygtrafiktjänster. Leverantörer
från fem europeiska länder ingår i samarbetet och under 2014 har alla tagit samma version av
systemet i drift och är därmed harmoniserade. 166
Det europeiska luftrummet förutspås fördubbla trafiken de kommande 20 åren. För att möta den
förväntade trafikökningen har EU finansierat programmet SESAR (Single European Sky ATM
Research), vars mål är att utveckla tekniska och operativa förutsättningar för det gemensamma
europeiska luftrummet. Genom konsortiet NORACON (North European and Austrian Consortium)
ingår LFV och Swedavia i SESAR. De övergripande målen för SESAR till år 2020 är:
- Att tredubbla kapaciteten i luftrummet.
- Bibehållen eller förbättrad flygsäkerhet oberoende av trafikökningen.
- Minskning av miljöpåverkan med 10 procent per flygning.
- Halvering av kostnaderna för flygtrafikledning. 167
Örnsköldsvik Airport blir världens första flygplats som fjärrstyrs med LFV:s fjärrstyrda
flygtrafikledningstjänst RTS (Remote Tower Services) och som därmed kommer att trafikledas på
distans. Flygplatsen har sedan 2012 varit pilotflygplats men nu har LFV fått slutligt operativt tillstånd
att driva verksamheten i skarp drift. LFV står bakom de operativa idéerna medan Saab har utvecklat
de tekniska lösningarna. Kameror och sensorer som är utplacerade på flygplatsen registrerar allt och
informationen länkas i realtid till flygledningscentralen i Sundsvall där flygledare kontrollerar och styr
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trafiken. Tjänsten är helt ny och banbrytande för branschen. 168
Övriga världen
Sheba (Sustainable shipping and environment of the Baltic Sea region) är ett internationellt treårigt
projekt som ska ta reda på hur sjöfarten påverkar Östersjön. Konsekvenser av undervattensbuller,
spridning av mikropartiklar i vattnet och hur ekosystemen påverkas av en mer intensiv sjöfart är
delar som ingår, men framför allt ska en samlad bild av kostnader och vinster för olika miljöåtgärder
mot bakgrund av olika scenarier tas fram. Svenska deltagare är IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers
och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).169
I London testar man från sommaren 2014 en ny typ av intelligent övergångsställe, Pedestrian SCOOT
(Pedestrian Split Cycle Offset Optimisation Technique), i ett försök att förbättra trafiksäkerheten.
Med hjälp av videokameror känner systemet automatiskt av hur många fotgängare som väntar vid
övergångsstället. Trafiksignalerna kan därefter anpassa sig till antalet väntande så att det lyser grönt
under längre tid när det är fler som ska passera. Transport for London (TfL) som står bakom
lanseringen har också utvecklat en call cancel-teknik som upptäcker när en fotgängare som har tryckt
för grönt passerar redan innan signalen slår om. Knapptryckningen kan då ignoreras till fördel för
bilisterna. 170
Europeiska kommissionen har tagit fram en app för smarta telefoner, Going Abroad, som är
tillgänglig på 22 olika språk för iPhone, iPad, Google Android och Microsoft Windows-telefoner.
Appen innehåller väginformation för alla EU-länder men därutöver också quiz med
trafiksäkerhetsfrågor och ett memory som ska underhålla passagerare under långa resor. 171
Nästa teknikgeneration när det gäller insamling av trafikdata kommer förmodligen att basera sig på
sändare. Sändarna bärs antingen av resenären eller sitter i fordonen vilket ger möjlighet att spåra
dessa. I början användes GPS för denna typ av spårning men idag har användningen ökat med hjälp
av smarta telefoner. Andelen resenärer och fordon med denna typ av spårningssändare förutspås
öka betydligt vilket kommer att resultera i allt bättre datakvalitet. 172

2.11. Infrastruktur
Sverige
I april 2014 fastställde regeringen den nationella planen för transportsystemet 2014-2025. Totalt
satsar man 522 miljarder kronor på drift och underhåll av väg och järnväg samt utveckling av
infrastruktur. I beslutet pekas de projekt ut som Trafikverket ska prioritera under perioden. 173
Enligt pressmeddelande från regeringen föreslår Europeiska kommissionen att 15 projekt där svenska
aktörer ingår beviljas stöd på sammanlagt över 40 miljoner euro. Projekten ingår i TEN-T, det
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transeuropeiska transportnätverket. Projekten handlar om:
- Centrala flygledningstjänster
- Samordning för att påskynda införandet av SESAR
- Botniska korridoren och Sundsvalls logistikpark
- ITS plattformsprojekt
- ITS korridorprojekt
- LNG i Östersjöhamnar
- MOS - skrubber för Göteborg-Immingham
- MOS - skrubber för Göteborg-Ghent
- Malmö hamn
- Into the Future - Baltic SO2lusion (LNG tanker)
- MOS - upprustning Trelleborg Swinoujscie
- Biometan och LNG i Norrland
- Vätgasstationer HIT 2 - bl.a. TEN-T korridoren Skandinavien-Medelhavet
- E4 Ljungby
- Snabbladdare för elfordon, berör Malmö – Oslo, E6 (möjlig utvidgning Helsingborg – Stockholm,
E4). 174
INFRASweden2030 är ett av de strategiska innovationsprogram som finansieras av Vinnova,
Energimyndigheten och Formas. Målet är att den framtida transportinfrastrukturen och forskningen
ska kombinera ny teknik från materialvetenskap, fordonsteknologi, informations- och
kommunikationsteknologi med väg- och järnvägsteknik, standardisering, affärs- och spelsimulering
för att skapa en unik strategi för innovation. KTH är koordinator och inom programmet ska akademi,
industri och myndigheter samverka. Exempel på projekt finns redan specificerade: hur man utvinner
solenergi ur asfalt; hur man bromsar vägmaterials åldrande; nya gröna infrastrukturmaterial;
elektriska vägar; hur man optimerar däck så att de passar asfalt och andra underlag bättre. Att
minska den negativa påverkan som trafiken har på städernas invånare, använda spel för att förstå
och simulera olika operativa situationer och hur informations- och kommunikationsteknik kan bidra
till bättre trafiksituation är andra områden som kommer att ingå. 175
Trafikverket behöver bli en mer kompetent beställare av byggande och underhåll för att
infrastrukturen ska vara långsiktigt hållbar enligt en avhandling från Linköpings universitet. Idag
upphandlas byggande och underhåll separat och den modellen ger dåliga incitament för att se till
hela livscykeln och bygga långsiktigt hållbart. Med långa kontrakt där både byggande och underhåll
ingår, skulle man välja bättre material som håller längre och kräver mindre underhåll och därmed
minska de totala kostnaderna. I avhandlingen ingår förbifart Katrineholm som fallstudie - ett
vägbygge där Trafikverket, projektören och entreprenören samarbetade från början och som blev
klart i tid och till en lägre kostnad än budgeterat. 176
Utredningarna om Förbifart Stockholm är ålderstigna och går på tvärs med nya transportplaner
menar tolv forskare som hoppas på en omprövning av frågan. Det beslutsunderlag som finns bygger
på utredningar som gjordes i början av 2000-talet. De förutsättningar som då rådde gäller inte längre
utan framtidsbedömningarna ser idag annorlunda ut. Forskarna pekar särskilt på att strategiska
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beslut om ny kollektivtrafik har fattats, cykeltrafikens roll i stadstrafiken har förändrats och trenden
är att andelen personer med körkort minskar bland stora delar av befolkningen. Det är viktigt att
man noga analyserar vad kostnaden för Förbifart Stockholm skulle kunna åstadkomma om man i
stället satsar på yteffektiva och långsiktigt hållbara lösningar som kollektiv-, gång- och cykeltrafik. 177
År 2020 beräknas nya europeiska regler, så kallade eurokoder, för dimensionering av stål- och
samverkansbroar vara klara. De görs inom standardiseringsorganet Comité Européen de
Normalisation (CEN) och underlättar för en gemensam marknad och gynnar även forskning och
utveckling på området enligt forskare vid Luleå tekniska universitet som är sammankallande i
gruppen för samverkansbroar. 178
Två nya stationer där man kan tanka fordonsgas, CNG (compressed natural gas), sätts upp i
Härnösand och Umeå och de som finns i Sundsvall och Skellefteå förbättras i ett pilotprojekt som
delfinansieras av TEN-T. Projektet ska ge kunskap och erfarenheter som kan användas för att öka
användningen av CNG, och LNG, speciellt inom områden där det är långt mellan städer och
tankstationer 179.
Det finns planer på att bygga upp ett nät av 29 vätgasstationer utplacerade över hela Sverige. Planen
ingår som en del i det EU-finansierade projektet HIT (Hydrogen Infrastructure for Transport) som
ingår i TEN-T. Såväl Trafikverket och Vinnova som företag, högskolor och regioner samt Vätgas
Sverige står bakom planerna. 180
Manganstål finns ofta i järnvägsväxlars korsningsspetsar för att reducera slitaget. De här
manganstålsväxlarna går inte att inspektera med samma ultraljudsmetoder som används till andra
sorters växlar eftersom manganstålet är ett grovkornigare material. Nu har Luleå tekniska universitet
varit med och utvecklat en ultraljudsmetod som kan användas både på korsningsspetsar av
manganstål och konventionellt stål. Arbetet har utförts inom EU-projektet SAFTInspect och är än så
länge på prototypstadiet. 181
Shift2Rail ingår i Horisont 2020 och är EU:s satsning på forskning och utveckling av ny teknik för att
förbättra järnvägen inom EU och på sikt öka andelen transporter som går med tåg. Programmets
fokus är innovationer och tekniska lösningar som efterfrågas av marknaden men även hur de nya och
avancerade tekniklösningarna, produkterna och tjänsterna ska komma ut på marknaden. Shift2Rail
kommer att ha en budget på 9 miljarder kronor varav hälften betalas av EU medan resten ska komma
från de organisationer och företag som deltar i de olika projekten. 182
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Övriga världen
Norge har antagit en ny hamnstrategi som ska medföra fler godstransporter till sjöss. I strategin ingår
följande satsningar:
- Förenkling av hamnstrukturen.
- Utveckling av effektiva, intermodala knutpunkter.
- Förbättrat hamnsamarbete som kan bidra till att stärka sjötransportens konkurrensmöjligheter.
- Utveckling av ett regelverk för hamnkapital för att stärka sjötransporternas konkurrenskraft. 183
Brittiska regeringen har lagt fram en femårsplan för landets motorvägar och huvudvägar, Road
investment strategy. Under fem år, fram till år 2020, vill man investera 15 miljarder pund för att
bygga ut och förbättra framkomligheten och säkerheten på vägnätet. 184
I Bournemouth, Storbritannien, planerar man att ersätta all vanlig gatubelysning mot mer
energieffektiva LED-lampor. I samband med det vill man också undersöka om det går att bygga in
WiFi i gatlyktorna. I så fall skulle hela staden få tillgång till gratis WiFi. Genom att byta till LED-lampor
räknar man med att energinförbrukningen ska minska med 73 procent och genom det hoppas man
att kunna spara 32 miljoner pund och minska sitt koldioxidutsläpp med 19 procent de kommande 20
åren. 185
Tysklands transportministerium ska testa ByggnadsInformationsModellering (BIM) vid två stora
infrastrukturprojekt. De två pilotprojekten ska vara inom väg- och järnvägsområdet. Målet är att
använda tekniken för att upptäcka konflikter vid planering och byggande i stora projekt, synkronisera
tidplaner för olika medverkande företag och för att förbättra kontrollen över projektkostnaderna. 186
I oktober 2014 antog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd ett direktiv om utbyggnad av
infrastrukturen för alternativa bränslen. Direktivet syftar till att medlemsländerna relativt
standardiserat ska bygga upp en infrastruktur med laddstationer och andra alternativa
bränslestationer för miljöbilar så att utvecklingen av miljöbilsmarknaden kan komma igång på
allvar. 187
EU-programmet TEN-T kommer att investera över 4 miljoner euro i utvecklingen av ett nätverk av
laddstationer som ska finnas i Nederländerna, Danmark, Sverige och Tyskland. Totalt ska 155
laddstationer för elfordon installeras utmed huvudvägar som går genom dessa länder. De nya
elfordonsanpassade vägarna ska snabba upp elbilsutvecklingen i norra Europa och tjäna som best
practice för övriga europeiska länderna. 188
TEN-T finansierar även ett danskt projekt där elbilsladdare ska installeras längs några större vägar i
Danmark men även i södra Sverige och norra Tyskland. I projektet ingår också att undersöka attityder
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till elbilar och laddningsinfrastrukturen samt hur laddningsstationerna kan påverka användandet av
elbilar för längre resor över gränserna. I Sverige ska laddningsstationer sättas upp längs E20, E6 och
E22.189
200 laddstationer för elbilar ska sättas upp och utvärderas i Frankrike. Det är också ett pilotprojekt
finansierat av EU-programmet TEN-T. Erfarenheterna från projektet ska sedan kunna användas vid
fortsatt installation av laddstationer i Frankrike men även i övriga Europa. 190
Europeiska kommissionen ska med 11,9 miljarder kronor finansiera infrastrukturprojekt som ska
förbättra transporterna i Europa. I fokus står nio viktiga transportkorridorer inom TEN-T som
tillsammans kommer att bilda ett stomnät för transporter. Syftet med satsningen är att eliminera
flaskhalsar, förbättra förbindelserna mellan östra och västra Europa och underlätta transporter över
gränserna. Det nya stomnätet, som ska vara färdigt 2030, kommer att
- länka samman 94 stora europeiska hamnar med järnvägs- och vägförbindelser,
- länka samman 38 viktiga flygplatser med järnvägslinjer till större städer,
- omfatta 15 000 km järnväg anpassad till höghastighetstrafik,
- omfatta 35 gränsöverskridande projekt för att bygga bort flaskhalsar.
Medlemsländerna får lämna in förslag och vilka infrastrukturprojekt som får finansiering offentliggörs
sommaren 2015. 191
Europeiska kommissionen har publicerat nio studier om statusen och utvecklingsbehovet för
Transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T). Studierna pekar på investeringsbehov på 700
miljarder euro för förbättrad infrastruktur. Kommissionen lyfter fram vikten av att optimera
användningen av infrastrukturen framför allt genom intelligenta transportsystem, effektiv ledning
och främjandet av framtidsorienterade miljövänliga transportlösningar. 192
Att bygga infrastruktur för höghastighetståg innebär stora investeringar i ett land och i en rapport
från ITF/OECD har man med utgångspunkt från länder som har höghastighetståg tittat på vad det är
som påverkar kostnaderna och vilka de ekonomiska nyttorna är. 193

2.12. Underhåll
Sverige
Drift och underhåll av gator och gång- och cykelbanor i tätorter är temat för OptiDrifT. Projektet ska
ta fram och testa tekniker och metoder för både sommar och vinter med hänsyn till miljö,
framkomlighet och trafiksäkerhet. Projektet leds av VTI i samarbete med kommunala väghållare,
driftentreprenörer och maskintillverkare. Vinnova finansierar projektet som ingår i utlysningen
Transport- och miljöinnovationer 2014. 194
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Green Cargo påbörjade 2008 ett projekt med Trafikverket för att säkerställa att deras järnvägsfordon
inte orsakar nedrivningar av kontaktledningar. Tillsammans med tyska Pantrac utvecklade man en ny,
slitstarkare typ av skena som kan repareras och som genom en tryckkänslig del dessutom ger
indikationer på skador. Green Cargo har också infört ADD (Automatic Dropping Device) på samtliga
lok, vilket innebär att strömavtagaren automatiskt tas ner när en skada uppstår. 195
I snö finns det höga halter av tungmetallerna bly, koppar och zink. Det visar prover tagna från
smältvatten från snö under 25 års tid. En förklaring till de höga halterna är att föroreningarna
ackumuleras i snö under en längre tid. Snöröjning gör att stora mängder snö läggs på ett och samma
ställe och när snön smälter rinner metallerna i hög koncentration ner i den närliggande recipienten
för dagvatten. Därför är val av plats för snödumpning viktig. Det är också viktigt att sopa gatorna
snabbt efter vintern eftersom en stor del av metallerna och andra föroreningar är knutna till
partiklar. Sopningen ska helst göras innan de första vårregnen kommer som annars sprider
föroreningarna till vattnet och miljön. Enligt forskarna behöver dagvattnet i städerna renas i större
utsträckning än vad som görs idag. 196
ePilot119 är en järnvägssträcka mellan Luleå och Boden men också ett forskningsprojekt inom
området järnvägsunderhåll som leds av Järnvägstekniskt centrum (JVTC) vid Luleå tekniska
universitet i samarbete med bland andra Trafikverket. Ett delprojekt inom ePilot119 undersöker hur
man kan utnyttja den data som finns i systemen för planering och beslutsfattande när det gäller
underhåll. Det handlar om hur statistisk analys kan förbättra kapaciteten och tillförlitligheten i
järnvägssystemet. 197
Metoder som ska göra det enklare att arbeta med förebyggande underhåll av järnvägen är ämnet för
en avhandling från Luleå tekniska universitet. Med hjälp av dataanalys från de mest använda delarna
av järnvägsnätet kan det förebyggande underhållet förbättras, bland annat genom användande av
tillgänglighetsmått. Tillgänglighet är ett mått på den andel tid som bandelen är tillgänglig för tåg att
passera och det påverkas av hur ofta ett fel uppstår, svårigheten att reparera felet samt tiden fram
tills reparatören är på plats. En annan metod som har utvecklats inom avhandlingsprojektet är att ta
fram meritvärden på bandelar, vilket gör det enklare att få en överblick på bandelars driftsäkerhet.
Meritvärdet tar hänsyn till både tekniska och organisatoriska faktorer, samt även tågpåverkan. 198 199
Inom projektet CyCity har VTI utvecklat en mobilapp som kan mäta ojämnheter när man cyklar.
Syftet är att kunna mäta cykelvägars funktionella tillstånd för att planera och följa upp
underhållsåtgärder. VTI-appens insamling av jämnhetsdata skulle kunna komplettera
cykelplaneringsverktyget BikeRoute, som tagits fram inom samma projekt. 200
Road Status Information, RSI, är en ny typ av tjänst där flera olika informationskällor samverkar för
att effektivisera befintligt vägunderhåll. De informationskällor som ingår är VViS
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(VägVäderinformationssystem), väderinformation, GIS-system, klimatmodell, klimattolk, floating car
data (realtidsdata från bilar) och graphic user interface (GUI). 201 Tjänsten testas i RSI-projektet som
är ett utvecklings- och demonstrationsprojekt som enligt planen ska låta 500 bilar med den nya
utrustningen testköra i Göteborg under hösten och vintern 2014-2015. Testbilarnas data från de olika
informationskällorna kan sedan användas som komplement för att göra vinterväghållningen
säkrare. 202
Övriga världen
FIRWE (Finnish Road Weather Excellence) är ett finländskt centrum för kunskap och expertis inom
vädertjänster och vinterväghållning och utveckla nya produkter och metoder. Förutom VTT deltar
företag inom branschen. 203
TRL i Storbritannien har utvecklat MarkingCollector, en teknik som med stor precision kan mäta
vägmarkeringars tillstånd med hjälp av ett fordon som åker i normal hastighet. Mätning kan göras av
både mittlinje och sidolinje samtidigt i hastigheter upp till 120 km/h. Man har uppnått höga nivåer av
repeterbarhet vid mätningar med MarkingCollector och med hjälp av systemet planerar TRL att
kunna beräkna när vägmarkeringarna behöver underhållas. Detta kommer att vara
kostnadsbesparande eftersom det kommer att innebära att man kan göra förbättringar punktvis på
de ställen som håller på att bli i dåligt skick i stället för att följa ett fast underhållsschema där allt
åtgärdas oavsett tillstånd och behov. 204
Åldrande infrastruktur, ökad trafikbelastning, klimatförändringar, stramare budget – det tyska
vägnätet står inför stora utmaningar. När det gäller broar så håller BASt i ett projekt som utvecklar
system för så kallade intelligenta broar. Det är broar där sensorer löpande mäter brons tillstånd och
skickar information till underhållssystemen. Sensorerna och annan utrustning utformas för
nybyggnation, inte för att installeras på befintliga broar. 2015 räknar man med att ha en testbro
klar. 205
Den första konferensen med namnet Pavement Preservation and Recycling (World) Summit hölls i
Paris i februari 2015. 206
EU-projektet Trimm (Tomorrow's road infrastructure monitoring and management) har arbetat med
att utveckla sätt att mäta och beskriva tillstånd hos vägar och broar med syfta att förbättra planering
av underhållet och att beslut fattas på goda grunder. 11 EU-länder har deltagit i projektet där man
har tittat närmare på bromätningar, vägmätningar och förvaltningssystem. Ett nytt sätt att samla
information om infrastrukturen kan vara att utnyttja de sensorer som finns i vanliga fordon. Trimm
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avslutade i november 2014. 207
Den indiska regeringen gör en femårig satsning på järnvägen. Framför allt ska man satsa på att rusta
upp det befintliga järnvägsnätet för 1 000 miljarder kronor. Det indiska järnvägsnätet är på flera
ställen överbelastat samtidigt som det är hårt slitet och illa underhållet. 208
I Australien har ARRB har tagit fram en robot som kan inspektera kulvertar som är utformade på ett
sådant sätt att inte en människa kan utföra inspektionen, t.ex. små kulvertar med liten diameter.
Roboten kan gå in i en kulvert som har en diameter större än 350 mm och sänkas ned i upp till 10
meter djupt vatten. Den är utrustad med kameror som kan ta både videofilmer och stillbilder. Vid en
kontrollstation kan robotens fjärrinspektion i studeras i realtid. 209

2.13. Trafiksäkerhet
Sverige
Trafikutskottet föreslår att regeringen undersöker möjligheterna att införa permanenta alkobommar
i gränshamnarna. Utskottet anser att alkobommar utgör den i särklass viktigaste kontrollen för att
hindra lastbils-, buss- och bilförare som kommer med färjor från andra länder att i onyktert tillstånd
köra in i Sverige. 210
Trafikutskottet har gjort en förstudie till en uppföljning om körkortsfrågor. Väntetiden för att få göra
körkortsprov är ofta lång och körkortsfrågor viktiga ur flera perspektiv men ytterst handlar det om
individens frihet och möjlighet att transportera sig. 211
Ur innehållet från Trafikverkets Resultatkonferens Trafiksäkerhet:
- Trafiksäkerhetsutvecklingen 2014 presenterades av representanter från Transportstyrelsen, VTI och
Trafikverket.
- Polisen presenterade fem utvecklingsområden för trafik: alkobommar, drogtester i trafik, vägbrott
som arbetsmetod, fortsatt hindrande av färd – klampning och nya EU-direktiv om inspektion av tung
trafik på väg.
- Trafikverkets kommande översyn av etappmål och indikatorer för 2020, 2030 och 2050.
- Hur ett nollvisionsarbete drivs inom UNECE – FN:s ekonomiska kommission för Europa och
ITF/OECD 212
Hur styr vi en bil? Forskare på Chalmers har skapat en matematisk modell som kan förutsäga vad en
förare kommer göra med ratten innan det görs. En sådan modell skulle kunna användas i
applikationer för stödsystem i fordon, som t.ex. smarta anti-sladdsystem och system som hjälper till
med styrningen när en trött förare somnar vid ratten och vaknar till och i panik riskerar att vrida på
ratten för mycket. Direkt när föraren påbörjar en rattrörelse så kan modellen beräkna hur långt
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föraren kommer att vrida ratten och stödsystemen kan då anpassa sina åtgärder utifrån det. 213
När andelen äldre bilförare ökar kommer fler förare med nedsatt hörsel att köra omkring på våra
vägar. Förare med nedsatt hörsel utgör dock inte en större riskgrupp i trafiken än andra förare. En
avhandling från Linköpings universitet visar att förare med nedsatt hörsel sänker hastigheten mer än
normalhörande när trafiksituationerna blir komplexa och kraven på föraren ökar. Förare med
hörselnedsättning tittar också oftare i backspegeln och vid sidan av vägen än vad förare med normal
hörsel gör. 214
Förare som kör på fel sida vägen, så kallade spökförare, är livsfarliga både för sig själv och andra.
Speciellt farligt och svårt att rätta till blir det på vägar med mitträcken. Vid Luleå tekniska universitet
kommer man inom projektet GRID, Ghost dRIver Detection, att studera och utvärdera utrustning som
kan upptäcka och varna för bilar som körs mot körriktningen. Forskarna kommer även att titta på hur
skyltning och utformning kan minska risken för spökförare. 215
The Brazilian National Association for Transportation Research and Education (ANPET) och VTI i
samarbete med Transportation Research Board (TRB) arrangerar 17th International Conference on
Road Safety on Five Continents i Rio de Janeiro 2016. Bland programpunkterna finns
trafiksäkerhetspolicy och -strategier, olycksanalys, oskyddade trafikanter, trafikantutbildning,
fordonsinnovationer, autonom körning, ITS-applikationer, infrastruktur, körförmåga,
säkerhetsmodellering, trafikantbeteende och trafiksäkerhetsaspekter inom kollektivtrafik. 216
VTI aktuellt har 2014 ett temanummer om förare. Numret innehåller bland annat artiklar om
skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter att klara körkortsproven, olyckor med fyrhjulingar,
mobilanvändning vid cykling, testmetoder för att bedöma körförmågan hos människor med
synfältsbortfall och utvecklingen av en kvinnlig krockdocka. 217
Antalet allvarligt skadade i trafiken har ökat de två senaste åren och den främsta orsaken är att
antalet skadade cyklister har ökat. En förutsättning för att nå Nollvisionsmålet är därför att
cykelsäkerheten förbättras. Trafiksäkerhetsarbetet för oskyddade trafikanter måste intensifieras och
fokusera på allvarligt skadade cyklister. För att åstadkomma detta krävs att kommuner och
Trafikverket tillhandahåller infrastruktur och underhåll som tar hänsyn till oskyddade trafikanters
behov och att cykelhjälmsanvändningen ökar. 218
Liv och Trafik är en webbsida och en app med poddsändningar om trafiksäkerhet som drivs av NTF i
samarbete med SAFER. Liv och Trafiks syfte är att sprida forskning och kunskap om trafiksäkerhet på
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ett flexibelt sätt till en bredare publik. 219
Med hjälp av diskussioner i fokusgrupper har kunskaperna ökat om förares attityder till ett framtida
fordonsintegrerat system för att minska onykter körning. Resultaten från studien visar att deltagarna
anser att ett sådant nykterhetsstödjande system skulle kunna vara till nytta för många, framförallt för
de förare som omedvetet och utan uppsåt kör bil under påverkan av alkohol. 220.
Inom polisen pågår ett pilotprojekt där man testar en ny teknik med automatisk avläsning av
registreringsskyltar, ANPR (Automatic Numberplate Recognition) i syfte att öka trafiksäkerheten. En
kamera inne i polisbilen läser av registreringsskyltar i närheten och jämför dem med uppgifter från
Vägtrafikregistret och registret för efterlysta fordon. ANPR används redan i flera länder. I Sverige
kommer användningen anpassas till svensk lagstiftning, vilket bland annat innebär att uppgifterna
inte kommer att sparas i något register. 221
Landstinget Kronoberg har som första landsting skaffat en simulator utvecklad av VTI som ska
användas till att avgöra om en person är medicinskt lämplig att ha körkort. 222
Övriga världen
Tunga fordon är överrepresenterade när det gäller trafikolyckor i London, och speciellt i olyckor där
oskyddade trafikanter har varit inblandade. TRL har därför fått i uppdrag av Transport for London att
med hjälp av transportbranschen ta fram förslag på hur säkerheten kan förbättras. I bland annat ett
webbformulär kan speditörer, lastbilsförare, transportköpare och andra som har anknytning till
branschen fylla i sina åsikter och idéer. 223
THINK! är en kampanj för trafiksäkerhet som drivs av Department for Transport i Storbritannien. På
kampanjens webbplats finns information och material om alkohol, droger, cyklister, landsvägar,
mobiltelefonerande med mera. För förskolan och grundskolan finns speciellt utbildningsmaterial. 224
Möjligheten att skriva teoriprovet på utländska språk tas bort i Storbritannien. 225
Utvecklingen av en fotgängardocka, dummy, för att testa nödbromssystem på bilar var temat för en
internationell workshop arrangerad av BASt. Målet med workshopen var att i jämförande tester med
människor undersöka hur bilarnas stödsystem reagerade på dockan för att se hur realistisk och
användbar den var. Planen är att ett test av stödsystemen med fotgängardocka i framtiden ska ingå i
Euro NCAP:s säkerhetsutvärdering av bilar. 226
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Forskare vid Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) har utvecklat en mjukvara som känner
igen vilket ett humör en person är på. Tanken är att använda tekniken i bilar för att varna när en
förare har hög stressnivå och är irriterad eftersom sådana förare ofta är mer aggressiva och mindre
uppmärksamma i trafiken än andra förare. Tekniken har tagits fram tillsammans med PSA Peugeot
Citroën. 227
Nya siffror från EU-kommissionen visar att antalet döda i trafiken inte sjunker i den takt som
beräknats. Detta innebär att det finns risk för att EU inte når målet att halvera antalet döda i trafiken
till 2020 [jämfört med 2010]. VD:n vid European Transport Safety Council, säger i ett uttalande att
det inte finns någon enskild faktor som ligger bakom de oroväckande siffrorna men att det utan
tvekan är så att EU och många medlemsländer har satt trafiksäkerhet på vägarna längre ned på sin
prioriteringslista. Om inte tillräckligt mycket görs för att skydda det ökande antalet fotgängare och
cyklister och om distraktionen i trafiken breder ut sig kommer antalet dödade inte bara att stagnera
utan också att öka. 228
DG Move har låtit utföra en undersökning där man har intervjuat över 27 000 EU-medborgare om
vad som bör vara första prioritet för att förbättra säkerheten på vägarna. 56 procent ville prioritera
förbättrat vägunderhåll, 49 procent svarade nolltolerans mot alkohol, 27 procent svarade striktare
hastighetsgränser, 27 procent önskade striktare kontroll av användandet av elektroniska
anordningar. 229
eCall är ett elektroniskt säkerhetssystem som automatiskt kan ringa upp räddningstjänsten från
fordonet om en allvarlig olycka händer. EU-projektet HeERO där nio länder har deltagit har haft som
syfte att förbereda för installation och anpassning av nödvändig infrastruktur för att tjänsten ska
fungera. Svenska deltagare har bland andra varit Lindholmen Science Park, Trafikverket och Volvo
Cars. 230
EU-projektet VRUITS, Improving the Safety and Mobility of Vulnerable Road Users through ITS
Applications, handlar om ITS för oskyddade trafikanter. ITS med syfte att förbättra både
trafiksäkerheten och mobiliteten för fotgängare, cyklister och mopedister; grupper som till skillnad
från fordonspassagerare inte har haft någon positiv olycksutveckling de senaste åren. 231
De fem största internationella flygorganisationerna, the International Civil Aviation Organization
(ICAO), Airports Council International (ACI), the Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO),
the International Air Transport Association (IATA) och the International Coordinating Council of
Aerospace Industry Associations (ICCAIA), har kommit överens om en gemensam färdplan för att
bekämpa virtuella hot. Organisationerna har skrivit under ett nytt avtal som gäller cybersäkerhet för
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att bilda enad front mot så kallade hacktivister, cyberkriminella och terrorister. 232
Kurvor är olyckdrabbade vägavsnitt och en bidragande orsak till olyckorna är ofta för höghastighet. I
USA har man vid 22 kurvor testat skyltar med Your speed, d.v.s. displayer som talar om fordonens
hastighet när de närmar sig kurvan i syfte att få ned hastigheterna och minska antalet olyckor.
Testerna visade att skyltarna gjorde att hastigheterna sjönk och att olyckorna minskade med mellan
5 och 7 procent. 233

2.14. Fordon
Sverige
Integrated Transport Research Lab är ett forskningscentrum för framtidens transportsystem på KTH
där bland annat teknik för autonoma bussar, elvägar och bättre system för att undvika bilköer ska
utvecklas och testas. Centret har startats i samarbete med Scania och ska vara tvärvetenskapligt och
samla den kompetens inom fordonsteknologi, intelligenta transportsystem, policyfrågor,
infrastruktur och affärsutveckling som finns på KTH. 234
KTH Transport Labs utvecklar och bygger en så kallad konceptbil, RCV (Research Concept Vehicle)
som ska användas för att testa och utvärdera morgondagens bilteknik. Bilen är byggd med moduler
så att ny funktioner lätt ska kunna monteras och testas i och på bilen. Utrustning för autonoma bilar
är exempel på funktioner som kan testas i konceptbilen. 235
Utvecklingen av miljöinnovationer för fordon går långsamt inom bilindustrin. I en avhandling från
Luleå tekniska universitet har orsakerna till det undersökts och man har kommit fram till att mycket
beror på att industrin är fast i gammaldags system. Systemen är gjorda för massproduktion och har
en stegvis och trög utvecklingsprocess där metoder, verktyg och processer för innovationer saknas. 236
Arjeplog är känt för sina testbanor som används under vintern för att testa bilars prestanda på
vinterväg. Nu finns även planer på en inomhushall där tester och forskning skulle kunna bedrivas året
runt. Projektnamnet är Arctic Arc och det leds av SPGA (Swedish Proving Ground Association) och
det är studenter från Luleå tekniska universitet som har gjort ett förslag på hur hallen kan se ut.
Enligt projektet finns det goda chanser för EU-finansiering i tio år framåt för forskningsprojekt i en
sådan här anläggning. 237
Futurewise har tagit fram ett temanummer om framtidens bilar. Några saker som de har kommit
fram till är:
- Uppkopplade fordon. En stor del av utvecklingen berör underhållning. Integration med internet och
smarta mobiltelefoner kan öka fordonssäkerheten och förbättra diagnostikfunktioner som kan
användas av såväl förare som tillverkare och verkstäder.
- Tredjepartsutvecklarnas intåg. Mjuk- och hårdvaruutvecklare som skapar spännande appar och
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tekniklösningar för bilar.
- Distraktionsdilemmat. Vissa av lösningarna kommer att verka för ökad säkerhet, t.ex. möjligheten
att få sms upplästa. Men det kan också innebära teknik som ger ökad distraktion och minskar
uppmärksamheten på trafiken.
- Förarlösa bilar. Automatisering och robotisering tycks prägla en stor del av framtidens trafik. Den
första generationen autonoma fordon handlar i första hand om assisterad körning (co-pilot och
piloted driving) t.ex. självparkerande bilar, autostopp för fotgängare och adaptiv farthållare. I den
andra generationen kommer föraren att få en helt sekundär roll. Många företag experimenterar med
förarlösa bilar. Detta kan ge funktionsnedsatta och blinda möjlighet att köra bil. Det frigör också tid
som kan användas mer effektivt. Ökad trafiksäkerhet är ytterligare en aspekt. 238
Lättvikt är ett av de strategiska innovationsprogrammen som drivs av Vinnova, Energimyndigheten
och Formas. Forskningen genomförs inom den akademi- och branschöverskridande arenan LIGHTer.
Ett av projekten är Triple A (Advanced aluminium alloys in structural light weight components) som
är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Swerea SWECAST och Tekniska högskolan i Jönköping.
Målet för projektet är att förbättra egenskaperna hos aluminium så att vikten i industriella
komponenter kan minska genom att industrialisera aluminiumlegeringar så att de får bättre specifika
mekaniska egenskaper än dagens konventionella legeringar. Exempel på användningsområden är i
lastbärande strukturer i ett flygplans jetmotor eller i en motorkomponent i en lastbil. 239
Textilhögskolans trikålabb vid Högskolan i Borås har tillsammans med bland andra Swerea IVF och
företag från stålindustrin lyckats skapa ett textilt material som minskar bilkomponenters vikt med 40
procent. Uppdraget var att ta fram ett stickat laminat som skulle kunna sammanfoga två
metallplåtar. Eftersom laminatet skulle vara lätt och hållfast så var det svårt att hitta rätt bindningar
som kunde möta kraven. Konceptet med ett textilt laminat innebär att det enkelt kan införas i
pågående produktion utan att det behövs göra dyra investeringar eller kostsamma
produktionsförändringar. Med det nya materialet kommer bilarna väga mindre, minska sin
bränsleförbrukning och på så sätt bidra till en hållbar utveckling. 240
Energimyndigheten finansierar fyra olika forskningscentra inom området energieffektivare
förbränningsmotorer. Det är CERC (förbränningsmotorteknik), KCFP (förbränningsprocesser), CCGex
(gasväxling) och KCK (katalys). Centren finansieras av Energimyndigheten, respektive universitet eller
högskola och företag inom branschen. 241
CERC, Combustion Engine Research Center, vid Chalmers är ett kompetenscentrum inom
förbränningsmotorteknik med syfte att reducera förbränningsmotorers bränsleförbrukning och
avgasemissioner. CERC inriktar sig främst på områdena sprej och förbränning i direktinsprutande
diesel- och bensinmotorer och hybrider mellan dessa båda förbränningskoncept, förnybara bränslen
(DME, RME och Fischer-Tropsch-bränslen från biomassa) samt reglering av motorer. 242
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KCFP, Kompetenscentrum Förbränningsprocesser vid Lunds tekniska högskola bedriver forskning som
ska bidra till effektivisering av förbränningsprocesser i motorer. Fokus ligger på
förbränningsprocesser som ligger mellan konventionell HCCI (Homogeneous Charge Compression
Ignition) och de klassiska otto- och dieselprocesserna. 243
CCGEx, Competence Center for Gas Exchange, finns vid KTH och forskningsområdet är gasväxling i
förbränningsmotorer. 244
KCK, Kompetenscentrum Katalys (Competence Centre for Catalysis), vid Chalmers bedriver forskning
inom områdena katalys för emissionsrening och energirelaterad katalys. 245
Svenskt Hybridfordonscentrum (SHC) vid Chalmers är ett kompetenscentrum för forskning och
utveckling av el- och hybridfordon med fyra temaområden; systemstudier och verktyg, elektriska
maskiner och drivsystem, energilagring samt fordonsanalys. I centret ingår förutom Chalmers flera
andra tekniska högskolor samt fordonstillverkarna Volvo och Scania. 246
Om en laddhybrid känner till den sträcka som ska köras kan batteriet användas mer effektivt visar en
avhandling från Chalmers. En metod har utvecklats som gör att bilen själv kan identifiera
återkommande rutter och beräkna när batteriet bör användas och när det är mer energieffektivt att
driva bilen på bensin. Forskningen har gjorts i samarbete med Volvo Cars och testats i V60 Plug-in
Hybrid. 247
Dieselmotorer är effektiva och bränslesnåla men släpper ut miljöfarliga partiklar med bland annat
kväveoxider som skadar andningsorganen på människor och djur. Enligt en avhandling från Uppsala
universitet som har gjorts i samarbete med Scania kan man minska utsläppen av kväveoxider genom
att optimera efterbehandlingssystemen i katalysatorn. 248
I Sverige går det trögt för elbilsmarknaden och en orsak till det är det höga inköpspriset på bilarna
som till stor del beror på det dyra batteriet. På KTH har man dock analyserat prisutvecklingen och
den visar att elbilarna tidigare än man trott kan komma att konkurrera med bensindrivna fordon i
pris eftersom batterierna de senaste åren har blivit billigare än beräknat. Billigare batterier betyder
också att man kan få längre räckvidd till ett lägre pris än förut, vilket ökar elbilarnas attraktion bland
bilköparna. 249
För att få en fördjupad förståelse för användarnas behov av och inställning till bilar som drivs med
alternativa drivmedel som el, vätgas och biogas har VTI gjort en enkät- och intervjustudie. Studien
visar att det som ansågs vara viktigast vid köp av bil var säkerhet, tillförlitlighet och hur mycket
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drivmedel bilen förbrukade. Miljöfrågan kom längre ned på användarnas prioriteringslista. Priset man
är villig att betala för en bil som körs med alternativa drivmedel är betydligt lägre än vad dessa bilar
kostar i nuläget. Detta innebär att priset måste bli lägre om bilarna skall bli konkurrenskraftiga.
Studien visar också att politiker spelar en avgörande roll för hur utvecklingen av framtida alternativa
drivmedel och infrastrukturen blir. 250
Elbilar och solel påverkar det lokala elnätet redan nu och kommer troligen att göra det än mer i
framtiden. Forskare vid Uppsala universitet har utvecklat matematiska modeller för att se
variabiliteten hos solelproduktion, hushållselanvändning och elbilsladdning. Modellerna kan ligga till
grund för beräkningar för framtidens elnät. 251
Biogas Research Center i Linköping som är ett kompetenscentrum för biogasforskning får fortsatt
finansiering av Energimyndigheten med 27 miljoner kronor fram till 2018. 252
Det pratas mycket om biogasen men det händer inte så mycket, enligt forskare vid Linköpings
universitet. Samtidigt som biogasen anses vara en av framtidens energikällor har produktionen bara
ökat marginellt sedan 2005. Forskning kring biogas handlar mycket teknik och möjligen också
ekonomi, men enligt forskarna saknas ett övergripande synsätt och tydliga mål på nationell nivå.
Först när det finns kan olika typer av styrmedel bli långsiktiga och effektiva. 253
Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels eller F3 (fossil free fuels) är ett
forskningscentrum inom området förnybara och fossilfria fordonsbränslen. Forskningen innefattar
hela kedjan från råmaterial, via produktion till användandning ur olika aspekter. 254
Kan bilen anpassas efter föraren? Inte riktig än men möjligheterna har undersökts i en avhandling
från Luleå tekniska universitet. Det handlar om att anpassa informationen och varningssystemen i
bilen efter förarens beteende och personlighet. 255
Non-Hit Car and Truck-projektet har arbetat med att utveckla säkerhetsfunktioner i fordon för att
undvika kollisioner. Tester av tekniken har gjorts på den nya testbanan AstaZero utanför Borås. En av
deltagarna är Chalmers som har bidragit med den forskning kring sensorfusion som är nödvändigt för
att bestämma fordons position och undvika kollisioner. Projektet har letts av Volvo Cars.256
Rätt motorkraft i förhållande till isens krafter mot fartygsskrovet är viktigt när man ska manövrera i
en hamn eftersom det påverkar bränsleåtgången. Luleå tekniska universitet och SSPA tar fram ett
simuleringsprogram för islaster mot fartygsskrov som ska användas för t.ex. utbildning i manövrering
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och för isklassning av fartyg. 257
På uppdrag av Trafikutskottet har en forskningsrapport om framtidens luftfart skrivits. Rapporten
granskar flygbränsle, flygmotorer, flygplanskonstruktion och trafikledning. Utgångspunkten har varit
flygets nuvarande och framtida påverkan på miljö och klimat samt förutsättningarna för ett hållbart
framtida flyg. 258
Forskare vid Högskolan Väst har börjat använda nanopartiklar i de värmeisolerande ytskikt som
skyddar flygmotorer från hetta. I forskarnas tester ökade ytskiktens livslängd med över 300 procent.
Detta intresserar både flygindustrin och gasturbinindustrin och förhoppningen är att motorer med de
nya skikten ska vara i produktion inom två år. 259
Flygplanstillverkaren Airbus har lämnat in en patentansökan på ett nytt flygplansfönster. Det kallas
”smart flygplansfönster”, är större än dagens fönster och interaktivt. Trycker passageraren på
fönsterrutan kommer information om den pågående flygresan upp och om man pekar på något känt
föremål som man upptäcker visas information om detta i rutan. Det ”smarta” fönstret bygger på tre
centrala delar: en kamera, fönsterrutan som ska fungera ungefär som en surfplatta och en kamera på
flygplanets utsida. 260
Flygplanstillverkaren Airbus har sökt patent på en helelektronisk och fönsterlös cockpit som ska
kunna placeras var som helst i planet. Det finns flera fördelar med detta t.ex. att man kan utnyttja
flygplanets ytor bättre och få in fler passagerare och på så sätt öka bolagets vinst. Den cockpit som
används idag med sina stora fönsterrutor och kraftiga förstärkning av flygplanskroppen ökar planets
vikt och försämrar dess aerodynamiska utformning. 261
Från Ny Teknik:
-

-

-

Företaget Green Energy Motors i USA har tagit fram en eldriven skoter som levereras i form
av en resväska. Väskan, som väger 12 kg, innehåller en liten skoter samt utrymme för t.ex.
några böcker och en lunchlåda. Skotern kan användas för den sista biten till arbetet när man
klivit av bussen eller parkerat bilen. 262
Brandförsvaret i Köpenhamn har testat att använda två drönare som är utrustade med
kameror. Drönarna ger överblick och perspektiv i en stad med höga byggnader. De är också
funktionella vid farliga situationer som vid kemikalieutsläpp och ras- eller explosionsrisk. Man
har nu gått vidare och sökt tillstånd för drönarna hos danska Trafikstyrelsen. 263
Japan planerar att ha 100 tankställen med vätgas för tankning av bränslecellsbilar redan
2015. I en trestegsplan där fas 3 planeras börja kring 2040 ska sedan vätgasanvändning och produktion kontinuerligt fortsätta att byggas ut. 264
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I USA har man testat en lastbil som kan flyga i luften. Lastbilen fjärrstyrs från marken och
flyganordningen kan lossas från själva lastbilen för att i stället monteras på en amfibiefarkost
eller en lastcontainer. Lastbilen är tänkt att användas vid militära evakueringar och
sjuktransporter och för att forsla material i farliga områden. 265
Forskare vid University of South Wales i Australien har tagit fram en ny sorts cykel som drivs
med vätgasbaserade bränsleceller, Hy-Cycle. I den cykeln binder ett kilo metallhydrid 100
liter väte i tanken, men nu utvecklar forskarna en cykel där 50 gram borhydrid ska kunna
binda lika mycket bränsle. 266
Små och lätta elbilar är sårbara vid krockar och de åkande riskerar svåra skador. För att
förbättra säkerheten för denna typ av bilar pågår nu forskningsprojektet Visio M som leds av
Technische Universitet München och där bl.a. Autoliv ingår som projektpartner. Starka
material, aktiv säkerhetsteknik med radar och kamerasensorer, kolfiberarmerad plast och
deformationszoner i aluminium ska göra bilen mera krocksäker. 267
Forskning pågår för att utveckla metoder för laddning av fordonsbatterier till elbilar med
hjälp av induktiv energiöverföring d.v.s.. sladdlös laddning. I Tyskland har forskare vid
Fraunhofer Institut testat att placera den energiupptagande spolen i bilens front i stället för
undertill på bilen. Själva laddenheten sätts på en stolpe som kan stå helt nära bilen. 268
Företaget Arccore har vunnit 2014 års 33-lista, Ny Teknik och Affärsvärldens årliga lista över
Sveriges mest lovande innovationsföretag. Anledningen är att Arccore har utvecklat en
mjukvara för fordonsindustrin som bygger på öppen källkod vilket sänker
utvecklingskostnaderna. 269
Företaget Chargestorm har säkrat en plats på 2015 års 33-lista. Chargestorm utvecklar och
säljer laddstolpar och styrprogram för elbilsladdning, bl.a. erbjuder man en unik metod för
lastbalansering vid elbilsladdning. 2014 ökade antalet laddbara fordon med 146 procent i
Sverige vilket också ökar efterfrågan på laddare. 270
I Norge har det statliga företaget Transnova hjälpt till att finansiera utbyggnaden av
laddinfrastruktur och nu finns där cirka 100 snabbladdare, en siffra som snart kommer att
fördubblas. Transnova har presenterat en ny strategi där det finns planer på att det år 2017
ska finnas 500 snabbladdare i landet. Finansiering ska ske med hjälp av statliga bidrag.
Sverige har 32 platser med snabbladdare och några statliga stöd för att bygga nya finns inte,
däremot pågår ett antal demonstrationsprojekt för elfordon där byggnation av
snabbladdstationer ingår. 271
Vid Forschungszentrum Jülich i Tyskland arbetar man i projektet Aufwind med att utvinna
flygfotogen ur alger. Man försöker optimera odlingsförhållandena för de oljerika algerna och
framställningen av bränsle. Även biprodukterna kan vara intressanta att använda inom
livsmedels- och kosmetikabranschen och som biobränsle i kraftverk. 272
Det finns både kostnadsmässiga och miljömässiga skäl för flygplansindustrin att vilja dra ned
på flygplanens bränsleförbrukning. En forskare vid Chalmers har studerat två möjliga
tekniker. Den ena är en vidareutveckling av öppen rotor-tekniken och den andra är växlad
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turbofläkt. 273
Övriga världen
Transportøkonomisk institutt i Norge har undersökt attityden till elfordon. Undersökningen visar att
ägarna till elfordon upplever få nackdelar och antalet hushåll där man enbart har elektriska bilar
ökar. Elbilarna används framför allt för resor till arbetet. Ägarna uppskattar de ekonomiska och
miljömässiga fördelarna med att ha elbil och uppfattar att bilen uppfyller deras transportbehov.
Kunskap om elfordon sprids främst genom media och sociala nätverk.
I Norge har representanter för myndigheter, bilbranschen och andra intressenter inom
elfordonsområdet intervjuats. Studien visar att det finns en optimism vad det gäller framtiden för
elfordon men att de stimulansmedel som används bör finnas kvar. Nästan alla är positiva till det
politiska målet att minska utsläppen av växthusgaser (målet är 85g/km) genom att öka antalet
elfordon. Det är dock viktigt att öka antalet laddstationer i bostadsområden där privata
parkeringsmöjligheter saknas samt utmed huvudvägarna mellan de största städerna. 274
En konferens med namnet Breakthrough for electric vehicles! arrangeras i juni 2015 i Oslo. Punkter
på programmet är bland annat elbilsmarknaden och användningen av elbil i Norge och i övriga
Europa, resultat från EU-projektet COMPETT (Competitive Electric Town Transport),
laddningsinfrastruktur och politiska frågor. 275
Storbritanniens transport- och energisektorer står inför ett stora förändringar i och med att
efterfrågan på elkraft från vägtransportområdet kommer att öka betydligt. Det är dock svårt att
förutse när och hur denna övergång kommer att ske eftersom den påverkas av kostnad-nyttaaspekter med elfordon, tilltron till konventionell teknik samt den otakt som finns mellan efterfrågan
på fordon som drivs med alternativa bränslen och tillgången på tankningsinfrastruktur. 276
The Institution of Engineering and Technology, IET och The Knowledge Transfer Network, KTH har
tillsammans tagit fram rekommendationer som gäller risker och medvetenhet om cybersäkerhet i
samband med utvecklingen av uppkopplade fordon. 277
UK Business Insider har gjort en sammanställning över vad som är på gång när det gäller
uppkopplade fordon. Några slutsatser från studien:
- Asien kommer att vara ledande inom området. Företag som Alibaba och Baidu som kommer att få
en avgörande roll.
- År 2020 kommer cirka 97 procent av alla nya bilar som importeras till USA att vara uppkopplade.
- I Västeuropa kan man vänta sig att andelen uppkopplade bilar som 2014 var 13 procent kommer
växa till 95 procent år 2020.
- Sydamerika och Östeuropa kommer att vara långsamma med att ta till sig uppkopplade bilar men
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vissa bilmodeller kommer troligtvis vara utrustade med kommunikationslösningar. 278
I Tyskland hoppas regeringen på att tyskarna ska köra mer elbil efter att en lag har trätt i kraft som
ger de lokala myndigheterna möjligheter att ge elbilsanvändarna fördelar gentemot dem som kör på
fossilbränslen, t.ex. fri parkering och rätt att köra i bussfil. Lagen gäller från år 2015 och femton år
framåt. Målet för regeringen är att det 2020 ska finnas en miljon elbilar i Tyskland. 279
Franska el-och hybridfordon stod för cirka 3,6 procent av personbilsmarknaden i Frankrike 2013.
Jämfört med 2012 hade försäljningen av elfordon ökat med 50 procent och försäljningen av
hybridbilar med 60 procent. Framgången kan förklaras genom att lokala myndigheter ställt sig
positiva till elmobilitet och installering av laddningsstationer. Många franska städer har infört
elektriska samåkningssystem, t.ex. Autolib i Paris, l'Auto bleue i Nice, Sunmoove i Lyon och Bluecub i
Bordeaux. Tillgången på elfordon som produceras av franska biltillverkare har spelat en stor roll.
Renault har sålt flest elbilar i Europa, före Nissan och Smart. Europa har blivit den näst största
marknaden för elfordon efter USA. 280
I mars 2015 hölls en konferens om drönare i Riga, The Future of Flying - conference on remotely
piloted aircraft systems. Vid konferensen höll EU:s transportkommissionär ett tal och en deklaration
med fem punkter skrevs:
- Drones need to be treated as new types of aircraft with proportionate rules based on the risk of each
operation.
- EU rules for the safe provision of drone services need to be developed now.
- Technologies and standards need to be developed for the full integration of drones in the European
airspace.
- Public acceptance is key to the growth of drone services.
- The operator of a drone is responsible for its use. 281
EV City Casebook beskriver 50 utvalda idéer som kan komma att påverka framtidens elfordon.
Miljözoner, V2G (Vehicle to Grid), energioberoende, trådlös laddningsteknik, lätta material,
autonoma fordon, EVs on Demand, batteriutveckling, kompakta bilar och innovativa
finansieringsformer är några av de idéer som beskrivs. Idéerna exemplifieras med pågående projekt
och en bedömning av vilken effekt varje idé kan ha för framtidens elfordon. 282
POSSE, Promoting open specifications and standards in Europe, är ett EU-projekt inom ITS och
trafikstyrning för att underlätta spridningen och användandet av system som är öppet tillgängliga och
som kan kommunicera med varandra, som UTMC and OCIT/OTS. På projektets webbplats finns
exempel på använding i olika städer, som Manchester, Liverpool, Stuttgart och Hamburg. 283
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Nya EU-regler har antagits som ska säkerställa uppbyggnaden av tankställen för alternativa bränslen.
Tankställena ska finnas över hela Europa och följa gemensam standard vad det gäller design och
användning. Före slutet av 2016 ska alla medlemsstater kunna presentera nationella regelverk för
elektricitet, naturgas (CNG och LNG) och vätgas. 284
Projektet UNPLUGGED som ingår i EU:s sjunde ramprogram har undersökt hur induktiv laddning kan
användas för att ladda elektriska fordon. Det främsta syftet med UNPLUGGED-projektet har varit att
bygga en flexibel induktiv laddningsstation som klarar av att ladda elfordon med upp till 50 kW med
hjälp av ett batteri som kan laddas medan man kör bilen. Förutom detta kan tekniken tillåta en
långsammare typ av laddning som kan användas när fordonet står stilla på natten och en snabbare
laddning som kan användas dagtid då man har bilen parkerad för att utföra ärenden. 285
Clean Sky 2 är EU:s fortsatta satsning på forskning för energieffektivare och miljövänligare flygplan. I
projektet ingår både mål för minskade utsläpp av koldioxid och kvävoxider och lägre bullernivåer.
Clean Sky 2 är ett Joint Technology Initiative (JTI) inom Horisont 2020. 286
Eversafe, Everyday Safety for Electric Vehicles, var ett ERA-Net-projekt inriktat på elbilars säkerhet
med tre delområden, fordonsdynamisk stabilitet, krocksäkerhet och batterisäkerhet. Projektet
avslutades 2014. 287
International Association of Public Transport, UITP, är koordinator för EU-projektet ZeEUS (Zero
Emission Urban Bus System) vars syfte är att testa och demonstrera ett antal tekniska lösningar för
elektrifierade bussar och underlätta marknaden för elbussar inom Europa. Demonstrationerna sker i
det reguljära bussnätet i sju europeiska städer, Barcelona, Bonn, Cagliari, London, Münster, Plzen och
Stockholm. 288
I Indien har man tagit fram en National Electric Mobility Mission Plan 2020. Planen uttrycker en
vision och färdplan för introduktion och tillverkning av elektriska fordon i landet. Man planerar att 67 miljoner elektriska fordon (tvåhjulingar som mopeder och motorcyklar dominerar den indiska
marknaden) och en bränslebesparing på 2,2-2,5 miljoner ton kan uppnås till år 2020. 289
I Kina är storstädernas luftföroreningar ett stort problem. För att förbättra situationen arbetar man
med att bygga ut tunnelbanenätet, satsa på eltaxi, elbussar, hyrcykelsystem, bilpooler och andra
samåkningslösningar. I städerna har elmopeder till stor del ersatt cyklarna, bensindrivna mopeder
och motorcyklar är ofta förbjudna. Marknaden för elfordon har ökat i och med att man satsar på att
minska inköpspris och bygga upp en laddinfrastruktur. 290
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I ett 2025-perspektiv kan den globala efterfrågan på vissa sällsynta jordartsmetaller komma att öka i
takt med en ökad produktion av vindkraftverk och hybridfordon. 95 procent av metallerna utvinns
idag i Kina och även om utvinning har påbörjats i USA och Australien förutspås Kina vara den
dominerade producenten även i framtiden. Eftersom komponentindustrin till stor del finns i Kina
kommer landet också vara den största konsumenten av dessa metaller. 291
Tokyo Metropolitan har höga ambitioner inför kommande olympiska spel år 2020 då man vill visa
upp en stad med modern infrastruktur. Man gör nu en storsatsning på tankningsmöjligheter för
vätgas för att göra en snabb expansion av bränslecellsfordon möjlig. Förutom att subventionera
tankstationer ger man också direkta subventioner till Tokyobor vid inköp av bränslecellsbilar. 292
I USA kommer automation och robotik att påverka alla transportslag, förbättra infrastruktur och
trafiksäkerhet samt möjliggöra användning av autonoma fordon i stor skala enligt framtidsspaningen
Beyond Traffic 2045underhåll av. 293

3. Fokusering på områden
3.1. Automatiserade fordon
Sverige
Forum för innovation inom transportsektorn har tagit fram en färdplan för uppkopplade
samverkande transporter. Att fordon, resenärer och gods blir uppkopplade och att nya tjänster
utvecklas som använder sig av denna uppkoppling är en tydlig trend. De effektiviseringar som ökad
styrning, optimering och automatisering medför är starka drivkrafter. Även inom IT ökar
automatiseringen och det stora dataflödet kommer att kräva metoder för data mining som kan
extrahera den information som levereras till människor och fordon i transportsystemet i nära realtid.
Uppkopplade, samverkande och automatiserade transporter är en avgörande framgångsfaktor för
transportsektorn och för dem som utvecklar, säljer och driver system för transportlösningar. 294
Allteftersom Drive Me-projektet fortsätter arbetar Volvo Cars nu med att få ut 100 självkörande bilar
på utvalda vägar i Göteborgsområdet fram till 2017. I det pågående pilotprojektet har Volvo Cars
tagit fram en teknik som bygger på ett komplext nätverk av sensorer, molnbaserade
positioneringssystem och intelligent broms- och styrteknik. Utmaningen är att skapa en autopilot
som är tillräckligt robust för att köra i verklig trafikmiljö och som samtidigt kan hantera tekniska
missöden som kan uppstå. I början kommer de självkörande bilarna att framföras på utvalda vägar
som bl.a. saknar mötande trafik, cyklister och fotgängare. 295
Kansliet för strategisk analys vid Utrikesdepartementet lyfter fram den autonoma robotiken som en
framtida strategisk trend. Den gör förarlösa bilar, fartyg och drönare möjliga. Trafikolyckor som beror
på den mänskliga faktorn kommer att minska och fordonen kommer själva justera navigering och
rutter så att de blir säkrare. Transporteffektiviteten kommer öka vilket kommer att minska
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miljöförstörande utsläpp. Yrkeskårer som taxi- och lastbilschaufförer, tågpersonal och
fartygsbesättningar kan komma att påverkas av den nya tekniken. 296
Trafikanalys har tittat på hur utvecklingen av självstyrande bilar kommer påverka kapaciteten på våra
vägar. En påtaglig inverkan på kapaciteten kan väntas först när hälften av fordonsparken består av
självkörande bilar. Värt att beakta är dock att när de stora investeringsprojekt som planeras nu är
färdiga kan en stor del av fordonsflottan vara utrustad med automatiska funktioner av olika slag. Det
är därför viktigt men inte okomplicerat att följa fordonsflottans automatisering på ett strukturerat
sätt. Det kan också konstateras att det kapacitetsmässigt finns mycket att tjäna på en fullständig
implementering av självkörande fordon. 297
Den framtida utvecklingen av automatisk körning kommer förmodligen att ske stegvis. Relativt nära i
tiden ligger att med platooning, d.v.s.. med hjälp av kommunicerande adaptiva farthållare (ACC),
minska avstånden mellan fordonen. Automatisk körning i låga hastigheter inom avgränsade områden
ligger också nära i tiden. Längre fram i tiden ligger helautomatisk körning på publika vägar och i höga
farter. För att komma dit krävs både omfattande forskning och att fordonstillverkare arbetar
tillsammans med lagstiftare, myndigheter och andra intressenter. Viktiga komponenter i den
automatiserade körningen blir högupplöst kontinuerligt uppdaterade digitala kartor och ökat utbyte
av information mellan fordon, infrastruktur och andra källor. 298
Trafikverket finansierar ett projekt där Volvo testar hur magneter under vägbanan kan hjälpa
självkörande bilar att navigera. Fördelen med nedgrävda magneter är att dessa inte påverkas av yttre
faktorer som hinder eller dåligt väder. Resultaten är lovande. Denna teknik kan även användas vid
andra funktioner i trafiken som avkörningsvarning och bättre precision vid snöplogning. 299
Transportstyrelsen publicerade i augusti 2014 en förstudie som utredde om lagstiftningen behöver
ändras att för att möjliggöra delvis eller helt automatiserad körning och vilka lagar det i så faller
gäller och hur de behöver ändras. Förstudien var också en förberedelse för den försöksverksamhet
med autonoma fordon som ska starta under 2015. Utredningen kom fram till att så länge en förare
finns med i bilen beredd att ta över finns det inget i dagens trafiklagstiftning som direkt hindrar
användning av självkörande fordon i vägtransportsystemet. För helt självkörande fordon däremot
behöver ansvarsfrågan utredas innan det kan bli aktuellt på vägarna. Transportstyrelsens vill arbeta
vidare med frågan och noga följa utvecklingen, bland annat genom att aktivt följa den
testverksamhet som bedrivs i syfte att öka myndighetens kunskap om hur nationella och
internationella regelverk behöver utvecklas. Ett fortsatt och utvidgat samarbete inom EU och UNECE
är viktigt inom dessa frågor. 300
Om man ersätter de 136 000 personbilar som körs i Stockholm varje dag med självkörande taxibilar,
Shared Autonomous Vehicles, med plats för fyra passagerare skulle det räcka med 9 700 fordon. Det
visar simuleringar gjorde i ett examensarbete vid KTH. En förutsättning för att ett förarlöst fordon ska
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kunna ersätta 14 bilar är alltså att resenärer går med på samåkning. Några av slutsatserna är att
miljövinsterna inte skulle bli så stora men att parkeringsutrymme skulle frigöras till andra ändamål,
att trafiksäkerheten troligen skulle öka och att den totala körsträckan för samtliga fordon skulle
minska med 11 procent. Enligt examensarbetet kommer förarlösa elbilar vara en viktig pusselbit i
framtidens hållbara transportsystem. 301
Örebro universitet, Högskolan i Skövde, Högskolan i Halmstad och Viktoria Swedish ICT ska
samarbeta i ett forskningsprojekt om människors interaktion med autonoma system. ”Artificiella
system måste vara tolkningsbara för oss människor och vi behöver vara tolkningsbara för dem för att
interaktionen ska fungera bra. Det handlar mycket om tillit och säkerhetsaspekter, som t.ex. när
självkörande bilar ska ut i trafiksituationer”, säger forskare i projektet som finansieras av KK-stiftelsen
och håller på fram till 2019. 302
Scania deltar i ett forskningsprojekt där man testar självkörande fordon med utgångspunkt från
föraren. Även om bilen kör själv måste föraren vara beredd på att kunna ta över kontrollen om något
händer. Ett problem är att förare som inte regelbundet kör fordon blir mindre skickliga förare. Ett
annat problem är att föraren snabbt måste kunna lämna sitt viloläge och i stället bli en aktiv förare.
Google tror inte på att självkörande bilar ska kunna ha riktiga förare som backup. Deras senaste
stadsbil saknar såväl ratt som bromspedal. 303
EU-projektet MUNIN (Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks) handlar om
självstyrande fraktfartyg utan besättning i kombination med låg fart (slow steaming). Trafikstyrning
och kontroll sker från land. Helautomatiserade och obemannade fartyg kan hjälpa sjöfarten inom EU
att bli mer konkurrenskraftig och ta sig an de ökade godsvolymerna som väntar samtidigt som de
högre miljökraven kan uppnås enligt projektet. En väntad brist på personal som vill gå till sjöss i
framtiden talar också för automatiserade system. 304
Inom projektet MUNIN har Sverige tillsammans med tre andra länder skaffat en simulator.
Simulatorn ska testa vilka fel som kan uppstå i ett maskinrum på ett obemannat fartyg och hur
övervakningsstationen på land ska kunna förhindra kollisioner. Navigations- och
kommunikationsmetoder är andra delar som ska utvecklas inom projektet. 305
Allt pekar mot att funktioner i fordon alltmer integreras med varandra. Bilens navigationssystem
kopplas ihop med mobiltelefonens och appar och övriga funktioner i mobilen integreras med
funktioner i bilen. Både Apple och Google lanserar nu sina varianter Carplay respektive Android Auto
men ännu finns inga av dem i Sverige. Alla uppkopplingsmöjligheter kommer i samverkan med de
aktiva säkerhetssystemen att bidra till de autonoma bilarna. Det är dock fortfarande oklart vem som
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egentligen är ägare till tjänsterna - innehållsleverantören, systemleverantören eller biltillverkaren. 306
Övriga världen
Efter ett regeringsbeslut har det blivit tillåtet att testa förarlösa fordon på allmän väg i
Storbritannien. Än så länge måste dock en förare vara med, beredd att ingripa om det behövs.
Sommaren 2015 kommer enligt planerna flera försök att inledas. I flera stater i USA är det redan
tillåtet med automatiserade fordon i trafik utan att det är försöksverksamhet, likaså i Japan. 307
GATEway (Greenwich Automated Transport Environment project) är ett av de projekt som
Storbritanniens regering har valt ut för test av automatiska fordon i stadsmiljöer. I projektet ingår det
helt förarlösa fordonet Meridian Shuttle i Greenwich. Syftet är att placera Storbritannien i framkant
vad det gäller utvecklingen av denna typ av transportteknologi. Transportministern säger ”Driverless
cars are the future. I want the UK to be open-minded and embrace a technology that could transform
our roads and open up a brand new route for global investment”. 308
Infrastrukturen och automatiseringen av vägtrafiken är temat för en TRL-artikel där flera tänkbara
förändringar tas upp. Bland annat att lägre friktionskravkrav skulle kunna ställas på beläggningen
eftersom hastiga och tvära inbromsningar inte längre skulle behöva göras. Samtidigt skulle kraven på
vägmarkeringars synlighet öka eftersom systemen använder sig av dem, t.ex. vid filbyten och
positionering i körfältet. Eller så behövs varken vägmarkering, belysning eller vägskyltar om allt styrs
via digitala kartor och GPS. Artikel tar också upp det faktum/problemet att de tre komponenterna
som behövs för automatiseringen; vägen, fordonen och kommunikationsteknologin har väldigt olika
levnadslängd. Det finns nu två olika utvecklingslinjer inom automatisering, den ena är stödsystemen
som utvecklas mer och mer för fordon i trafik och den andra är de automatiserade fordon som redan
används i slutna system som t.ex. på flygplatser. Hur fort automationen kommer på våra vägar beror
enligt TRL på flera faktorer som teknik, människors inställning, infrastrukturen, lagstiftning och
försäkringsfrågor. Mycket mer dialog och kommunikation mellan fordonsindustrin, myndigheter och
andra aktörer kommer att krävas. 309
I Nederländerna planerar transport- och teknikföretag med stöd av det holländska infrastruktur- och
miljöministeriet att börja testa förarlösa lastbilar som ska leverera gods från hamnen i Rotterdam.
Först ska lastbilarna testas på ett avstängt område för att sedan börja köra på allmän väg. 310
I Tyskland undersöker forskare om det är möjligt att använda sig av fordonsnavigering med hjälp av
ultraljudsteknik. Idén kommer från fladdermöss som använder sig av utsända ultraljudpulser för att
orientera sig. Projektet stöds av Volkswagenstiftelsen. 311
European Technology Platform on Smart Systems Integration (EpoSS) har publicerat en färdplan för
automatiserad körning i Europa. Färdplanen listar tre milstolpar:
- 2020: Villkorad automatiserad körning, låg hastighet och enkla trafikmiljöer som parkeringsplatser
306
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och trafikköer på motorväg.
- Senast 2025: Hög grad av automation, motorvägskörning.
- 2030: Hög grad av automation, stadskörning.
Rapporten innehåller, utöver milstolparna, en lägesrapport och en genomgång av utvecklingen i en
rad olika länder både inom och utom EU. För Sveriges del beskrivs pilotprojektet Drive Me – Self
driving cars for sustainable mobility som är ett samarbete mellan Volvo, Trafikverket,
Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park och Göteborgs stad. 312
En rapport från ITF/OECD undersöker vad effekterna blir om vi börjar samåka i självkörande bilar i
medelstora städer i Europa, i TaxiBoat (samåkning) eller i AutoVot (bilpool). Man jämför med att ta
egen bil men också med att åka buss. Bland annat kommer man fram till att:
- Bara en av tio bilar behövs.
- Samåkningsalternativet TaxiBoat minskar antalet bilar mer än bilpoolsmodellen AutoVot.
- Andelen körda kilometer ökar med 6 procent.
- Parkeringplatser på gatan kommer inte att behövas och bara 20 procent av övriga parkering. 313
Pågående EU-finansierade projekt inom automatiserade fordon är 314:
- CityMobil2, Cities demonstrating automated road passenger transport
- V-Charge, Automated Valet Parking and Charging for e-Mobility 315
- AdaptIVe, Automated Driving Applications and Technologies for Intelligent Vehicles 316
- Compass4D, Cooperative Mobility Pilot on Safety and Sustainability Services for Deployment 317
- AutoNet2030, Co-operative Systems in Support of Networked Automated Driving by 2030 318
- COMPANION, Cooperative dynamic formation of platoons for safe and energy-optimized goods
transportation 319
- AMiDST, Analysis of Massive Data Streams 320
- VRA, Vehicle and Road Automation network 321
- GCDC, Grand Cooperative Driving Challenge 322
CityMobil2 är ett EU-projekt inom automatiserad kollektivtrafik, det vill säga förarlösa fordon i
kollektivtrafiken. I projektet ingår försök med förarlösa fordon i ett antal städer som kompletteras
med forskning kring teknik, finansieringsformer, människors beteenden och attityder,
markanvändning och stadsplanering. Projektet avslutas 2016. 323
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I Japan gör fordonstillverkare, teknikföretag, leverantörer, universitet och regering tillsammans med
andra aktörer från den offentliga sektorn en gemensam satsning för att snabba på utveckling och
introduktion av automatiserade fordon. Företag som Denso och Hitachi kommer att utveckla
[tekniska] lösningar, den offentliga sektorn kommer att utveckla kommunikationsinfrastruktur och
universitet i Tokyo och Nagoya kommer att analysera kördata. Man ska sätta upp testanläggningar
och samarbeta om standardisering. 324
Den japanska regeringen anordnade i november 2014 den internationella konferensen Workshop on
Connected and Automated Driving Systems med information om bland annat forskningsprojektet
Innovation of Automated Driving for Universal Services (SIP-adus) som den japanska regeringen
initierade i maj 2014 som ett av tio projekt inom Cross-Ministerial Strategic Innovation promotion
Program (SIP). Det främsta syftet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten och minska
trafikstockningar och därmed också utsläppen av koldioxid. För att nå sitt syfte tänker man använda
sig av avancerade förarstödssystem och innovativa transportsystem. 325
Mitsubishi har tagit fram ett transportsystem med obemannade tåg som kan gå i upp till 120 km/h.
Systemet, som är ett höghastighets-AGT (Automated Guideway Transit) och har fått en ny typ av
boggier som minskar vibrationer och buller, är tänkt för transporter mellan stadskärnor och förorter i
städer. Mitsubishi marknadsför redan varumärket Crystal Mover som används för transfertransporter
på flygplatser. 326
Även om Australien inte anser sig redo för introduktion av förarlösa bilar ser man flera fördelar med
automatiserade fordon:
- färre trafikolyckor
- lägre kostnader, på grund av ökad samåkning
- snabbare restid eftersom resandet blir säkrare
- effektivare användning av väginfrastrukturen
- behovet av bilar kommer att minska
- bilar kommer bli billigare att både tillverka och driva
- mindre infrastruktur kommer att behövas för fordonen t.ex. färre vägar, smalare körfält och färre
trafiksignaler.
Prognoser visar att fordonstekniken kommer att utvecklas exponentiellt de närmaste åren och
utvecklas från semi-autonom till helt förarlös teknik inom de närmaste 20 åren. Det anses fullt
möjligt att 75 procent av alla bilar kan vara helt autonoma inom 20 år. Visserligen kommer den
nuvarande fordonsflottan att ta många år att fasa ut men en ny typ av infrastruktur kommer att
behövas mycket tidigare. Mycket av det som görs idag kommer behöva göras helt annorlunda i en
miljö som tillåter förarlösa bilar. 327
RAND Corporation har gett ut en rapport om självkörande bilar. Rapporten, som kommer fram till att
fördelarna med självkörande bilar väger tyngre än nackdelarna, tar framför allt upp frågor kring

Habibovic, Azra, 2015b
Government of Japan, 2014
326
Abrahamson, Håkan, 2014g
327
Waldron, Gerard & Damen, Peter, 2014
324
325

58

policy, regler, lagstiftning och ansvarsfrågor som den nya tekniken för med sig. 328
Analysföretaget IHS Automotive beräknar att den årliga försäljningen av autonoma bilar kommer
vara cirka 230 000 år 2025, år 2035 kommer den vara cirka 12 miljoner och 2050 kommer de flesta
bilar att vara autonoma. Det bästa för utvecklingen av autonoma fordon är kanske att vara så liberal
som möjligt och öppna upp vägarna för dem. I det perspektivet ligger USA bättre till än Europa. Ett
exempel är Kalifornien där i stort sett vem som helst kan ansöka om tillstånd för att få framföra ett
autonomt fordon på allmän väg. Sju företag har hittills tilldelats tillstånd: Google, Daimler,
Volkswagen, Tesla, Nissan, Delphi Automotive och Bosch. 329
Under 2015 påbörjar företaget Comet LCC en pilotstudie där självförande fordon ska testas i omkring
30 städer i USA. Både bilar och bussar ingår i studien och de ska testas för olika syften och främst i
områden som som till viss del är kontrollerade som universitetscampus, militärbaser, nöjesparker,
flygplatser och stadskärnor. 330
En resa med en förarlös personbil har gjorts från San Francisco till New York. Tre personer var med i
bilen men 99 procent av resan körde bilen själv. Bilen var en Audi Q5 och det autonoma systemet var
tillverkat av Delphi som använde resan till att samla material för fortsatt forskning och utveckling av
sina system. 331
3.1.1. Resultat från databassökningar
Projekt
Intersection Control for Autonomous Vehicles
Start Date: 20130702
Keywords: Highway traffic control, Intelligent vehicles, Intersections, Traffic delays, Traffic flow,
Urban areas
http://www.fhwa.dot.gov/advancedresearch/pubs/10023/index.cfm
Proving Autonomous Vehicle & Advanced Driver Assistance Systems Safety
Start Date: 20130702
Keywords: Autonomous land vehicles, Driver support systems, Highway safety, Intelligent vehicles,
Motorist aid systems, Verification
Enhanced Mobility for Aging Population Using Automated Vehicles
Start Date: 20140602
Keywords: Aged, Florida, Guidelines, Information technology, Intelligent vehicles, Mobile
communication systems, Mobility, Transportation disadvantaged persons
Impacts of Connected and Automated Vehicles on State and Local Transportation Agencies
Start Date: 20141113
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Keywords: American Association of State Highway and Transportation Officials, Automated vehicle
control, Intelligent vehicles, Mobile communication systems, Vehicle design, Vehicle safety, Vehicle to
infrastructure communications, Vehicle to vehicle communications
http://apps.trb.org/cmsfeed/TRBNetProjectDisplay.asp?ProjectID=3824
Legal Problems Arising out of Highway Programs. Topic 21-01. A Look at the Legal Environment for
Driverless Vehicles
Start Date: 20141113
Keywords: California, Florida, Intelligent vehicles, Legal factors, Mobile communication systems,
Nevada
http://apps.trb.org/cmsfeed/TRBNetProjectDisplay.asp?ProjectID=3780
Research Program Design---Administration of Highway and Transportation Agencies.
Connected/Automated Vehicle Research Roadmap for AASHTO
Start Date: 20140625
Keywords: Guidelines, Legal factors, Mobile communication systems, Plan implementation, Policy
http://apps.trb.org/cmsfeed/TRBNetProjectDisplay.asp?ProjectID=3752
Congestion Mitigation Potential of Autonomous (Driverless) Vehicles: A Scenario Based Approach
Start Date: 20140301
Keywords: Autonomous land vehicles, Congestion mitigation, Infrastructure, Intelligent vehicles, Land
use planning, Mobile communication systems, Traffic congestion, Travel behavior, Travel demand
http://ntc.umd.edu/node/54
An Assessment of Autonomous Vehicles: Traffic Impacts and Infrastructure Needs
Start Date: 20150115
Keywords: Advanced vehicle control systems, Automation, Benefits, Economic impacts, Intelligent
vehicles, Mobile communication systems, Surveys, Texas
Implications of Automated Vehicles on Safety, Design, and Operation of the Texas Highway System
Start Date: 20150115
Keywords: Automation, Benefit cost analysis, Highway safety, Infrastructure, Intelligent vehicles,
Mobile communication systems, Simulation, Texas, Texas Department of Transportation, Traffic
crashes
Optimal Road Traffic Operations for an Increasingly Autonomous and Connected Vehicle Fleet
Start Date: 20131001
Keywords: Behavior, Drivers, Highway operations, Mobile communication systems, Optimization,
Traffic congestion, Traffic simulation, Travel demand, Vehicle fleets
http://utc.mit.edu
Automated Vehicles: Economic Incentives for Environmental Benefits and Safety
Start Date: 20131001
Keywords: Environmental impacts, Externalities, Fuel consumption, Greenhouse gases, Intelligent
vehicles, Mobility, Taxation, Traffic safety, Urban areas
http://utc.mit.edu
Review of Automated Vehicle Technology: Policy and Implementation Implications
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Start Date: 20150501
Keywords: Artificial intelligence, Case studies, Implementation, Intelligent vehicles, Iowa, Mobile
communication systems, Policy, State of the art, Technological innovations
Empirical Analysis of Consumer Aspects of Autonomous Cars
Start Date: 20150601
Keywords: Behavior, Congestion pricing, Driving, Highway operations, Intelligent vehicles, Speed,
Vehicle trajectories
http://www.utrc2.org/research/projects/empirical-analysis-consumer-aspects
Evaluation of Automated Vehicle Technology for Transit
Start Date: 20140604
Keywords: Information technology, Intelligent vehicles, Mobile communication systems, Technological
innovations, Transit vehicle operations, Vehicle design
Artiklar
2015
Preparing a nation for autonomous vehicles: Opportunities, barriers and policy recommendations
Fagnant, D.J.; Kockelman, K.
Transportation Research Part A: Policy and Practice
VL - 77; SP - 167; EP - 181
PY - 2015
Keywords: Autonomous vehicles, Congestion, Cost-benefit analysis, Market penetration, Safety,
Vehicle automation
Potential Cyberattacks on Automated Vehicles
Petit, J.; Shladover, S.E.
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems
VL - 16; IS - 2; SP - 546; EP - 556
PY - 2015
Keywords: Automated vehicle, autonomous vehicle, cooperative automated vehicle, cyberattacks,
security
Autonomous cars: The tension between occupant experience and intersection capacity
Le Vine, S.; Zolfaghari, A.; Polak, J.
Transportation Research Part C: Emerging Technologies
VL - 52; SP - 1; EP - 14
PY - 2015
Keywords: Autonomous car, Occupant experience, Productive use of travel time, Road capacity
A driverless vehicle demonstration on motorways and in urban environments
Godoy, J.; Pérez, J.; Onieva, E.; Villagrá, J.; Milanés, V.; Haber, R.
Transport
PY - 2015
Article in Press
Keywords: artificial intelligence, cooperative adaptive cruise control (CACC), intelligent transportation
systems (ITS), road vehicles, vehicle-to-vehicle (V2V) communication
Experience, results and lessons learned from automated driving on Germany's highways
61

Aeberhard, M.; Rauch, S.; Bahram, M.; Tanzmeister, G.; Thomas, J.; Pilat, Y.; Homm, F.; Huber, W.;
Kaempchen, N.
IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine
VL - 7; IS - 1; SP - 42; EP - 57
PY - 2015
An effective search and navigation model to an auto-recharging station of driverless vehicles
Luo, C.; Wu, Y.-T.; Krishnan, M.; Paulik, M.; Jan, G.E.; Gao, J.
IEEE SSCI 2014: 2014 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence - CIVTS 2014: 2014 IEEE
Symposium on Computational Intelligence in Vehicles and Transportation Systems, Proceedings
SP - 100; EP - 107
PY - 2015
Keywords: angle and distance heuristic approach, computational intelligence, fuzzy logic model,
hybrid intelligent system, navigation, Recharging station system
Automated vehicles and electrification of transport
Offer, G.J.
Energy and Environmental Science
VL - 8; IS - 1; SP - 26; EP - 30
PY - 2015
Bosch's approach toward automated driving
Becker, J.; Kammel, S.; Pink, O.; Fausten, M.
At-Automatisierungstechnik
VL - 63; IS - 3; SP - 180; EP - 190
PY - 2015
Keywords: Automated driving, Bosch, driver assistance, radar, video
Cloud based self driving cars
Yeshodara, N.S.; Nagojappa, N.S.; Kishore, N., Prof.
2014 IEEE International Conference on Cloud Computing in Emerging Markets, CCEM 2014
PY - 2015
Keywords: privacy, public cloud, security, Self-driving car
Google in talks with automakers to eventually bring self-driving cars to market
Knox, J.
Automotive Industries AI
VL - 195; IS - 1;
PY - 2015
Rollout strategy of automated driving (Einführungsstrategie des Automatischen Fahrens)
Bartels, A.; Ruchatz, T.
At-Automatisierungstechnik
VL - 63; IS - 3; SP - 168; EP - 179
PY - 2015
Keywords: Automated Driving, Driver Assistance Systems, Highway Chauffeur, Traffic Jam Chauffeuer,
Vienna Convention
Technology breakthrough reduces costs of driverless cars
Francis, E.
Automotive Industries AI
VL - 195; IS - 4
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PY - 2015
The influence of highly automated driving on the self-perception of drivers in the context of
Conduct-by-Wire
Kauer, M.; Franz, B.; Maier, A.; Bruder, R.
Ergonomics
VL - 58; IS - 2; SP - 321; EP - 334
PY - 2015
Keywords: driving, product design, user needs analysis, user pleasure and emotion, vehicle
ergonomics
What determines the take-over time? An integrated model approach of driver take-over after
automated driving
Zeeb, K.; Buchner, A.; Schrauf, M.
Accident Analysis and Prevention
VL - 78; SP - 212; EP - 221
PY - 2015
Keywords: Automated driving, Driver distraction, Driver take-over, Driving simulator, Eye movements,
Visual attention
Car Drivers’ Preferences Regarding Level of and Circumstances for Automated Driving: a Stated
Choice Approach
van der Waerden,Peter,J H J; Megens,Ilse; Schaefer,Wim
94th Annual Meeting, Transportation Research Board, Washington,DC, United States, StartDate:
20150111, EndDate: 20150115
PY - 2015
SP - 13p
Keywords: Automated vehicle control for ground vehicles, Automobile driving, Driver support systems,
Drivers, Intelligent vehicles, Multinomial logits, Netherlands, Stated preferences
Effects of Autonomous Vehicle Ownership on Trip, Mode, and Route Choice
Levin,Michael,W; Boyles,Stephen,D;
94th Annual Meeting, Transportation Research Board, Washington,DC, United States, StartDate:
20150111, EndDate: 20150115
PY - 2015
SP - 20p
Keywords: Automobile ownership, Intelligent vehicles, Links (Networks), Mode choice, Nested logit
models, Network capacity, Planning, Repositioning, Traffic assignment, Travel behavior, Value of time
The Challenge of Planning for a World of Automated Vehicles – Definitions, Characteristics, and
Modal Use Considerations
Lutin,Jerome,M
94th Annual Meeting, Transportation Research Board, Washington,DC, United States, StartDate:
20150111, EndDate: 20150115
PY - 2015
SP - 17p
Keywords: Definitions, Intelligent vehicles, Planning, Research needs, Travel demand
Development of California Regulations to Govern the Testing and Operation of Automated Driving
Systems
Nowakowski,Christopher; Shladover,Steven,E; Chan,Ching-Yao; Tan,Han-Shue
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94th Annual Meeting, Transportation Research Board, Washington,DC, United States, StartDate:
20150111, EndDate: 20150115
PY - 2015
SP - 16p
Keywords: Automated highway systems, Automated vehicle control, California, Driver licensing,
Intelligent vehicles, Regulations, Risk management, Safety, State motor vehicle departments,
Technological innovations, Vehicle tests
http://docs.trb.org/prp/15-2269.pdf
Is the HCM Ready to Handle Driverless Cars? An Assessment of Uninterrupted Flow Chapters
Shi,Liang; Prevedouros,Panos,D
94th Annual Meeting, Transportation Research Board, Washington,DC, United States, StartDate:
20150111, EndDate: 20150115
PY - 2015
SP - 21p
Keywords: Advanced vehicle control systems, Automated highways, Automated vehicle control,
Driverless operation, Evaluation and assessment, Highway capacity, Highway Capacity Manual, Level
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Trafﬁc-Flow Characteristics of Cooperative vs. Autonomous Automated Vehicles
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94th Annual Meeting, Transportation Research Board, Washington,DC, United States, StartDate:
20150111, EndDate: 20150115
PY - 2015
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models, Highway capacity, Lane changing, Microsimulation, Traffic flow, Traffic models
Autonomous Vehicle Implementation Predictions: Implications for Transport Planning
Litman,Todd
94th Annual Meeting, Transportation Research Board, Washington,DC, United States, StartDate:
20150111, EndDate: 20150115
PY - 2015
SP - 15p
Keywords: Benefits, Costs, Impacts, Implementation, Intelligent vehicles, Transportation planning
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transportation plans, and autonomous vehicles
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20150111, EndDate: 20150115
PY - 2015
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Regional transportation, Transportation planning
State-Level Automated Vehicle Policy: An Analysis of Existing Policies and A Framework for
Developing Future Policy
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94th Annual Meeting, Transportation Research Board, Washington,DC, United States, StartDate:
20150111, EndDate: 20150115
PY - 2015
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Linköping
2013, 28 Pp.
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Det man ofta avser med automatiserad körning är möjligheten att låta föraren överlåta en del- eller
hela köruppgiften till fordonet själv. Det kan även handla om att fordonet själv ska kunna ta över
80

kontrollen i en situation som föraren inte klarar av. Metoden diskussion i fokusgrupp har använts för
att få en bred och omfångsrik beskrivning av hur förare kan resonera kring automatiserad körning.
Fyra diskussioner genomfördes med totalt 28 deltagare. Deltagarna ombads att tänka i framtida (520 år) möjligheter. Frågeställningar som gavs var: Vad ser man framför sig? Finns det skäl att införa
automatiserad körning? Vilka funktioner vill man ha? Finns det för- och nackdelar? Hur skulle man
kunna tänka kring tillit/säkerhetsfrågor om man har en bil som kör av sig själv? Den första delen av
diskussionen var mer generellt fokuserad på synpunkter på automatiserad körning. Sedan fick
deltagarna se filmklipp som exemplifierade olika grader av automatiserad körning, och diskussionen
handlade om reflektioner på dessa. Sist fick deltagarna fylla i en enkät för att fånga varje individs
tankar och åsikter. Flera olika infallsvinklar belystes och ämnen i fokus var kopplat till vem
automatiserad körning är till för och vem som har råd. En hel del av diskussionen handlade om
säkerhet med lite olika infallsvinklar, till exempel om det medför en ökad hastighet, tekniska problem
och om datasäkerhet. En oro var att framtidens förare tappar kunskap och att utbildning blir viktigt.
När det gällde framtidens fordon var det inte helt självklart att det man ser framför sig är en bil som
den ser ut idag. Frågor kring ansvar, lagar och förordningar diskuterades också. En lång lista med
innovativa lösningar blev även utfallet från gruppernas diskussioner. När det gällde de
helautomatiserade systemen så var deltagarna mer positivt inställda till system där föraren övervakar
det som sker, än system där föraren kan ägna sig åt annat. Deltagarna var i allmänhet mer positivt
inställda till system som finns idag, än till mer avancerade, framtida system. Generellt kunde det
noteras att vissa förare ville ha automatik för de tråkiga långa körpassen (dvs. av komfortskäl),
medan andra ville ha automatik för att klara av svåra körsituationer (dvs. av säkerhetsskäl). Båda
dessa behov behöver sannolikt tillgodoses i framtiden.
Keywords: Automatic, Driving (veh), Driver assistance system, Driver, Attitude (psychol), Interview,
Automatisk, Fordonskörning, Förarstödssystem, Förare, Attityder, Intervjuer
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3.2. Elvägar
Sverige
Trafikverket, i samarbete med Vinnova och Energimyndigheten, står bakom projektet Elvägar. Första
fasen i den förkommersiella upphandlingen är klar och fyra aktörer har gått vidare till nästa fas.
Förhoppningen är att minst två demonstrationsanläggningar ska byggas under 2015. De aktörer som
har gått vidare är:
- Volvo som med hjälp av induktiv teknik från Bombardier planerar att ladda bussar i linjetrafik i
Göteborg.
- Scania som med induktiv teknik från Bombardier vill ladda stadsbussar i Södertälje.
- RUAB (Rosersberg Utvecklings AB) som med konduktiv teknik från Elways vill lägga en en kilometer
lång elskena på den totalt en mil långa vägen mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs
logistikområde.
- Elväg Gävle som med konduktiv teknik från Siemens vill elektrifiera delar av E16 med elkraft från
luftledningar. 332
Projektet Elväg-Gävle innebär att lastbilar med hybridmotorer ska få strömförsörjning från
luftledningar som monteras ovanför vägen. Man ska använda sig av Siemens teknik eHighway för att
genomföra detta. Demonstrationsanläggningen ska uppföras utanför Storvik, på sikt är dock målet
att skapa en elväg längs med E16, mellan Gävle Hamn och Storvik. 333
Satsningen att utveckla el i vägbanan för att på så sätt ladda elbilar är en del i regeringens mål att
skapa en energieffektiv och fossilfri fordonsflotta till 2030. Energimyndigheten stödjer Elways som
håller på att utveckla en elektrifierad bilväg med en spänningsförande balk i vägbanan. Tillsammans
med NCC har Elways byggt en testväg vid Arlanda. Testerna visar att elöverföringen fungerar effektivt
även då det är vatten, snö, is eller grus på vägen. Nu har NCC och Elways fått ytterligare medel från
Energimyndigheten för mer forskning inom området. 334
Asfalt som laddar elbilar trådlöst är temat för forskningsprojektet eRoad vid Road2Science på KTH.
De tekniska komponenterna som behövs finns redan och tekniken fungerar i laboratoriet så projektet
handlar mycket om hur det ska fungera ute på vägen. Beläggningen måste bland annat innehålla
induktansspolar, ferritkärnor och informations- och kommunikationsteknik för att fungera. Vad
händer t.ex. när sensorer är inbakade i vägbanan? Hur stort avstånd får det lov att vara mellan bil
och asfalt? Hur lagar man asfalten när den går sönder om det finns elektronik i den? Vägen måste
också vara säker för människor och djur och kunna tåla underhåll både på sommaren och vintern. En
positiv bieffekt av elektrifierad asfalt är att den ger bättre möjligheter för kommunikation mellan
fordon och infrastruktur, så kallade vehicle-to-infrastructure communication (V2I). 335
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Övriga världen
TRL i Storbritannien har utfört en serie studier av elektriska fordon som visar att begränsad räckvidd
(jämfört med traditionella fordon), högt inköpspris (som till stor del beror på dyra batterier) och
behovet av snabbare och smidigare laddningsinfrastruktur är några av orsakerna till att övergången
till elfordon går långsammare än förväntat. En lösning på problemet är att använda sig av trådlös
kraftöverföring (wireless power transfer, WPT) eller induktiv kraftöverföring (inductive power
transfer, IPT) som det också kallas. Användning av trådlös kraftöverföring för laddning av elfordon
har blivit ett mycket viktigt forskningsområde både i Europa och i övriga världen. 336
TRL deltar i ett demonstrationsprojekt tillsammans med Western Power Distribution som går ut på
att testa åtta induktivt laddade helt elektriska bussar i Milton Keynes. Bussarna använder sig av ett
kraftfullt (120 kW) trådlöst laddningssystem som är placerat vid varje slutstation. I projektet studerar
man hur ett system som drivs med så hög effekt påverkar elnätverket, bussanvändningen och
förarbeteendet. Man tittar också på om det finns möjlighet att laddarna och bussarna kan användas
för andra tjänster som t.ex. Vehicle to Grid (V2G).
337

FABRIC (Feasibility analysis and development of on-road charging solutions for future electric
vehicles) är ett EU-projekt som syftar till storskalig användning av elfordon med avancerad
laddningsteknologi, på lång sikt elvägar med konduktiv eller sladdlös laddning. I projektet ingår
forskning kring t.ex. användning, genomförande, teknisk utveckling av fordon, laddningsinfrastruktur
och elnät och hur användare, samhälle och miljö påverkas av den nya tekniken. Tester av fordon och
laddning görs på tre testbanor, varav Volvos testbana i Hällered är en. 338
Fastincharge är ytterligare ett EU-projekt inom området elbilar och laddning. Syftet är att utveckla
lösningar som möjliggör snabb och effektiv induktiv laddning, antingen på en station eller från vägen
under färd. Testanläggning för laddning via vägen kommer att göras i Douai i Frankrike. Fastincharge
avslutas i september 2015. 339
Den europeiska konferensen Electric Road 2014 hölls i Paris i oktober 2014. Program innehöll bland
annat föredrag om långväga godstransporter, kollektivtrafik, användarperspektiv, interoperabilitet,
normer och standarder. 340
Vid Toyohashi universitet, Japan, har forskare tagit fram och demonstrerat en elbil som laddas
genom en metallskena som ligger inbäddad under vägytan. Energin överförs till bilen via ett stålbälte
som är installerat i fordonshjulen. 341
En elväg ska byggas i Kalifornien, USA. Området kring hamnarna runt Los Angeles och Long Bearch i
Kalifornien är hårt belastade av lastbilstrafik och antalet lastbilar förväntas dessutom öka tredubbelt
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fram till 2035. Siemens ska sätta upp luftburna elledningar och fyra lastbilar ska utrustas med
strömtagarutrustning. Fram till mitten av 2016 ska fyra olika drivsystem testas: helt elektriska,
dieselelektriska och bensin-eldrift. 342
I USA hölls i februari 2015 den tredje konferensen i serien CERV - Conference on Electric Roads and
Vehicles. Sista programpunkten var framåtblickande och handlade om kombinationen
automatiserade fordon och elvägar. 343
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Bilaga A: Visualiseringar
För visualiseringarna har programmet VOSView använts. Underlaget till visualiseringarna kommer
från olika sökningar i den internationella databasen TRID, http://trid.trb.org. Databasen
administreras av Transportation Research Board (TRB) och innehåller över en miljon referenser till
transportlitteratur.
Sökningarna omfattar ämnesområden och ämnesord kopplade till TRB 93rd Annual Meeting
Compendium of Papers. TRB 93rd Annual Meeting hölls den 12-16 januari 2014 i Washington, D.C.,
USA. Denna konferens valdes för visualiseringarna eftersom det är en av de största internationella
transportkonferenserna. Den är årligt återkommande och med ett brett spektrum av ämnesområden
representerade.
Analyserna består av ordmoln och värmekartor. I ordmolnen är det största ordet det som
förekommer oftast bland ämnesorden, ju mindre orden är desto mer sällan förekommer de.
Placeringen av orden saknar betydelse. På värmekartorna visar en stegvis skala från rött till gult,
grönt och blått hur ofta orden förekommer. Röda områden visar de oftast förekommande
ämnesorden och blått de minst förekommande. Ord som står intill varandra på värmekartorna
förekommer tillsammans i den analyserade textmängden.

Bild 1. Ordmoln för området Intermodala transporter. Alla ämnesord som förekommit minst 2 gånger.
Ämnesorden Intermodal transportation och Multimodal transportation är dock borttagna från ordmolnet.
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Bild 2. Ordmoln för området Järnväg. Alla ämnesord som förekommit minst 5 gånger.
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Bild 3. Ordmoln för området Luftfart. Alla ämnesord som förekommit minst 3 gånger i referenserna.
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Bild 4. Ordmoln för området Sjöfart. Alla ämnesord som förekommit minst 3 gånger i referenserna.

Bild 5. Ordmoln för området Sjöfart. Alla ämnesord som förekommit minst 2 gånger i referenserna.
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Bild 6. Ordmoln för området Väg. Alla ämnesord som förekommit minst 25 gånger.
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Bild 7. Värmekarta för området Intermodala transporter.

Bild 8. Värmekarta för området Intermodala transporter men med ämnesorden Intermodal transportation och
Multimodal transportation borttagna
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Bild 9. Värmekarta för området Järnväg.

Bild 10. Värmekarta för området Luftfart.
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Bild 11. Värmekarta för området Sjöfart

Bild 12. Värmekarta för området Väg
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Bilaga B: Förkortningar
BASt
BRT
CCGex
CERC
CNG
ERA-NET
ETSC
FERSI
FHWA
IATA
ICAO
ITF
KCK
KCFP
LNG
NZTA
OECD
OPS
SLU
SPGA
TRB

Bundesanstalt für Strassenwesen
Bus Rapid Transit
Competence Center for Gas Exchange
Combustion Engine Research Center
Compressed Natural Gas
European Research Area Network
European Transport Safety Council
Forum of European Road Safety Research Institutes
Federal Highway of Administration
International Air Transport Association
International Civil Aviation Organization
International Transport Forum
Kompetenscentrum Katalys
Kompetenscentrum Förbränningsprocesser
Liquefied Natural Gas
New Zealand Transport Agency
Organisation for Economic Co-operation and Development
Offentlig-privat samverkan
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish Proving Ground Association
Transportation Research Board
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