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1. Inledning
1.1 Uppdrag och syfte
Uppdraget för detta projekt har varit att utföra en fortsättning på de omvärldsbevakningar som
gjordes av VTI:s Bibliotek och informationscenter (BIC) på uppdrag av Trafikverket för åren 2013 och
2015.
Syftet är att följa utvecklingen inom transportområdets forsknings- och innovationsverksamhet (FoI)
och därigenom fungera som ett stöd för Trafikverkets strategiska planering och utveckling och
samtidigt bistå verket med underlag till regeringsuppdraget att följa och dokumentera forskning och
innovation inom transportområdet.
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 del som omfattar två av Trafikverket
valda fokusområden: ”Utveckling av fossilfri teknik för vägfordon, flyg, sjöfart och järnväg” samt
”Trender inom kollektivtrafiken: kostnadsutveckling, beteendeförändringar, tjänsteutveckling m.m.”.
Önskemålet från uppdragsgivaren 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.

1.1. Metodbeskrivning
Arbetsmetod och indelning av rapportens kapitel följer relativt nära 2013 och 2015 års
omvärldsbevakningar. 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 de tidigare omvärldsbevakningarna. Det är framför allt nyhetsbrev,
pressmeddelanden, webbplatser och tidskrifter. Sökning efter information har gjorts brett och har
omfattat alla trafik- och transportslag. Publiceringsperiod för materialet omfattar september 2015 till
augusti 2016.
För delen Fokusering på områden har även sökning i svenska och internationella databaser gjorts. De
databaser som har använts är Cordis, DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet, 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 år 2013 och framåt.
Sammanställning
Den insamlade informationen har grupperats i tre grupper: en grupp för den övergripande delen, en
grupp om fossilfri teknik och en grupp om trender inom kollektivtrafiken. Informationen i den
övergripande delen har därefter ämnesindelats. Ämnesindelningen bygger på ITRD Subject Areas i
ITF/OECD:s databas ITRD (International Transport Research Documentation).
Rapportskrivning
Efter ett avstämningsmöte med uppdragsgivaren skrevs sammanfattningar av den insamlade
informationen, resultaten från databassökningarna redigerades, en referenslista upprättades och
rapportskrivningen slutfördes.
En jämförelse mellan de tre hittills utförda omvärldsbevakningarna har gjorts genom att titta på hur
ämnesområdenas storlek har förändrat sig i förhållande till varandra över tid.
I en bilaga visas frekvensanalyser och visualiseringar. De har gjorts med konferensbidragen från
Transportation Research Board (TRB) 94th Annual Meeting som underlag.
1

2. Övergripande om transportforskning
2.1. Allmänt
Sverige
Västsvenska högskolor vill skapa centrum för digitaliseringsforskning
Digitaliseringen berör idag de flesta samhällsområden och utvecklingen går fort, men för att utnyttja
tekniken än bättre behövs både mer kunskap och fler möjligheter inom företag och myndigheter. Sju
universitet och högskolor i Västsverige har vänt sig till regeringen och föreslår att de tillsammans får i
uppdrag att utreda frågan om ett nationellt centrum för digitaliseringsforskning. 1
Datasäkerhet
Ju mer digitaliserat samhället blir desto viktigare blir frågan om datasäkerhet. Nätverket för
doktorander inom datasäkerhet, Swedish IT Security Network for PhD students (SWITS), arrangerade
i juni 2016 en konferens på temat. Forskning om bland annat säkrare protokoll och appar, personlig
integritet vid hantering av stora datamängder (big data) och risker med automatiska system i fordon
presenterades på konferensen. Nätverket finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB). 2
Övriga världen
Forsknings- och innovationspolitiska mål i Tyskland
Tysklands förbundsregering har gett ut en rapport med forsknings- och innovationspolitiska mål och
åtgärder. Inom transportområdet tas områden som intelligent och effektiv transportinfrastruktur,
innovativa mobilitetslösningar inom trafiksäkerhet, fordonsteknik, elektrifierade fordon, luftfart och
sjöfart upp. 3
Tysk forskningsplan 2016-2020
BASt:s forskningsmål för åren 2016-2018 är:
- Effektiviseringar inom både vägbyggnad och underhåll såväl som ett mer hållbart och pålitligt
vägnät.
- Högre kapacitet på vägarna.
- Ökad trafiksäkerhet.
- Lägre miljöpåverkan både vid vägbyggnad och från trafiken.
- En motståndskraftigare och mer resilent infrastruktur.
- Fortsatt stark teknisk utveckling. 4
Transportforskningsstrategi i Nya Zeeland
Nya Zeelands Ministry of Transport har arbetat fram en transportforskningsstrategi, The New
Zealand Transport Research Strategy 2016-2020. 5
Energiutmaningar för framtidens transporter
I USA har man genom forskning och intervjuer med experter tagit fram ett antal scenarier som
Nylén, Ulf 2016
Westman Svenselius, Monica 2016a
3
Bundesministerium für Bildung und Forschung 2016
4
Bundesanstalt für Straßenwesen 2016b
5
New Zealand, Ministry of Transport 2016
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sträcker sig fram till 2050 och som omfattar bränsle- och fordonsteknologi, transportbehov och
politiska förändringar på federal nivå. Sju olika utmaningar identifierades:
- Sjunkande intäkter från bränsleskatter - om konventionella fordon får högre bränsleekonomi eller
om alternativa bränslen får en betydande marknadsandel.
- Högre vägbyggnads- och underhållskostnader – om oljepriset stiger kraftigt.
- Ökade trafikstockningar – om antalet fordonsmil ökar i betydande omfattning.
- Fler trafikolyckor och fler dödade i trafiken – om antalet fordonsmil ökar i betydande omfattning.
- Större svårigheter att uppfylla luftkvalitetsnormerna – om det totala resandet ökar och om inte
mindre förorenande bränslen och fordonsteknik utvecklas och ökar i omfattning.
- Ökat tryck för att minska utsläppen av växthusgaser – om det blir större allmänt samförstånd och
om petroleum kvarstår som den dominerande energikällan för transporter.
- Större efterfrågan på alternativa färdmedel – om det blir mycket dyrare att köra bil eller om
trafikstockningarna i städerna blir mycket värre. 6
Framtidens transporter
John A. Volpe National Transportation Systems Center i USA har fört samman experter i leadership
speaker series för att höra deras åsikter om framtidens transporter och vad som kommer forma de
kommande 30 åren inom transportområdet i USA. Grundtemat var att innovationer leder till
påtagliga effekter endast i de fall som vi kan förstå ny teknik och hur vi ska använda oss av den.
Utifrån detta tema berörde talarserien tre områden:
- Innovation och beslutsfattande. Hur bra vi lyckas dra nytta av nyheter inom transportområdet beror
på hur bra vi kan planera för, investera i, kontrollera och övervaka ny teknologi.
- Säkerhet och mobilitet. Nyheter inom automation, kommunikation och datainsamling kommer att
innebära betydande förbättringar i trafiksäkerhet och systemeffektivitet.
- Hållbarhet. Kommande forskning, strategier och teknologier kan minska risken för
klimatförändringar. 7
Tekniska framsteg och innovationer
En rapport från John A. Volpe National Transportation Systems Center i USA har identifierat elva olika
tekniska framsteg och innovationer som kan förändra och påverka transportsystemet inom tre till
fem år. Syftet med rapporten är att stimulera diskussioner inom U.S. Department of Transportation,
att informera om betydelsefulla innovationsområden och att visa inom vilka områden som offentliga
forskningsinvesteringar bör göras. De elva identifierade områdena är:
- sakernas internet (Internet of Things)
- avancerad analys och maskininlärning
- automatiserade fordon
- obemannade flygsystem
- inspektionsrobotar för infrastruktur
- efterfrågestyrda samåkningstjänster
- innovativa koncept för att skydda fotgängare och motorcyklister
- trådlös kraftöverföring
- additiv tillverkning, dvs. tillverkning i lager på lager, 3-D-utskrifter (additive manufacturing)

6
7

Sorensen, Paul et. al. 2014
Barami, Bahar & Merrefield, Clark 2016
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- materialvetenskap inom infrastruktur
- hyperloop. 8
Transformerande teknik 1
Transportation Research Board (TRB) i USA har gett ut en rapport som beskriver teknikutveckling,
trender, aktörer och tillämpningar av transformerande teknik (transformational technology) inom
transportsektorn. Följande transformerande teknologier beskrivs:
- uppkopplade och automatiska fordon
- obemannade flygsystem (UAS)
- sakernas internet
- cybersäkerhet
samt följande möjliga transformerande teknologier:
- Next Generation Air Transportation System: NextGen
- 3D-utskrifter
- stora datamängder (big data) 9
Transformerande teknik 2
Transportation Research Board har också skapat en ny webbplats som handlar om transformerande
teknik (transformational technology). Här kan man hitta information om pågående forskning och
senaste forskningsresultat, nyheter och kommande konferenser. De teknologier som webbplatsen
framför allt bevakar är uppkopplade och automatiska fordon, delningstjänster, obemannade
flygsystem, NextGen, sakernas internet, smarta städer, stora datamängder och cybersäkerhet.
Viktiga IT-trender 2016
Analyshuset Gartner har tagit fram de tio viktigaste IT-trenderna 2016:
Det digitala nätverket:
- digitala apparater och sensorer
- Ambient User Experience eller AMbient UX dvs. digitala prylars och sensorers förmåga att samla in
och organisera data
- 3D-utskrifter
Smarta maskiner:
- information om allt: till år 2020 kommer 25 miljarder digitala apparater kunna producera data om
nästan allt
- framtida teknologi kommer inte bara att kunna samla in data utan också lära sig att analysera
innehållet
- autonoma utförare och robotar, typexempel är den autonoma bilen och obemannade luftfarkoster
Den nya IT-verkligheten:
- adaptiv säkerhetsarkitektur
- avancerad systemarkitektur där teknologin ska fungera på samma sätt som människans hjärna
- digital app- och tjänstearkitektur som kan anpassa sig efter användarnas behov
- sakernas internet 10

Machek, Elizabeth et al. 2015
Mohaddes, Abbas & Sweatman, Peter 2016
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IT-trender i ett längre perspektiv
Kunskapsportalen Digitaliserat.nu betonar att Gartners trender ska ses i ett längre perspektiv men att
de ändå påverkar vilka IT-strategier och investeringar som organisationer behöver planera för redan
idag 11

2.2. Ekonomi
Sverige
Effektivisering och ökning av infrastrukturinvesteringar
Under 2015 tog företagen KPMG, MTR, NCC, Peab, Ramböll, Skanska, Veidekke och WSP initiativ till
en infrastrukturkommission vars uppgift var att ”utreda och peka på möjliga vägar och modeller för
att effektivisera och öka omfattningen av infrastrukturinvesteringar”. I oktober 2015 kom
kommissionens rapport som fokuserar på vägar, järnvägar och kommunala vatten- och
avloppstjänster. I rapporten dras ett antal slutsatser och ges följande rekommendationer:
- skapa en effektivare planeringsprocess
- mobilisera ökade resurser till infrastruktur
- se över regelverk och organisation för att främja alternativ finansiering och organisation
- ställ om transportsystemet med styrmedel och innovationer
- ge vardagens infrastruktur en modernare reglering. 12
Satsning på kontraktsfrågor
Mer kunskap om upphandling och kontraktstyrning inom transportsektorn behövs enligt VTI som
utvecklar forskningsområdet bland annat genom att tillsätta en forskningsledare och en
referensgrupp med medlemmarna från Trafikverket och entreprenörer. Hösten 2016 kommer en
workshop att anordnas. 13
Hållbarhetskrav vid upphandling
Implementation of Procurement Requirements for Sustainable Collaboration in Infrastructure
Projects (ImPReS) är ett forskningsprojekt som handlar om miljö- och hållbarhetskrav i upphandling
av infrastrukturprojekt. Medverkar gör bland andra WSP, KTH och Lunds universitet och projektet
bedrivs inom ProcSIBE som är ett program för forskning och utveckling om upphandling inom
samhällsbyggnadsområdet. Projekttiden är 2016-2018. 14
Livscykelperspektiv vid investeringsbeslut
För att få ett livscykelperspektiv på investeringar i infrastruktur måste man räkna med mer än själva
byggkostnaden, bland annat med det underhåll som anläggningen kommer att behöva i framtiden.
Trafikanalys har undersökt i vilken utsträckning Trafikverket beaktar framtida underhållsbehov av
infrastrukturen vid beslut om investeringar. Resultaten visar att det finns stora skillnader i hur man
arbetar med det här inom Trafikverket eftersom heltäckande styrdokument saknas. 15

Digitaliserat.nu 2015
Hasselgren, Björn; et al. 2015
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Nytt avgiftssystem för sjöfarten
Sjöfartsverket har tagit fram ett nytt avgiftssystem som kommer träda i kraft 2017. Det nya
avgiftsmodellen ska ersätta den gamla som har reviderats flera gånger och har blivit komplicerad och
svåröverskådlig. Utgångspunkten för den nya prissättningen är att transportörerna lätt ska kunna
räkna ut sina kostnader för farledsavgifter och lotsning på förhand. Kostnaderna kommer att fördelas
annorlunda än förut men kommer inte att innebära ökade intäkter för Sjöfartsverket. 16
Trängselskatterna är samhällsekonomiskt lönsamma
Enligt uträkningar gjorda av Centrum för transportstudier (CTS) vid KTH så är trängselskatterna
samhällsekonomiskt lönsamma, både i Stockholm och i Göteborg, men mest i Stockholm. 17
Effekter av kilometerskatt för tunga fordon
Inom Arena drivs olika projekt som handlar om avgifter i transportsystemet. I Effektutvärdering av
kilometerskatt för tunga fordon – en omvärldsstudie har avståndsbaserade vägavgiftssystem i Europa
och i Nya Zeeland analyserats men även trängselskatterna i Stockholm och Göteborg. Syftet är att
utifrån existerande kunskap inom effektutvärdering av avgiftssystem arbeta fram en egen metodik. 18
Nya stambanor till lägre kostnader
Enligt forskare vid KTH borde Sverige kunna bygga billigare höghastighetsbanor än vad Trafikverket
har räknat ut. Bland annat anser de att konventionella ballastspår är fullt tillräckligt på stora delar av
den planerade sträckningen istället för de nu planerade och dyrare fixerade spåren. Även
hastighetssänkningar ner till 280 km/h vid vissa platser kan minska byggkostnaderna genom att man
slipper bygga dyra tunnlar och broar. Med lägre hastighet klarar tågen snävare kurvor och kan köra
runt hindret istället för igenom eller över det. 19
Höghastighetståg eller biodrivmedel till flyget?
En utblick som Tillväxtanalys har gjort visar att höghastighetståg ofta inte är ekonomiskt lönsamma.
Det främsta motivet för utbyggnad av höghastighetståg är att underlätta för resenärer att göra
dagsresor mellan olika orter. Behovet är alltså lokalt och utgår från behovet av att bygga
infrastruktur som binder ihop arbetsmarknadsregioner. Internationella erfarenheter visar att
restiden inte bör vara längre än tre timmar och antalet resenärer cirka tio miljoner per år för att
projekten ska vara lönsamma. Eftersom underlaget för antalet resenärer är lågt i Sverige kan det bli
svårt att göra de svenska höghastighetstågen lönsamma. Utan höghastighetståg kan scenariot bli att
dagsturerna med flyg mellan de svenska storstadsregionerna ökar. Ur miljösynpunkt kan det,
åtminstone på kort sikt, därför vara mera relevant att främja användningen av biodrivmedel i flyget
än att bygga höghastighetjärnvägar som inte kan tas i bruk förrän om två decennier. 20
Övriga världen
Stora projekt i Tyskland kostar för mycket
De senaste åren har många stora infrastrukturprojekt i Tyskland blivit både dyrare och tagit längre tid
Sjöfartsverket 2016
Centrum för transportstudier 2016
18
Mbiydzenyuy, G et al. 2016
19
Andersson, Evert; Berg, Mats & Stichel, Sebastian 2016
20
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att bygga än beräknat. Därför tillsatte förbundsregeringen 2013 en utredning som skulle komma med
förbättringsförslag, både för att skattepengar ska användas mer effektivt men också för att stärka
den tyska byggindustrins konkurrenskraft. En handlingsplan utarbetades med bland annat följande
punkter:
- Planeringen ska göras i interdisciplinära grupper som samverkar så att man redan på ett tidigt
stadium kommer överens om både helheten och detaljerna.
- Det ska finnas garantier för att man inte ska kunna börja bygga förrän alla uppgifter om kostnader,
risker och tidplan är färdiga och godkända.
- Risker finns alltid i stora projekt och regeringen ska kräva en riskhanteringsplan för projekten med
identifiering, analys och värdering av riskerna och hur man ska hantera dem.
- Det mest lönsamma anbudet ska väljas, inte bara det som är billigast. Man ska mer än förut ta
hänsyn till kvalitativa värden som tekniska metoder, kommande drift- och underhållskostnader och
kvaliteten på genomförandet.
- Styrning, kontroll och transparens ska stärkas genom kontinuerlig och objektiv utvärdering av
projekten och offentlig information om hur projekten löper.
- Först bygga virtuellt sedan på riktigt. Målet är att användningen av
byggnadsinformationsmodellering (BIM) i de stora projekten ska öka i omfattning. 21
Finansiering av transportprojekt inom EU
EU-kommissionen har beslutat att investera 6,7 miljarder euro i 195 olika transportprojekt inom EU.
Ytterligare investeringar på 9,6 miljarder euro förväntas komma från andra finansiärer.
Investeringarna ingår i Connecting Europe Facility (CEF) och ska bidra till digitalisering samt minskade
utsläpp av koldioxid inom transportsektorn. Bland mottagarna finns projekt inom TEN-T som
utveckling av en järnvägslinje med normalspårvidd i Rail Baltic Corridor, implementering av SESAR
och modernisering av järnvägslinjen E30 i Polen. 22
Delningsekonomi i Seoul
Seouls borgmästare Park Won Soon har tilldelats 2016 års Göteborgspris för sina insatser för att göra
Seoul till en ”delande” stad. I Seoul finns nu goda möjligheter att använda sig av olika tjänster som
tar tillvara resurser som redan finns, så kallad delningsekonomi, och på så vis bidra till en hållbar
utveckling. 23
Millenniegenerationens körstil ger mindre pengar till underhåll av vägar
Millenniegenerationen i USA, dvs. amerikaner födda mellan 1982 och 2000, kör bil i mindre
utsträckning än de som är äldre nu gjorde i motsvarande ålder. De använder sig också av mindre och
mer bränslesnåla bilar. Federala skatteinkomster på bränsle minskar därmed. Skatteinkomster på
bränsle är den främsta inkomstkällan för Federal Highway Trust Fund som är en viktig finansiär av
transportinfrastruktur 24.
Betalningsvilja för att äga autonoma fordon
Tankesmedjan Resources for the Future i USA har publicerat en rapport där forskare har studerat
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 2016
European Commission. Transport Infrastructure, TEN-T, Connecting Europe 2016a
23
Beckman, Fredrik 2016
24
Maguire, Joe 2015
21
22
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människors betalningsvilja för att äga autonoma fordon. Studien grundar sig på svaren från 1 260
personer som ingick i studien. 25
IMF vill ha skatt på koldioxid
Internationella valutafonden (IMF) vill ha koldioxidskatt på fossila flyg- och fartygsbränslen för att de
transportslagen tydligare ska bidra till att internationella klimatmål nås. 26

2.3. Transporter och samhällsplanering
Sverige
2030-sekretariatets indikatorer
2030-sekretariatet arbetar för att nå målet 80 procent minskad användning av fossila drivmedel i
transportsektorn år 2030 jämfört med år 2010. Sekretariatet består av ett femtiotal medlemmar från
näringsliv, kommuner och ideell sektor. Med hjälp av utvalda indikatorer görs en bedömning av hur
utvecklingen går. Ett urval indikatorer visar:
- Att bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från nya bilar minskar relativt snabbt. Detsamma gäller
för lätta lastbilar men minskningen är långsammare och nivåerna är högre.
- En minskning av fossil energianvändning per capita för inrikes vägtransporter som är i fas med vad
som krävs för att nå målet 2030.
- Att andelen förnybart bränsle inom transportsektorn ökar relativt snabbt. Den största delen av
ökningen beror på ökad låginblandning av främst HVO i diesel.
- På ingen eller mycket liten förändring av det kollektiva resandet på nationell nivå och sekretariatet
konstaterar att kollektivtrafikens fördubblingsmål är svårt att nå med nuvarande siffror. 27
Umeå - en smart stad
Umeå får 40 miljoner kronor av EU för att fram till och med år 2021 utveckla området
Universitetsstaden till en så kallad Smart City med klimatsmarta och energieffektiva lösningar inom
flera områden. Glasgow och Rotterdam är de två andra städerna som EU har valt ut för det här
projektet. 28
Kvalitet i stället för tillväxt
Forskningsprogrammet ”Bortom BNP-tillväxt – scenarier för hållbar samhällsbyggnad” som
finansieras av Formas ska undersöka vad som skulle kunna hända i det svenska samhället om inte
tillväxt är ett självändamål utan att målet är kvaliteter som samhället vill uppnå. I rapporten från
projektets andra fas beskrivs fyra scenarier för Sverige år 2050 utifrån denna frågeställning.
Scenarierna ska visa framtida tillstånd där de fyra hållbarhetsmålen klimat, markanvändning,
delaktighet och försörjningstrygghet ska uppfyllas. De scenarier som beskrivs är kollaborativ
ekonomi, lokal självförsörjning, automatisering för livskvalitet och cirkulär ekonomi i välfärdsstaten. 29
Globalisering, urbanisering och teknikutveckling
Globalisering, urbanisering och teknikutveckling är tre trender som påverkar företagen och därmed
Daziano, Ricardo A.; Sarrias, Mauricio & Leard, Benjamin 2016
Climate Action 2016
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de framtida transportbehoven.
- Globalisering ökar internationella varutransporter och flygresor. Tillväxt av besöksnäringen ställer
krav på vissa delar av infrastrukturen.
- Urbanisering ger många korta varu- och persontransporter. Det ökar också belastningen på
trafiksystemen.
- Digitalisering kan minska transporterna och minska behoven av arbetsresor.
- Automatisering pressar priserna vilket ökar konsumtionen och transporterna. När arbeten som
kräver fysisk närvaro minskar så minskar också behoven av arbetspendling. 30
Stadsmiljöavtal för sju städer
Trafikverket har beslutat att ge sju städer stöd inom ramen för stadsmiljöavtal. Stödet är på cirka 540
miljoner kronor och det är Luleå, Östersund, Gävle, Karlstad, Linköping, Helsingborg och Lund som får
stöd i den första ansökningsomgången. Kommuner som får stöd ska genomföra motprestationer, till
exempel bidra till ökat bostadsbyggande och ökad andel hållbara transporter. 31
SUMP Award till Malmö
EU-kommissionen har delat ut det årliga priset Sustainability Urban Mobility Planning (SUMP) Award
till Malmö. Priset delas ut till den stad inom EU som bäst bedöms arbeta med hållbar trafikplanering
och Malmö stad får priset för arbetet med sin Trafik- och mobilitetsplan (TROMP). 32
Malmö stads Trafik och mobilitetsplan
Malmös Trafik- och mobilitetsplan (TROMP) antogs av Malmö kommunfullmäktige i mars 2016. Det
övergripande målet med planen är att Malmö ska vara en hållbar stad ur sociala, miljömässiga och
ekonomiska aspekter. Det ska också vara en attraktiv plats att bo i, verka i och besöka. Planen
innehåller tre målbilder som visar hur Malmö ska se ut år 2030 jämfört med 2013. Målbilden för
malmöbornas resor är att öka färdmedelsandelarna för cykel- och kollektivtrafik samt minska
biltrafiken. Målbilden för pendling in till Malmö stad är att öka satsningarna på kollektivtrafik och
cykeltrafik. Målbilden för godstransporter är att bidra till att göra Malmö till en attraktiv, trygg och
trafiksäker stad samt utveckla staden och skapa tillväxt i Malmö och Öresundsregionen. Fyra
områden som beskriver innehållet i planen är helhetstänk, målstyrd planering, pendling och
stadshuvudgator. 33
Parkeringsnormer i förändring
Parkeringspolitiken i kommunerna är under förändring och det innebär ofta sänkta
parkeringsnormer, d.v.s. färre parkeringsplatser per bostad i ett område. VTI har studerat
konsekvenserna för invånarna i ett nytt bostadsområde med 0,57 parkeringsplats per lägenhet. 34
Hållbara städer
Tillsammans med kustkommuner i Skåne utvecklar forskare inom miljöstrategi vid Lunds universitet
Andersson, Fredrik et al. 2015
Kling, Martin & Tibell, Elin 2015
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nya metoder för att utveckla och utvärdera så kallade ekosystemtjänster. Det handlar om ekosystem
i städer och exempel på områden som studeras är trädens betydelse för människor i staden, hur
mycket en stad kan förtätas, hur bilpooler kan hjälpa till att lösa problem med ökande biltrafik och
hur grönområden kan värderas. 35
Regeringens samverkansprogram
Regeringen presenterade i juni 2016 fem strategiska samverkansprogram som ska stärka Sveriges
möjligheter till god samhällsutveckling och ett av programmen är ”Nästa generations resor och
transporter”. Vinnova har fått i uppdrag att identifiera möjliga satsningar inom programmen och har
till att börja med fått 40 miljoner kronor att fördela. 36
Hållbara och attraktiva stationssamhällen
Hållbara och attraktiva stationssamhällen är ett forskningsprojekt med mål att samhällen utanför
större städer ska fungera och utvecklas utan att invånarna är beroende av bilen som transportmedel.
Projektet handlar om att utveckla och demonstrera produkter och tjänster för effektiv
markanvändning och hållbar lokal mobilitet. Lerum och Nödinge i västra Sverige är studieobjekt.
Utförare är IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers, SP och Viktoria Swedish ICT och projektet drivs
tillsammans med de berörda kommunerna, regionen och näringsliv. 37
Samarbete inom vintersjöfart
Estland, Finland och Sverige har sedan december 2015 en samförståndsöverenskommelse om utökat
samarbete som gäller isbrytning i Östersjön. I överenskommelsen ingår att utreda möjliga
synergieffekter när det gäller isbrytarnas utveckling, upphandling samt ägande och drift. Målet är att
fastställa en optimal servicenivå och vilken kapacitet som behövs för framtida behov och i slutänden
att uppnå en säker, välfungerande och kostnadseffektiv isbrytning så att sjöfarten i Östersjön
fungerar även under stränga vintrar. 38
Svensk flygstrategi
Regeringen ska ta fram en flygstrategi för Sverige och har gett Trafikanalys i uppdrag att ta fram
underlag. Ett av underlagen är Omvärlden mot 2040 - viktiga omvärldsfaktorer av relevans för en
svensk flygstrategi och enligt den är följande faktorer viktiga att ha med när strategin utarbetas:
- Sysselsättning. Att utveckla svenska flygplatser till internationella hubbar (och utveckla direktflyg till
relevanta destinationer) blir avgörande för nyetableringar av företag i Sverige och för att behålla
huvudkontor och attrahera turism.
- Hållbarhet. Att ha ett systemperspektiv där miljöpåverkan ses holistiskt och ur ett långsiktigt
perspektiv blir essentiellt när olika trafikslag ska vägas mot varandra på olika sträckor med olika
resintensitet.
- Samordning/resursutnyttjande. Att arbeta med synkronisering av hela transportsystemet och
enklare kombinationslösningar mellan flyg och andra trafikslag blir allt viktigare. Inte minst när det
gäller informationskoordinering, både mellan olika trafikslag och för effektivare flygledning ur ett
internationellt perspektiv.
- Hela landet. Här handlar det om att applicera ett holistiskt perspektiv. Om en flygplats kan rädda
Nelsson, Eva 2016
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50, 100, 500 eller kanske 1000 jobb på en ort är värdet stort och förluster kanske acceptabla. I ett
avlångt land som Sverige är flyget ett relativt flexibelt transportmedel som inte kräver så stora
investeringar i infrastruktur, i en tid då den tekniska utvecklingen på transportområdet går snabbt
och är svårförutsägbar. Vem vill investera infrastruktur som är föråldrad redan innan den tagits i
bruk? 39
Migration, invandring och framtida transportpolitik
De omfattande flyktingströmmarna i Europa under hösten 2015 satte stor press på många
samhällsfunktioner, däribland transportsystemet. En rapport från Trafikanalys har undersökt både
hur det svenska transportsystemet kortsiktigt klarade att hantera situationen och om
transportpolitiken mer långsiktigt behöver anpassas för dem som kommer som hit som flyktingar
eller invandrare. Transportsystemet har enligt branschen själv fungerat bra inom både regional och
lokal trafik förutom förseningarna orsakade av kravet på gränskontroll som infördes i ett senare
skede. Däremot saknar flera intervjuade aktörer informationsutbyte mellan olika samhällssektorer
för att t.ex. bättre kunna ändra trafikutbud och bemanning på både stationer och fordon. Vad gäller
anpassning av transportpolitiken till nyanlända svenskar har det i undersökningen inte framkommit
något som pekar på att den behöver förändras nationellt. Lösningar på de problem som identifierats
utgörs av åtgärder som i stor utsträckning ligger utanför det nationella ansvaret, som fler symboler
istället för text vid informationstavlor, tydligare skyltning vid busshållplatser, bättre belysning vid
busshållplatser, fler bussar på nätterna eftersom många utlandsfödda har arbeten som börjar tidigt
och slutar sent och de saknar körkort och bil. 40
Övriga världen
Underlagsdokument till Nasjonal transportplan 2018-2029
Det norska Jernbaneverket har utfört en perspektivanalys där man uppskattar att tillväxten av
persontransporter på järnväg i stadsområden som Oslo, Trondheim, Bergen och Stavanger kommer
att vara cirka 170 procent till 2050. Tillväxten av godstrafik på järnväg kommer att vara cirka 90
procent. Verket fokuserar på två nya strategier:
- ny stadsstrategi för att öka persontrafiken med hjälp av ökad gång, cykling och kollektivtrafik
- ny godsstrategi för att öka andelen gods på järnväg.
Perspektivanalysen är ett viktigt underlagsdokument till den nationella transportplanen (Nasjonal
transportplan) för perioden 2018-2029.41
Fyra smarta transportteknologier
Fyra smarta transportteknologier som kan förändra vårt dagliga sätt att resa pekas ut av tidningen
the Guardian. Den första är autonoma fordon i form av vanliga passagerarbilar och delade autonoma
fordon dvs. fordon som kan ta fler passagerare och som kan användas för exempelvis arbetspendling.
En konsekvens av detta kan bli att städer inte behöver lika mycket utrymme för parkeringsplatser.
Nästa teknologi är sensorer. Sensorer samlar in data som kan användas för information till trafikanter
om när nästa buss kommer eller till trafiksignaler som anpassar sig efter trafikflödet. Den tredje
teknologin är att göra data mer tillgänglig för flera t.ex. genom interaktiva kiosker varifrån gratis
internet kan erbjudas människor som saknar egen tillgång till smarta telefoner och internet. Till sist
Danielsson, Johanna et al. 2016
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ses smidiga betalningssystem som kan användas vid kollektivtrafikresor som en viktig framtida
teknologi.42
EU-konferens om transport för smarta städer
EU-kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet, Directorate General for Mobility
and Transport, höll i januari 2016 en konferens om transporter för smarta städer. Deltagarna
identifierade sätt att utveckla mobiliteten i Europas smarta städer. Bland annat diskuterade man att
ett skifte kommer att ske från fasta transportlösningar som bilägande, busslinjer och tidtabeller till
efterfrågestyrda lösningar som bildelning, on demand-tjänster samt informations- och
spårningstjänster. Även fler offentlig-privata samarbetslösningar, nya marknadsaktörer och
värderingsmodeller förutspåddes. EU bedömdes också behöva skynda på processen att utveckla
standarder för transportdata. 43
EU:s strategi för luftfarten
I december 2015 antog Europeiska kommissionen en luftfartsstrategi, Aviation Strategy for Europe.
Strategin ska vara ett stöd i arbetet med att stärka konkurrenskraften och hållbarheten för hela
flygtranportsektorn inom unionen. 4445
Forskningsöversikt om urban mobilitet
Transport Research & Innovation Portal (TRIP) har gett ut en forskningsöversikt över främst EUprojekt inom området urban mobilitet. Sju olika aspekter behandlas: tillgänglighet, godstransporter,
intelligenta transportsystem (ITS), koldioxidsnål transportteknik (low carbon transport technology),
hållbar kollektivtrafik, sustainable urban mobility plans (SUMPs), och markanvändning. Rapporten
innehåller en översikt av projektresultaten ur ett vetenskapligt och politiskt perspektiv som syftar till
att peka på övergripande forsknings- och finansieringstrender, forskningens koppling till aktuell
politik, politiska konsekvenser och luckor i forskningen. 46
Smarta städer bra för teknikkonsulterna
Begreppet den smarta staden innebär att staden blir ett enda sammankopplat system med ständigt
uppkopplade sensorer. För att skapa detta behövs ny infrastruktur vilket kan innebära stora och
viktiga kontrakt för teknikkonsultföretagen. Exempel på smarta stadsbyggnadsprojekt är Songdo i
Sydkorea, Zhenjiang i Kina och stadsdelen Iroley i Djibouti. 47
Framtidens transportsystem i New South Wales
I Australien arbetar delstaten New South Wales med programmet Future Transport. Syftet är bli
ledande vad det gäller användning av teknik och innovationer för att utforma, bygga, driva och
underhålla delstatens transportsystem. 48
I april hölls ett första möte, Future Transport Summit, där idéer, kreativitet och innovation stod i
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fokus. Som underlag för mötet var sex nyckelteknologier och fem transportmål framtagna.
Nyckelteknologierna var: kundservice i digitalåldern, stora datamängder (big data), öppna data,
automatiserade fordon, sakernas internet (Internet of things) och banbrytande teknik (disruptive
technologies). De fem transportmålen var kundinflytande, produktivitet och effektivitet, hantering av
trängsel och lika tillgång till rörlighet och säkerhet. En färdplan för framtiden, Transport Technology
Roadmap, kommer att ges ut i oktober 2016. 49
Smart City i USA
I USA har Columbus, Ohio, vunnit tävlingen Smart City Challenge. Columbus hade de bästa idéerna
för att förbättra sitt transportsystem och kommer att få 40 miljoner dollar från U.S. Department of
Transportation och ytterligare fler miljoner från olika företag för att utveckla en stad med
intelligenta, automatiserade och miljövänliga transporter. 5051

2.4. Persontransporter
Sverige
Forskningsprogrammet SAMS
Sverige har som målsättning att bli ett av världens första fossilfria länder. Forskningsstiftelsen Mistra
har därför ett forskningsprogram som heter SAMS (Sustainable Accessibility and Mobility Services)
som leds av KTH och VTI. Programmet ska leda till mer kunskap om mobilitet och tillgänglighet och
underlätta ett hållbart resande genom digital teknik. Fokus ligger på mobilitetstjänster,
intermodalitet, beteende och attityder. 5253
Nya möjligheter för lågprisbolagen inom flygsektorn
En stor del av trafiktillväxten inom flygsektorn har de senaste åren varit i lågprisbolagen.
Utvecklingen pekar på att det går allt fler lågprisflyg även från de stora flygplatserna och att
gränserna mellan lågprisbolag och andra flygbolag håller på att suddas ut vad det gäller
destinationer. Samtidigt pågår en förändring av resandets förutsättningar då mer bränslesnåla
flygplansmodeller utvecklas. Inom Europa håller många flygplatser på att utvecklas till nav genom
self-connection eller self-connectivity vilket innebär att passagerarna själva ordnar byten mellan olika
destinationer. I Tyskland har flygplatserna i Köln och Bonn utvecklat self-transit system som ska
underlätta byten mellan olika lågprisbolag. På sikt skapar utvecklingen nya möjligheter för fler
flygplatser med fokus på lågpristrafik. 54
Flygresans väntetider blir mer attraktiva
Många resenärer ogillar byten och väntetider som uppkommer i samband med att de flyger. För
flygplatsen kan emellertid dessa aktiviteter vara till fördel för handeln och bidra med intäkter från
olika kringverksamheter som restauranger och affärer. Många flygplatser arbetar därför aktivt med
att stärka denna del av flygresan och försöker också locka till sig andra kunder än resenärerna.
New South Wales Government 2016
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Genom att utnyttja modern teknik finns det möjlighet att snabba upp incheckning och
säkerhetskontroller och förbättra möjligheterna att använda sig av det kommersiella utbudet och på
så sätt också öka resans och flygplatsens attraktivitet. 55
Hyperloop mellan Helsingfors och Stockholm
Hyperloop One har planer för en hyperloop mellan Helsingfors och Stockholm. Även en hyperloop
mellan Stockholm och Malmö skulle kunna vara aktuellt. En resa som med höghastighetståg skulle ta
2,5 timmar skulle med hyperloop ta 40 minuter. Med hyperloop åker passagerarna i kapslar som
färdas i rör ovanför marken. Röret töms på luft och kapseln som därmed åker utan luftmotstånd kan
komma upp i 1 000 km i timmen. 56
Flyget ökar mellan Stockholm och Göteborg
Antalet flygresor mellan Göteborg och Stockholm har ökat sedan 2010. Trots att flyget enligt många
rapporter måste minska sin andel av transportarbetet för att klimatmålen ska nås väljer många
fortfarande flyget framför tåget mellan landets två största städer. 57
E-handel med mat
Att köpa mat på nätet blir allt vanligare, men reser de som e-handlar mindre för det? En
undersökning från 2013 visar att så inte är fallet. Nu kommer forskare från Lunds universitet och VTI
att undersöka frågan närmare i ett tvärvetenskapligt projekt finansierat av Energimyndigheten.
Projektets fokus är hur e-handel av mat med hemleverans påverkar resebeteendet och hur nya sätt
att sälja livsmedel påverkar distributionen. Bland annat kommer man att redovisa vilka
energieffektiviseringsvinster som den ökande e-handeln kan få på lång sikt. 58
Kollektivtrafik på vatten
Projektet Vattenbussen 365 fortsätter och arrangerade en inspirationsdag för vattenburen
kollektivtrafik hösten 2015. 59
Konkret stöd för att prova på klimatsmart resande
För att uppnå klimatmålen behövs inte bara ett klimatsmart transportsystem, det krävs också att
människor förändrar sitt beteende. I en avhandling från Chalmers har man studerat hur en ny
produkt eller en tjänst kan få människor att resa miljövänligare i vardagen, t.ex. en app eller en
lådcykel. Fokus har varit på människor som redan vill ändra sitt beteende men inte riktigt vet hur de
praktiskt ska genomföra det. En lösning kan då vara att det finns möjlighet att låna en elcykel för att
prova på i några veckor. 60
Framtida satsning på urban mobilitet
Inom sitt styrkeområde Transport satsar Chalmers på att samla ihop sina resurser som har med
urban mobilitet att göra. Man förbereder sig inför den planerade EU-utlysningen 2018 om ett
Andersson, Fredrik et al. 2015
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forskningscenter, Knowledge Innovation Community (KIC), inom urban mobilitet. Chalmers leder ett
Vinnova-projekt som planerar ett konsortium som ska ansöka om att få driva centret. 61
Gränskontroller slår hårt mot pendlare
Ungefär 15 000 personer pendlar tur och retur över Öresund varje dygn och för dem har idkontrollerna som infördes 2016 för resande från Danmark till Sverige fått negativa konsekvenser.
Enligt en enkät- och intervjustudie från KTH har pendlarna fått längre restid, fler byten, färre
avgångar och kortare tåg vilket betyder att resan både tar längre tid och är obekvämare. För många,
speciellt barnfamiljer, blir vardagen alltför arbetsam och många ser sig om efter jobb på samma sida
sundet som de bor. Många upplever även själva kontrollerna i det dagliga resandet i en miljö som
man känner sig hemma i som besvärande och tycker att frågan har skötts illa, t.ex. det rent praktiska
kring själva kontrollerna. 62
Övriga världen
Planer på ökad kapacitet för Helsingfors-Vanda flygplats
I Finlands strategi för flygtransporter åren 2015-2030 finns ett investeringsprogram som ska öka
kapaciteten vid Helsingfors-Vanda flygplats. Det är framför allt transitpassagerare som reser mellan
Europa och Asien man räknar med och målet är att göra flygplatsen till ett internationellt nav för
transferflygningar (transfer hub). Helsingfors-Vanda flygplats kan också få en roll som bio-hub mellan
Europa och Asien eftersom Finland har kompetens och kapacitet för att framställa biobaserat
flygbränsle. Finland kan därmed bli världsledande vad det gäller regelbunden användning av
biobränsle. 63
CityBird startar och landar på taket till CentAirStation
Forskare vid den tyska tankesmedjan Bauhaus Luftfahrt har tillsammans med studenter från Glasgow
School of Art tagit fram ett koncept på en flygplats, CentAirStation, som är byggd i flera våningar och
där flygplanen, CityBird, startar och landar på taket. På våningarna under ligger hallar för av- och
påstigning, in- och utcheckning samt säkerhetskontroller. Längst ned finns en järnvägsstation för
snabbtåg 64.
Flygplatsstäder
Det finns en koppling mellan flygplatsers kommersiella potential och uppkomsten av flygplatsstäder
(airport cities). Flygplatsstäder drar nytta av en god tillgänglighet och flödet av många människor för
att etablera verksamheter som hotell, konferensanläggningar, utställningar, kontor, shopping och
nöjen. Ett exempel är Schiphol Airport City där 60 000 personer har sin arbetsplats. Schiphol Group
har identifierat olika framgångsfaktorer och hur man ska kunna utvecklas från AirportCity 1.0 till
AirportCity 2.0. 65
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Delad mobilitet
I en rapport från ITF/OECD undersöker man vad som skulle hända om alla bussar och privata bilar i
Lissabon ersattes av taxibilar och minibussar som man delar med andra när man reser. Körda
kilometer, koldioxidutsläpp och trängsel är några av effekterna som beräknas. 66
Framtidens transporter i EU-perspektiv
På uppdrag av EU-parlamentets utskott för transport och turism har parlamentets generaldirektorat
för intern politik gett ut en rapport som diskuterar hur demografiska förändringar, teknisk utveckling,
global konkurrens och klimatförändringar kan komma att förändra transportsektorn. Del 1 som
främst handlar om Västeuropa tittar på trender inom transportefterfrågan. I rapporten lyfts fem
faktorer som kommer att påverka efterfrågan fram:
- befolkningstillväxt och invandring med ökad andel äldre
- migration och urbanisering
- förändringar inom arbetsmarknadssektorn
- inkomstökningar
- mobil teknik och internet.
Del 2 tittar på hur tekniska förändringar kan påverka urbana resmönster. Det handlar om:
- nya typer av bränsle och framdrivning
- nya typer av fordon
- fordon-till-fordon- och fordon-till-infrastrukturkommunikation
- integrering av olika transportsätt
- nya transporttjänster
- samåkning med hjälp av mobiltelefon och applikationer
- citylogistik
- bättre möjligheter för gående och cyklister
- e-mobilitet och elfordon.
Del 3 gör en analys av behovet av nya och ändrade lagar och regler för framtidens transporter.
Fem viktiga områden är konsumentskydd, leverantörer av mobila tjänster, växande datalager,
intermodalitet och intermodal konkurrens, infrastruktur och stabila ramar för investeringar. 67
Demografi, urbanisering, uppkopplad teknik och framtidens resande
En rapport från ITS Amerika undersöker hur olika förändringar i samhället kan komma att påverka
det framtida resandet. En yngre befolkning med andra värderingar och annat resebeteende,
urbaniseringen och den fortsatta utvecklingen av uppkopplad teknik (som trådlöst internet, virtuella
sociala nätverk, smarta mobiler och mobilapplikationer) är faktorer som behandlas i rapporten. 68
Integrerat biljettsystem, realtidsinformation och gemensamma standarder
Paul Zanelli, Chief Technology Officer, vid det brittiska företaget Transportation Systems Catapult,
menar att bilen som symbol för frihet i framtiden kommer att ersättas av den smarta mobilen. För ett
väl fungerade framtida transportsystem kommer bland annat integrerade biljettsystem, ett allmänt
och tillgängligt datasystem som i realtid visar händelser i transportnätverket och gemensamma
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standarder att behövas. 69

2.5. Kollektivtrafik
Artiklar om kollektivtrafik är samlade under Avsnitt 4.2. Trender inom kollektivtrafiken.

2.6. Taxi, samåkning och bilpooler
Sverige
Mobilitet som tjänst
Det blir alltmer populärt, särskilt bland yngre, att hyra eller betala för en tjänst. Det ger fördelar som
att slippa underhåll, följa med i utvecklingen och bidra till ett hållbart samhälle. Inom
persontransportområdet har denna trend skapat begreppet mobilitet som tjänst (mobility as a
service, Maas). En sådan tjänst är Ubigo 70 i Göteborg där privatpersoner kan prova ett abonnemang
som ger tillgång till olika färdmedel som cykel, bil, taxi och kollektivtrafik. Ett annat exempel är
Unicykel där man kan hyra en elcykel månadsvis till samma pris som ett månadskort i
kollektivtrafiken. 71
Delad mobilitet
Trafikanalys har tagit fram en rapport som beskriver hur tjänsterna för delad mobilitet ser ut inom
dagens transportsystem. Författaren menar att om utvecklingen av delad mobilitet fortsätter kan
den få betydelse för flera av de transportpolitiska målen. De tjänster som beskrivs är bilpooler och
andra former av bildelning, samåkning, efterfrågestyrda tjänster som Uber och Lyft, lånecyklar,
delningstjänster för gods (några exempel är de svenska Baghitch och Freelway), och delning av
parkeringsplatser. Delningstjänster kan innebära minskade vägtrafikvolymer, ökad effektivitet och
mindre utsläpp. Utmaningen ligger i att få delningstjänsterna att samverka med varandra och med
kollektivtrafiken så att man inte får ett alltför fragmenterat transportsystem. Det behövs därför en
offentlig övergripande styrning vars mål är att uppnå ett hållbart och klimatsmart transportsystem.
Ett förslag på lösning är att skapa en gemensam plattform för delningstjänster och kollektivtrafik
varifrån resor kan beställas. Delningstjänsternas utveckling kan också leda till att gränserna mellan
kollektivtrafik, taxi och samåkning suddas ut och framtidens definition av kollektivtrafik kan därmed
bli ”resande med delade resurser” oberoende av vem som erbjuder tjänsterna. Kanske bör då också
offentlig subventionering gälla andra former av delad mobilitet än enbart den traditionella
kollektivtrafiken. Inför rapporten har ett flertal aktörer intervjuats. De menar att delningstjänster kan
påverka framtidens resmönster men det som verkligen kommer att förändra framtidens
transportsystem är de självkörande bilarna. 72
Test av EC2B
Trivector genomför en förstudie tillsammans med Malmö stad, Köpenhamns kommun och Movia om
konceptet EC2B (easy to B) som erbjuder mobilitet som tjänst. EC2B innehåller en samling av
mobilitetstjänster som användaren kan välja mellan, som kollektivtrafik, hyrcykel och bilpoolsbil.
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Bokning och betalning av tjänsterna görs via en smartphone. 73
uberPOPs verksamhet nedlagd i Sverige
Samåkningstjänsten uberPOP har lagt ned sin verksamhet i Sverige. Anledningen är att den utredning
som regeringen har initierat har skjutits upp vilket gör regelverket kring samåkning otydlig. 74
Regeringen välkomnar nedläggningen eftersom tjänsten har varit utformad som en olaglig
taxiverksamhet och ett 30-tal domar om olaglig taxirörelse har fällts mot uberPOPs förare. 75
Övriga världen
Trender gynnar transport som tjänst
Transport Systems Catapult i Storbritannien har gett ut en rapport som undersöker möjligheterna till
mobilitet som tjänst i Storbritannien. Enligt rapporten finns det flera trender som talar för att
transporter som tjänst ska växa. Exempel på sådana trender är att efterfrågan på delningsekonomi
växer och önskan att äga egen bil minskar. Andra trender som gynnar mobilitet som tjänst-konceptet
är tillgänglighet till transportinformation i form av öppna data, sakernas internet och autonoma
fordon. 76
Svenska Zbee körs i New Delhi
Det elektriska trehjuliga fordonet Zbee, utvecklat av det svenska företaget Clean Motion, har
lanserats i New Delhi i Indien. Zbee möjliggör lokala transporter och erbjuder first and last mile
connectivity som innebär att man kan ta kunder mellan fasta punkter som tunnelbanestationer och
köpcentrum. Flottan i New Delhi omfattar 25 fordon som drivs med litiumbatteri. 77
Självkörande taxi i Singapore
Företaget Nutonomy har börjat testa självkörande taxibilar i Singapore. Taxibilarna ingår i ett
experiment och körs inom ett kontrollerat område i en företagspark i Singapore och passagerarna
behöver inte betala för resan. Syftet är både att samla in teknisk data och att undersöka hur
passagerarna förhåller sig till att sitta i en förarlös bil. 78
Interaktiv verktygslåda hjälper amerikanska städer
Shared-Use Mobility Center i USA har gjort en interaktiv verktygslåda (tool-kit) 79 som ska hjälpa
städer att beräkna miljömässiga och ekonomiska fördelar med delade transporttjänster. 80
Sambandet mellan kollektivtrafik och delad mobilitet
American Public Transportation Association (APTA) har gett ut en rapport som undersöker
sambandet mellan kollektivtrafik och delad mobilitet som lånecykelsystem, bilpooler och
efterfrågestyrda tjänster. Undersökningen visar på ett snabbt växande mobilitetssystem som är i
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början av sin utveckling. De viktigaste resultaten i rapporten är:
- Ju mer människor använder sig av delad mobilitet desto troligare är det att de också använder sig av
kollektivtrafik, äger färre bilar och lägger mindre pengar på transporter.
- Delade mobilitetstjänster kompletterar kollektivtrafiken och förbättrar möjligheter att resa utan
egen bil. Efterfrågestyrda tjänster används oftast för privata resor som äger rum på kvällen och
natten, när kollektivtrafik går sällan eller inte alls. Delad mobilitet ersätter i högre grad bilresor än
kollektivtrafikresor.
- Delade mobilitetstjänster kommer att få allt större betydelse och offentliga organisationer bör
försöka hitta möjligheter till samarbete så att tjänsterna kan användas av fler och på ett jämställt vis.
- Den offentliga sektorn och privata aktörer är intresserade av samarbete för att kunna förbättra
färdtjänsten med nya metoder och teknik. 81

2.7. Gång och cykel
Sverige
Korta cykelresor blir färre
Trafikanalys redovisar i en rapport cyklandets utveckling i landet mellan åren 1995 och 2014.
Svenskarna cyklar i genomsnitt 5,3 miljoner kilometer per dag och det är en nedgång med 16 procent
sedan mitten av 1990-talet. Antalet cykelresor har procentuellt sett minskat mer, från 2,8 miljoner till
1,9 miljoner resor varje dag. En ökande befolkning gör dessutom att antalet cykelresor per invånare
har gått ner ännu mer. Det har blivit mindre vanligt att barn och ungdomar cyklar till skolan och att
man tar cykeln till affären och annan service. Cyklandet i mindre orter på landsbygden har minskat.
Det som har ökat är längden på cykelresorna och det är pendling till arbetet som står för den
ökningen. 82
Alkohol och cykling
Det är inte olagligt att cykla påverkad av alkohol och nykterhet hos cyklister är inget som rutinmässigt
följs upp av polisen, vilket gör att kunskapen om företeelsen är begränsad. I ett VTI-projekt ska
forskare öka kunskapen om synen på alkohol i samband med cykling. Förhoppningen är att resultaten
av studien kan användas i diskussioner om åtgärder för att minska antalet alkoholrelaterade
cykelolyckor. Studien ingår i ett treårigt forskningsprogram som syftar till att höja säkerheten för
hjulburna oskyddade trafikanter, framför allt cyklister, men också motorcyklister och mopedister.
Programmet finansieras av Länsförsäkringsbolagens forskningsfond. 83
Färdmedelsval och väder
Den analysmodell som Trafikverket använder för framtidsprognoser om resor och som därmed är ett
underlag till samhällsekonomiska analyser, saknar väder och klimatet som parametrar. Det anser
forskare på KTH är en brist eftersom prognoserna riskerar att blir missvisande när all relevant
information inte finns med i analysen: ”Fler eller färre regniga dagar och varmare respektive kallare
månader kan påverka folks resvanor. Andelen cyklande som transportsätt är det som påverkas
främst. Därför är det viktigt att trafikanalysmodellen också innehåller väderinformation och hur detta
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påverkar resandet”. 84
Hyrcykelsystem i Gävleborg
I tre orter i Gävleborgs län, Hudiksvall, Söderhamn och Gävle, görs försök med ett gemensamt
regionalt hyrcykelsystem i anslutning till kollektivtrafiken. För att boka och lämna tillbaka cykeln
används en app som även fungerar som cykellås. 85
Nationell cykelstrategi
Regeringen började i december 2015 arbetet med att ta fram en nationell cykelstrategi. Trafikverket,
Boverket och Trafikanalys är delaktiga och man arbetar i tre temaområden; trafikantgrupper, cykelns
roll för en hållbar samhällsutveckling och infrastruktur. 8687
Allians för cykling
Svensk Cykling är en lobbyorganisation för cykling. Målet är att förutsättningarna för cykling ska
förbättras och att cyklingen i Sverige ska öka. I organisationen ingår Cykelfrämjandet, Svenska
Cykelförbundet, Naturskyddsföreningen, Vätternrundan och LOK-gruppen (Kattegattleden,
Sydostleden och Ölandsleden). 88
Övriga världen
Satsning på cykelexpressvägar
Nasjonal transportplan 2018-2029 föreslår att norska staten finansierar ett antal cykelexpressvägar
(sykkelekspressveg) i de större städerna. Cykelexpressvägar är separerade och sammanhängande
cykelvägar där man ska kunna ta sig fram snabbt (30-40 km/t) och säkert. Syftet är att få fler att välja
cykling i stället för bil vid längre resor.
Erfarenheter från städer i andra länder där det cyklas mycket visar att för att få fler att cykla behövs:
- både ett sammanhängande cykelvägnät som löper utmed större infartsvägar till städerna och ett
mer finmaskigt cykelvägnät i centrum och i bostadsområden.
- säkra och attraktiva cykelparkeringar placerade vid knutpunkter för kollektivtrafik och andra viktiga
områden. Ett exempel på en sådan attraktiv anläggning är cykelhotell som erbjuder säker parkering,
cykelpumpar och laddning av elcyklar. 89
Oslos centrum blir bilfritt
Oslo Byråd har fattat beslut om att göra Oslos centrum (innanför Ring 1) bilfritt innan
mandatperiodens slut. I beslutet ingår att upprätta ett nätverk av bilfria gator i hela innerstaden, ta
bort parkeringsplatser som hindrar utbyggnad av cykelvägar, skärpa parkeringsnormerna vid
nybyggnation och öka omfattningen av parkeringsavgifter samt höja dem. Oslo Byråd består av de
politiska partierna Oslo Arbeiderparti, Miljøpartiet De Grønne i Oslo och Oslo Sosialistisk
Venstreparti. Tillsammans har de lagt fram en gemensam plattform om samarbete för åren 2015Larsson, Peter 2016b
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2019.90 Genomförandet till bilfritt centrum kommer att ske i tre steg under åren 2017-2019. 91
Nyttan med att gå
Konsultbyrån Arup har gett ut en rapport som lyfter fram 50 olika nyttor med att gå och ger exempel
på en mängd internationella fallstudier, initiativ och idéer som kan hjälpa städer att att utforma
strategier, riktlinjer och design för ett ökat gående. 92
Ingen privatbilism i innerstaden
Stora städer i Europa planerar att förbjuda privatbilism i delar av innerstaden och i stället skapa ytor
för enbart fotgängare som medför mindre mängd bilavgaser och luftföroreningar. Storstäder som
planerar för det här är Bryssel, Dublin, Madrid, Milano, Oslo och Paris. 93
Ekonomiska och sociala effekter av investeringar i cykelinfrastruktur
Storbritanniens regering har som mål att öka cyklingen i landet och har därför ökat investeringarna
på cykelområdet. Målet att fördubbla cyklingen till år 2025. Ett arbete pågår med att utveckla en
modell som utvärderar och mäter vilka ekonomiska och sociala effekter investeringar i
cykelinfrastrukturen får. I en rapport gjord på uppdrag av Department for Transport identifieras olika
kategorier som påverkas av investeringar i cykelinfrastrukturen. Några exempel på påverkan är:
- Cykelinfrastruktur uppmuntrar till att boende i större utsträckning utnyttjar affärer i närområdet.
- Cykelinfrastruktur minskar trängsel och förbättrar möjligheterna att röra sig inom ett område vilket
är positivt för den lokala arbetsmarknaden.
- Cykelinfrastruktur leder till att fler människor rör på sig och förbättrar därmed hälsa och
välbefinnande.
- Cykelinfrastruktur leder till förbättrad luftkvalitet och minskar andelen invånare som lider av
andningsbesvär. 94
Hjälp till synskadade
I Sydney, Australien, har ett taktilt nätverk med över 2 100 skyltar med braille-skrift och upphöjda
bokstäver blivit uppsatta vid övergångsställen för att hjälpa blinda och synskadade. Det finns omkring
100 000 synskadade i delstaten New South Wales och den siffran beräknas öka med mer än 20
procent till år 2020. 95
Olika cykelscenarier
En studie gjord av Institute of Transportation Studies vid University of California at Davis och Institute
for Transportation & Development Policy visar vilka effekter ökad cykling kan få för mobilitet och
hållbar utveckling. Författarna identifierar tre viktiga aspekter av ökad cykling och elcykling:
energianvändning, koldioxidutsläpp och direkta kostnader för trafikanterna. I rapporten används ett
High Shift Cycling-scenario där en ökning av cykling och elcykling minskar energianvändning och
koldioxidutsläpp med ungefär 7 procent till 2030 jämfört med ett Business as Usual-scenario. Till
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2050 skulle minskningen kunna vara 11 procent med ett High Shift Cycling-scenario. 96
Satsning på gående i USA
America Walks har gett ut boken America’s Walking Renaissance som vill uppmuntra till mer gående i
USA. Boken beskriver nio städer som satsar på fotgängare och lyfter fram både nationella och
individuella ansträngningar för att skapa mer gåvänliga ytor och få fler människor att gå. 97

2.8. Godstransporter
Sverige
Enligt Trendrapport Logistik: ”nu ökar medvetenheten kraftigt” kan åtta starka trender inom området
identifieras. Två av trenderna är starkare än de övriga. De är:
- Många företag i Europa flyttar hem produktionen från Kina och Indien för att på så sätt komma
närmare slutkunden. Fördelarna med detta är att det blir färre transporter, kortare ledtider och
enklare planering av logistiska flöden. I stället för i Kina och Indien så etableras produktionsenheter i
framför allt Östeuropa.
- Det finns en vilja att undvika flygfrakt och i stället satsa på transporter med järnväg och sjöfart.
Flyget ses som dyrt och skadligt för miljön. Kina är en stor aktör och där pågår det omfattande
infrastrukturprojektet One Belt – One Road och Maritima sidenvägen som ska koppla samman
kinesiska kuststäder med Afrika, Mellanöstern och Europa.
Övriga trender är:
- Överkapacitet i containersegmentet. Redarna har gjort investeringar i större fartyg för att vara
konkurrenskraftiga samtidigt som den globala tillväxten inte har vuxit så mycket som man har trott.
- Fokus på hållbarhet. Medvetenheten om miljöfrågor håller på att öka inom logistikbranschen och
mer lagstiftning inom området är att vänta.
- Utvecklade IT-lösningar. Det blir allt viktigare att hitta effektiva, transparanta IT-lösningar som gör
det möjligt att ha kontroll på hela den logistiska kedjan.
- Stora förvärv i den globala logistikindustrin. I Asien och Nordamerika är det en växande trend att slå
samman stora speditionsaktörer. Trenden är inte lika tydligt i Europa.
- Gröna transportlösningar. Trenden pekar mot att man lämnar flygfrakt till förmån för järnväg och
sjöväg. Ledtiderna blir längre men miljövinsterna stora. Speciellt järnväg är en mycket stark trend.
- Växande e-handel påverkar leveranskedjorna. E-handeln ökar och fler budbilar i städerna är att
vänta.
- Ekonomisk tillväxt i nya länder. Kina och Indien är traditionellt de starkast växande ekonomierna i
den globala handeln men Sydostasien med till exempel Thailand liksom länder i Afrika är på
frammarsch. 98
Större lastbilar för skogsbruket
En studie som Skogforsk har gjort visar att om skogsbruket kunde använda lastbilar med en
bruttovikt på 68-90 ton, i stället för 60 ton, skulle det spara 16,8 miljoner liter bränsle och 44 200 ton
koldioxid per år. Allra effektivast är de fordon som väger 90 ton. 99
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Möjligheter och utmaningar för svenska havsområden
WSP Sverige AB har gjort en omvärldsanalys på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Den
beskriver de viktigaste trenderna som berör svenska havsområden. Rapporten tar upp fem
övergripande trender: urbanisering, globalisering, digitalisering, ökad hälsa och att statens roll
förändras i och med att internationella krav och globalisering i högre grad sätter nya ramar för den
svenska politiken. Rapporten tar vidare upp sju olika områden där trender redovisas. För området
sjöfart identifierar rapporten fem olika trender:
- Handelsutveckling och behov av effektiva transporter: Sjöfarten kommer att vara det mest
framträdande transportslaget kommande decennier för att möta den globala handelsutvecklingen.
Kostnadseffektivitet och begränsad miljöpåverkan är viktiga faktorer.
- Större fartyg. Det blir sannolikt en fortsatt ökning av fartygsdimensionerna. Detta kommer att ställa
större krav på säkrare farleder genom utökad sjömätning och muddringsinsatser samt utbyggnad av
hamnterminaler.
- Ökad samordning mellan land- och sjötransporter. I Sverige råder en obalans i transportflödet med
stor andel export från norra Sverige men stor andel import till södra Sverige. En ökad flödesbalans är
att eftersträva. Den främsta möjligheten att åstadkomma detta är en ökad gemensam planering
mellan näringsliv, transportörer och berörda myndigheter.
- Utveckling av hamn- och logistikterminaler. Både inom Sverige och internationellt sker en stark
utbyggnad av hamn- och logistikterminaler för att möta förväntad utveckling av godsvolymer. För
Sveriges del förväntas en fortsatt koncentration av främst containergods mot några få hamnar.
Göteborgs hamn är idag den enda hamn som kan ta emot transoceana containerfartyg.
- Fartygsdesign och nya bränslen. Ökade bränslekostnader påverkar utvecklingen mot effektivare
skrovdesign, grundare farvatten har lett till forskning som ska minimera buller,
undervattensströmmar, erosion vid kustområden och skadepåverkan vid ankring. Forskning kring
alternativa bränslen, tekniker för rening av utsläpp, konvertering av motorer för att kunna drivas på
flytande naturgas och metanol samt miljövänliga bottenfärger är andra viktiga forskningsområden.
- Föroreningar från sjöfarten. Alla kuststater på europeisk och internationell nivå behöver anta och
implementera kraven som ställs på sjöfarten enligt MARPOL 73/78 100. Rederierna behöver också
ställa ökade krav på till exempel sopsortering och fler ekologiska produkter.
- Ökad trafikstyrning av sjöfarten. En utveckling mot specifika ”sjömotorvägar” kommer troligen att
ske liksom ökad styrning från landbaserade sjötrafikledningscentraler och utveckling av fartygens
navigationssystem. 101
Megatrender inom logistik
Post Nord har tagit fram fem megatrender inom logistik på världsnivå:
- Demografisk och social förändring. Politisk oro i världen och en växande medelklass som ökar
konsumtionen.
- Ekonomisk maktförskjutning. Den ekonomiska makten flyttas mot Asien, Kinas ekonomi påverkar
världsekonomin i allt större utsträckning och de flesta stora containerhamnar ligger i Asien.
- Urbanisering. Urbaniseringstakten ökar och redan idag bor över hälften av jordens befolkning i
städer.
- Klimatförändringar och begränsade resurser gör att det blir allt viktigare med hållbara
transportlösningar och minskad påverkan på miljön.
MARPOL 73/78 står för International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified
by the Protocol of 1978
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- Digitalisering. Teknikutveckling inom datahantering och informationsteknik ger nya funktioner och
möjligheter. 102
Det fysiska internet
Fysiskt internet (physical internet) är ett nytt begrepp inom logistiken där internet och hur det är
uppbyggt är en modell för hur godstransporterna kan fungera. Closer och arbetsgruppen Hållbara
transportkorridorer har tillsammans med Lunds tekniska högskola och Victoria Swedish ICT gjort en
förstudie om svenska förhållanden och hur demonstrationsprojekt kan utformas. Förstudien
presenterades på en workshop i maj 2016. 103
Regeringsuppdrag att utreda potential inlandssjöfart och kustsjöfart
Sjöfartsverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera utvecklingspotentialen för
inlandssjöfarten och kustsjöfarten i Sverige, identifiera eventuella hinder mot en utveckling samt vid
behov föreslå åtgärder i syfte att främja förutsättningarna för sjöfartens gods- och
persontransporter. Godsflöden som Sjöfartsverket planerar att analysera närmare är till exempel
lastbilstransporterna från södra Sverige och västkusten upp till Stockholm och bränsledistributionen i
Mälarregionen. Arbetet ska ske i nära samarbete med Trafikverket. 104105
Energo godstransporter
Energo är ett projekt som handlar om att uppnå energieffektivare godstransporter genom förbättrad
logistik, till exempel förändrade tidpunkter av leveranser. Fallstudier kommer att göras hos Scania,
Stora Enso och Ahlsell och projektet genomförs av Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV),
Chalmers och Nätverket för transporter och miljön (NTM). 106
Godstransporter på järnväg – utveckling och framtida möjligheter
I en rapport från VTI beskrivs hur marknaden för godstransporter på järnväg fungerar idag, 20 år
efter avregleringen, och hur den kan utvecklas i framtiden. Det finns en fungerande konkurrens på
godstransportmarknaden - effektiviteten har ökat men lönsamheten har varit låg. Den snabba
ökningen av persontrafiken tar mycket av banornas kapacitet och bristen på plats är det största
hindret för ökade godstransporter. Enligt forskarna kan höjda banavgifter på sträckor med
kapacitetsbrist vara motiverat. De långa ansökningsperioderna för tåglägen är dåligt anpassade för
näringslivet, vars produktion kan skifta med kort varsel. En effektivare planering och successiv
justering av tågplanen under årets gång skulle kunna öka kapacitetsutnyttjandet. Även den låga
tillförlitligheten är ett problem för godstransporterna. Mindre förseningar är ofta inget problem men
längre förseningar riskerar att förstöra de omlopp godstågen går i. Rapporten är skriven som ett
underlag till Utredningen om järnvägens organisation. 107
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Styrning av trafik för snabbare godstransporter in och ut ur städerna
En förstudie har gjorts för att se om det går att få samhällsnyttiga och miljövänliga godstransporter
snabbare in och ut ur städerna på befintligt vägnät. Lastbilarna ska vara uppkopplade och trafiken
styrs till specifika körfält. I en fortsatt studie kommer trafiksimulering av de mest trafikerade vägarna
i Stockholm och Göteborg att ingå. 108
Swiftly green slutfört
EU-projektet SWIFTLY Green som startade 2013 är nu avslutat. Resultatet är The Green Corridor
Portal där förslag på hur man minskar transporternas miljöpåverkan är samlade och kan användas av
transportörer och beslutsfattare i Europa. På webbsidan kan man mäta utsläppsdata, rangordna
potentiella transportalternativ och sortera och värdera förslag på åtgärder. 109
Minska trängsel och miljöeffekter från tunga fordon i anslutning till hamnar och terminaler
När gods ska komma till och från en hamn går mycket av det med lastbil genom en tätort. Det får
negativa effekter både på miljön och trafiksituationen. Så kallade extended gates är ett sätt att
minska transporterna genom en tätort till dess hamn genom att att i tätortens utkant ha
omlastningscentraler. En studie har gjorts för att se om ett koncept som extended gates kan vara
genomförbart och lönsamt med några svenska hamnstäder som exempel. Studien kommer fram till
några punkter som bör vara uppfyllda om extended gates ska vara värda att införa, både ur ett
företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt perspektiv:
- En sträcka från hamn till extended gate på över 20 km, varav en betydande del genom tätort.
- En kösituation i hamnen med väntetider över 20-30 minuter.
- En situation med brist på kapacitet i vägnätet till och från hamnen.
- En situation med brist på kapacitet i hamnen tillsammans med en markanvändningskonflikt. 110111.
Triple helix-satsning på gods
Inom Closer ska en förstudie för att undersöka behovet av att en samlad satsning på forskning och
innovation, så kallad triple helix, göras under 2016 inom området godstransporter. Förstudien ska
svara på om en sådan satsning kan vara ett effektivt sätt att inom befintlig infrastruktur få ett mer
sammanhållet och hållbart godstransportsystem med ökad effektivitet. Förstudien finansieras av
Trafikverket. 112
HCT årskonferens
I september 2016 arrangerades High Capacity Transports årskonferens av Closer. Programmet
innehöll bland annat presentationer av forsknings- och demonstrationsprojekt och information om
vad som görs för att förbereda vägnätet och transportsystemet för ett införande av 74-tons
lastbilar. 113
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Inlandssjöfart i städer
Lighthouse och Maritima klustret i Västsverige arrangerade i mars 2016 seminariet ”Vatten i staden –
barriär eller tillväxt?”. Seminariet handlade bland annat om urban sjöfart i relation till kollektivtrafik,
samhällsekonomiska vinster, logistik, bränsle och attraktiva städer. 114
Kustsjöfart
Kustsjöfart var temat för ett seminarium i februari 2016 arrangerat av bland andra Sjöfartsforum om
kustsjöfartens möjligheter att utvecklas och bli en viktig del av det svenska transportsystemet. 115
Transportinköpspanelen
Transportinköpspanelen är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers tekniska
högskola och Göteborgs universitet med syfte att genom forskning i nära samarbete med näringslivet
bidra till effektivare inköpsarbete, bättre logistik och minskad miljöpåverkan från transporter. Man
har byggt upp en databas baserad på enkäter som skickas ut vartannat år till företag med frågor om
transportinköp såsom transportflöden, krav, avtal, val av transportslag, miljöaspekter, samarbete
med transportörer och företagens syn på transportbranschens framtid. 116
Ökad säkerhet vid transporter av farligt gods
Ett tvärvetenskapligt projekt med syfte att öka säkerheten vid transporter av farligt gods genom
förbättrad och transparent informationshantering och ökad samverkan mellan olika inblandade
aktörer utförs inom Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC). Projektet
finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 117
Hållbara transporter hela vägen hem
Consumer logistics och Bus rapid distribution är två forskningsprojekt vid Göteborgs universitet som
på olika sätt handlar om hur varorna vi köper kommer hem till oss. Det första har undersökt hur
familjer som bor i städer och inte har bil transporterar hem sina varor, både barnfamiljer och äldre
ingår i studien. Det andra handlar om hur varor köpta på nätet distribueras, framför allt den sista
biten till hem till konsumenten. Genom att till exempel använda elcyklar för gods kan både kostnader
och utsläpp minska. 118
Godstransporter – en omvärldsanalys
Transportanalys har gjort en omvärldsanalys för godstransportområdet och studerat
omvärldsfaktorer och trender som påverkar efterfrågan på godstransporter. Rapporten är ett
underlag till regeringens kommande infrastrukturproposition för riksdagens beslut om planperioden
2018–2029. 119
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Övriga världen
Självkörande robot hjälper till med varuleverans
En självkörande robot som kan köra hem shoppingvaror har utvecklats av det brittiska företaget
Starship Technologies. Konsumenterna kan följa robotens väg i realtid genom en app i mobilen. 120
European Truck Platooning Challenge
Den 6 april arrangerade den holländska regeringen The European Truck Platooning Challenge i
Rotterdam. Konvojer av semi-autonoma och elektroniskt kopplade lastbilar från DAF Trucks, Daimler,
Iveco, MAN Trucks & Bus, Scania och Volvo Group deltog i eventet som bedömdes vara en stor succé.
Harrie Schippers, talesperson för European Automobile Manufacturers Association (ACEA)
Commercial Vehicle Board, menade att det enda hinder som nu fanns för att få ett brett genomslag
för kolonnkörning var skillnader i lagstiftning mellan EU:s olika medlemsländer. 121
Godstransporter på inre vattenvägar
Technische Universität Wien har varit koordinator för EU-projektet NEWS (Development of a Next
generation European Inland Waterway Ship and logistics system). Syftet med projektet har varit att
öka godstransporterna på inre vattenvägar och då särskilt Donau. Konsortiet har tagit fram en ny typ
av pråm som kan drivas med antingen el eller naturgas vilket ger betydligt lägre utsläpp jämfört med
diesel. 122123
Trender inom logistikområdet enligt DHL
DHL har tagit fram en rapport som visar trender inom logistikområdet. De trender som man bedömer
kommer att påverka området mycket inom de närmaste fem åren är:
- anteciperad logistik (anticipatory logistics)
- logistiska marknadsplatser (logistics marketplaces)
- omnikanalsystem (omni-channel logistics)
- efterfrågestyrd leverans (on-demand delivery)
- logistiska supernät (supergrid logistics)
- 3D-utskrifter (3D printing)
- stora datamängder (big data)
- molnbaserad logistik
- sakernas internet (Internet of Things)
- robotik och automation
- självkörande fordon 124
Transportministrar har undertecknat avtal om godstransporter i sydöstra Europa
Transportministrarna i Tyskland, Tjeckien, Österrike, Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien och
Grekland undertecknade den 21 juni 2016 en deklaration om en handlingsplan för godstransporter
via järnväg i Orient/East-Med Corridor inom det transeuropeiska transportnätet TEN-T. Syftet med
handlingsplanen är att ta bort flaskhalsar och göra järnvägstransporterna mellan länderna mer
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effektiva. Bland målen märks förbättrad punktlighet och kortare transittider, att öka korridorens
attraktivitet, transportpotential och konkurrenskraft. 125
Flygplats för drönare
En flygplats för drönare (droneport) planeras i Ruanda. Drönarna ska frakta gods till olika delar av
landet och det kan vara början på en utveckling som underlättar transporter i hela Afrika där bristen
på god transportinfrastruktur är stor. Det är den Londonbaserade arkitektfirman Fosters + Partners
som tillsammans med Afrotech, ett afrikanskt initiativ inom École polytechnique fédérale de
Lausanne, ligger bakom projektet. 126
Flygtransporterna ökar i amerikansk prognos
Department of Transport i USA har gjort prognoser för godstransporter inom USA för perioden 20152045. Godsvikten förväntas öka med 40 procent där flygtransporter står för den största ökningen.
Godsvärdet förväntas öka med 92 procent. Även här står flygtransporterna för den största
ökningen. 127

2.9. Miljö
Sverige
Energiforskning
Energiforskningens roll i Sverige 2017 och framåt var temat för ett seminarium arrangerat av
Energimyndigheten i januari 2016. Programmet innehöll bland annat presentationer om forskningens
roll i omställningen till ett klimatneutralt samhälle, energisystemet och klimatfrågan, styrmedel för
att påskynda innovationer och Energimyndighetens roll som forskningsfinansiär. 128
Utsläpp av koldioxid och växthusgaser
Sveriges utsläpp av koldioxid och växthusgaser har minskat med 25 procent sedan 1990. Utsläppen
från inrikes transporter utgjorde 33 procent av Sveriges totala utsläpp år 2015. I siffrorna ingår
utsläpp från samtliga transportslag men den största andelen utsläpp kommer från vägtrafiken och då
från personbilar. Mellan åren 2008 och 2014 var trenden att utsläppen från inrikes transporter
minskade men under 2015 verkar denna minskning ha avstannat. Minskningen beror på ökad
inblandning av biodrivmedel i diesel, mer bränsleeffektiva bilar och ökad andel miljöbilar av
nybilsförsäljningen. Att minskningen har avstannat under 2015 kan bero på att trafikmängden har
ökat. 129
Bonus-malus-system för bilar
En utredning från april 2016 föreslår att ägare till bilar med höga utsläpp av koldioxid ska betala
högre fordonsskatt medan ägare till bilar med lägre utsläpp ska få en bonus vid inköpstillfället. Ett
sådant bonus-malus-system skulle enligt utredningen gälla för personbilar, lätta lastbilar och lätta
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bussar tillverkade 2018 eller senare. 130131
Förväntade utsläpp från el- och hybridfordon
National Renewable Energy Laboratory som ingår i U.S. Department of Energy har gett ut en rapport
som presenterar förväntade utsläpp förknippade med batteridrivna elektriska fordon och plug-in
hybridfordon. Utsläppen är beräknade för resor gjorda med flera olika fordonstyper med en
fordonseffektivitet så som den förväntas se ut år 2025. Emissioner från fyra olika laddningsscenarier
och fem olika elnätsscenarier presenteras. 132
Fyra framtidsscenarier från Energimyndigheten
Energimyndigheten har arbetat fram fyra olika framtidsscenarier (Forte, Legato, Espressivo och
Vivace) som ska visa hur framtidens energisystem kan se ut beroende på hur politiker och andra
aktörer väljer att agera:
- Forte har som främsta prioritering att säkra tillgången till energi. Låga energipriser, ekonomisk
tillväxt och tillgång till arbete är i fokus.
- Legato ser ekologisk hållbarhet och global rättvisa som viktigt. Målet är att minska energisystemets
miljöpåverkan och se energifrågan i ett globalt perspektiv.
- Espressivo satsar på grön energi med decentralisering och småskalig produktion.
- Vivace har klimatfokus. Sverige är ett internationellt föregångsland inom områden som miljöteknik
och bioindustri.
Alla fyra scenarierna har tagit hänsyn till globala megatrender som:
- den globala uppvärmningen fortsätter
- fattigdomen minskar
- utbildningsnivån ökar
- natur, miljö- och hälsofrågor blir alltmer viktiga
- fortsatt digitalisering innebär nya möjligheter och utmaningar
- fortsatt snabb teknikutveckling
- global sammanlänkning av människor, kapital, varor och tjänster
- befolkningstillväxt fram till 2050
- ökad befolkning och bostadsbrist i Sverige gör att behovet av nya bostäder ökar
- ökad konkurrens om naturresurser. 133
Satsning på eldrivna transportmedel behövs
Transportsektorn står för 23 procent av de globala koldioxidutsläppen och fram till 2050 förväntas
andelen fördubblas, mest beroende på att trafiken ökar i Kina, Indien och länder i Sydostasien. Detta
enligt Felix Creutzig vid Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change i Berlin.
För att minska koldioxidutsläppen till 2050 behöver man satsa stort på eldrivna transportmedel som
t.ex. bilpooler för elbilar, elcyklar och utbyggd spårbunden trafik. Creutzig menar att en tydlig trend
är att batteripriserna sjunker vilket är fördelaktigt för elbilen jämfört med en satsning på biobränsle
och vätgas. 134
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Kvävekontrollområde för sjöfarten
Östersjön och Nordsjön kan komma att bli NECA-områden från och med 2021, om den ansökan som
länderna runt haven har lämnat in till International Maritime Organization (IMO) beviljas. NECA
(Nitrogen Oxides Emission Control Area) innebär strängare regler för utsläpp av kväve. Regeringen
har gett Trafikanalys i uppdrag att utreda vilka konsekvenserna ett kvävekontrollområde får för
svensk sjöfart och industri. 135
Hållbara hamnar
Projektet Swiftly Green har gett ut en handledning i hållbar verksamhet för hamnar, Greening of Port
Operations – best practice guide. 136
Mikroartiklar av plast i havet
Den största källan för spridning av mikroplast (plastpartiklar mindre än 5 millimeter) är slitage av
vägbanor och däck visar en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjorts på uppdrag av
Naturvårdsverket. Mikroplast är ett problem för havsmiljön dit partiklarna kommer från
avloppsreningsverk, dagvatten, snötippning och från atmosfären. I nuläget saknas det dock
information om hur stor del av de trafikrelaterade mikropartiklarna som påverkar havsmiljön. 137
Risker med ökade regnmängder och vattenflöden
Projektet Nederbörd och översvämningar i framtidens Sverige har studerat riskerna med ökade
regnmängder och vattenflöden. Projektet har studerat tre pilotområden, Torneälven, Ätran och
Klarälven, där översvämningsrisken är stor redan idag. Utifrån framtida klimatscenarier för de här
områdena har projektet kartlagt risker och tagit fram åtgärdsplaner. Projektet har finansierats av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 138
En fossilfri personbilsflotta – hur når vi dit på lång sikt?
Enligt de transportpolitiska målen bör Sverige år 2030 ha en fossiloberoende fordonsflotta som en
del i transportsektorns bidrag till att klimatmålen nås. Trafikanalys har i en rapport utvärderat
styrmedel och åtgärder som ska öka de fossiloberoende fordonens andel av fordonsflottan och fokus
har varit på de långsiktiga effekterna. 139
Subventionerade tjänstebilar är dåliga för klimatet
De regler som finns för förmånsbilar är negativa för klimatet och regeringen behöver ändra systemet
skriver tre miljöexperter från IVL Svenska Miljöinstitutet i en debattartikel. Förmånsbilar är kraftigt
subventionerade och ökar mer än bilförsäljningen i övrigt. Det leder till större bilar och högre
bilanvändning och ger inte några ekonomiska incitament att att byta till kollektivtrafik och cykel och
utvecklingen av nya tjänster som bilpooler stimuleras inte heller. 140
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NISA Nordic Initiative for Sustainable Aviation
Nordic Initiative for Sustainable Aviation (NISA) är ett samarbetsorgan för flygbolag, flygplatser,
myndigheter och flygplanstillverkare som arbetar för att göra flyget mer klimatvänligt genom ökad
användning av fossilfria bränslen. NISA är en av grundarna till Fly Green Fund som är en ekonomisk
förening som samlar in pengar för att stötta användningen och utvecklingen av biodrivmedel inom
flyget. 141
Nanopartiklar från båttrafiken i Östersjön
Forskare har med en ny metod kunnat undersöka hur stor del av nanopartiklarna längs Östersjöns
kuster som kommer från sjöfarten, och det är nästan hälften. Utsläpp av partiklar bidrar till förtida
dödsfall så det är viktigt att fortsätta med det här arbetet enligt forskarna i projektet och också att
titta på vilka effekter på partikelhalterna den nya regeln som begränsar sulfatinnehållet i
fartygsbränslet kommer att få. 142
Klimatklivet
Klimatklivet är ekonomiskt stöd från staten till kommuner, landsting, företag och organisationer som
vill genomföra konkreta klimatåtgärder lokalt. Exempel på åtgärder som kan få stöd inom
transportområdet är laddinfrastruktur för elfordon och cykelbanor och annan infrastruktur för
cykel. 143
Ekosystemtjänster
Naturvårdsverket ska på uppdrag av Miljödepartementet genomföra en informationskampanj om
ekosystemtjänster fram till och med december 2017. Målet är bland annat att öka förståelsen för
den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden och deras betydelse i samhället. Enligt
Naturvårdsverkets definition är ekosystemtjänster ”… de produkter och tjänster från naturens
ekosystem som bidrar till vårt välbefinnande. Det handlar om vanliga produkter som spannmål,
kaffebönor och träråvara samt tjänster som att rena vatten, reglera klimat och pollinera växter. Vi
människor får nyttan antingen direkt, som när växter producerar syre. Eller genom en insats, som när
vi bedriver jordbruk som ger livsmedel.”. 144
Att minska flygets klimatpåverkan går långsammare än beräknat
Flygindustrins sätt att presentera ny miljövänlig teknik kan få politiker att inte driva en politik som
påverkar de utsläpp som flyget står för idag. Forskare från Linnéuniversitetet och flera utländska
universitet menar att flygindustrin genom media får vissa politiker att tro att ny teknik och
miljövänliga bränslen snart kommer att minska flygets klimatpåverkan så radikalt att man snart har
kommit till rätta med flygets klimatpåverkan. Enligt forskarna är det här ofta ”teknikmyter” och det
är osannolikt att de på kort sikt kommer att implementeras på bred front inom flyget. 145
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Lågsvavelbränsle räcker inte för att få ner partikelhalterna
Lägre svavelhalt i fartygsbränsle räcker inte för att få ner partikelhalterna tillräckligt visar en
avhandling från Chalmers utan det beror också vilken sorts bränsle som används. Man har undersökt
hur svavelhalter och olika bränslen påverkar partikelhalterna i utsläppen. Flytande naturgas (LNG)
och destillat är till exempel ett bränsle som ger låga halter av partiklar i avgaserna. 146
Flygforskningscentrum mot buller
Buller från flygplatser i närheten av städer är ett växande problem runt om i världen. Sedan
november 2015 finns ett forskningscentrum mot flygbuller vid flygplatser på KTH, Centrum för
hållbar luftfart, som drivs i samarbete med Trafikverket. 147148
Styrmedel och teknisk utveckling ska bidra till minskade utsläpp
Sex av sju partier i den av regeringen tillsatta Miljömålsberedningen menar i en debattartikel att
utsläppen från inrikes transporter måste vara minst 70 procent lägre år 2030 jämfört med nivåerna
år 2010. Klimatförändringarna sker hastigare än förväntat och kommer att innebära stora
förändringar i framtidens vattenförsörjning, livsmedelsproduktion och bosättningsmöjligheter. Den
stora minskningen kommer att kunna vara möjlig med hjälp av styrmedel och tack vare den snabba
tekniska utvecklingen. Inom samhällsplaneringen behöver åtgärder vidtas för att öka gång, cykling
och användning av kollektivtrafik. Inom infrastrukturplaneringen måste kollektivtrafikresor mellan
orter underlättas. 149
Övriga världen
Skogsråvara blir biodrivmedel
I Finland bedöms utvecklingen av en bioekonomi vara viktig för hållbar tillväxt i framtiden. I arbetet
med att utvecklas mot en bioekonomi är bioraffinaderier viktiga och demonstrationsprojekt pågår
där produktion av avancerade biodrivmedel ingår. Eftersom skogsindustrin är viktig för den finska
ekonomin har de stora skogsbolagen samarbete med drivmedelsindustrin. Företag som UPM, St1,
Stora Enso och Neste utvecklar flytande drivmedel från skogsråvara medan Metsä utvecklar gas.
Inom sjönäringen strävar man efter att bli globalt ledande i tillverkningen av LNG-drivna fartyg och
också att driva fler fartyg med LNG. 150
Lagar främjar förnybar energianvändning
Finland har bestämt att andelen förnybar energianvändning i transportsektorn ska vara 20 procent år
2020. För att kunna uppnå det målet finns dels lagen om punktskatt på flytande bränsle, dels lagen
om främjande av användning av biodrivmedel för transport. Punktskattelagen innebär en
differentiering av koldioxidskatten på drivmedel utifrån livscykelutsläpp. Drivmedel som klarar
minskningar av utsläppen med mer än 60 procent kommer inte att bli koldioxidskattade alls. 151
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Koldioxidneutral huvudstad
I Danmark siktar Köpenhamn på att bli världens första koldioxidneutrala huvudstad till år 2025. Som
ett led i den utvecklingen byts nu hälften av stadens gatubelysning ut till mer effektiv LED-belysning.
Energianvändningen kommer att minska med 57 procent med start under 2016. 152
Biojet
I Norge pågår samarbeten mellan olika företag för att producera biojetbränsle baserat på
skogsråvara. 153
Isländska miljöappar
Av de nio förslag som har nominerats till Nordiska rådets miljöpris är två transportrelaterade. Båda
de förslagen kommer från Island och handlar om appar. Appen e1 för samman elbilsägare med ägare
av laddningsstationer och från appen Strætó kan man köpa bussbiljetter och i realtid följa var bussen
befinner sig och hur lång väntetiden är. 154
Nederländerna utvecklar bioport
I Nederländerna har ett samarbetsavtal undertecknats som ska göra Nederländerna till en bioport
dvs. en central för distribution av biobränsle för flyget. 155
Järnvägsnät ska drivas med vindkraft
Det nederländska järnvägsnätet kommer att drivas helt och hållet med förnybar vindkraft till 2018.
Redan i år planeras att järnvägsnätet ska drivas till hälften av vindkraft men ett nytt grönt
energikontrakt mellan elleverantören Eneco och energiupphandlingskonsortiet VIVENS där bland
annat det nederländska järnvägsbolaget (Nederlandse Spoorwegen) ingår innebär att vindkraften ska
stå för 100 procent av elproduktionen till 2018. Kontraktet möjliggör för alla nederländska invånare
att resa klimatneutralt oavsett avstånd enligt Michel Kerkhof, account manager, vid Eneco. 156157
Luftföroreningar och fotokatalys
Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt) arrangerade 2015 ett seminarium om användning av
byggnadsmaterial med fotokatalytiska egenskaper som renar ytan från luftföroreningar, med
exempel bland annat från tunnlar och bullerskydd. 158
Koldioxidutsläpp från flyget
ICAO och flygindustrin har inlett ett samarbete där målet är att halvera koldioxidutsläppen från flyget
med 50 procent till år 2050 jämfört med 2013. Olika sätt att nå målet är energieffektivisering, rakare
flygrutter som leder till kortare resväg och glidflygning vid landning. Flygplanen kan göras mer
bränsleeffektiva genom att använda kompositmaterial som gör dem lättare, ändra formen på
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vingarna och placera motorerna annorlunda. Dessutom behöver man hitta alternativa drivmedel för
att nå upp till de satta målen. Biobaserat flygbränsle är därför aktuellt. 159
Klimatrapporter från ITF/OECD
Inför klimatmötet i Paris 2015, COP21, gav ITF/OECD ut sex korta rapporter med följande teman:
- Bilpooler och samåkning som lösning på städers trafik-och utsläppsproblem. 160
- Hållbara transporter i Indiens och Kinas megastäder. 161
- Ökande världshandel och hållbara godstransporter. 162
- Minska koldioxidutsläppen från internationellt flyg. 163
- Värdering av koldioxidutsläpp i samhällsekonomiska analyser. 164
- Klimatförändringarnas inverkan på transportinfrastrukturen – hot, risker och åtgärder. 165
Ett grönt och inkluderande transportsystem
Det årliga toppmötet för transportministrar och andra beslutsfattare och aktörer inom
transportområdet som anordnas av International Transport Forum hade 2016 temat Green and
Inclusive Transport. Fokus var således på hur utsläppen från transportsektorn kan minska och hur
transportsystemet kan bli mer tillgängligt och jämlikt för alla. De 18 sessionerna var:
- The transport we want: Green, efficient and inclusive
- Infrastructure renewal for greener and more inclusive transport
- The power of choice: How is travel demand shaping cities?
- The future of transport
- The future of the car
- ITF Transport Outlook: Scenarios to 2050
- From the gateway to the front door: How to improve hinterland supply chains
- Women in transport: The road to diversity
- Measuring the socio-economic benefits of public transport
- New approaches to urban freight delivery
- Innovation for greening maritime transport
- The digital revolution and the transport labour market
- Transport Innovation Talks
- Accelerating the transition: Innovation for greener and more inclusive transport
- Inclusive transport planning for low density rural areas
- Innovation for greening aviation
- Reducing air and noise pollution in cities
- Inclusive urban transport planning for more equitable growth 166
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Sverige och Luxemburg ska minska utsläppen mest
EU-kommissionen har lämnat ett förslag på hur mycket medlemsländerna ska minska sina utsläpp av
växthusgaser till år 2030. Enligt förslaget ska Sverige och Luxemburg minska sina utsläpp med 40
procent till 2030 jämfört med 2005 års nivå vilket gör dem till de två länder som ska minska
utsläppen mest. De nationella målen är bindande och gäller transporter, byggnader, jordbruk,
avfallshantering, markanvändning och skogsbruk. 167
Konkurrens om biobränslet
Andelen biobränsle var 0,05 procent av den totala bränslekonsumtionen för kommersiell luftfart år
2009. Målet för European Advanced Biofuels Flightpath är 2 miljoner ton, dvs. 2,06 procent år 2020,
vilket rent teoretiskt kan uppfyllas utifrån produktionen på EU-nivå. I praktiken är det dock
osannolikt att målet kan uppnås eftersom konkurrensen från andra transportslag är så hård. 168
Ökade utsläpp för luftfarten enligt prognos
Prognoser för luftfarten tyder på att det är osannolikt att framtida tekniska förbättringar kommer att
kunna balansera effekten av framtida trafiktillväxt. Koldioxidutsläppen beräknas därför öka med 44
procent, från 144 miljoner ton år 2005 till 207 miljoner ton år 2035. Kväveoxidutsläppen beräknas
öka med 42 procent från år 2005 till 2035. 169
Europeiska kommissionens nyckelmål till 2030
Inom Europa har 2030 Climate & Energy Framework satt upp tre nyckelmål till år 2030. De är:
- minst 40 procent minskade utsläpp av växthusgaser
- minst 27 procent andel förnyad energi
- minst 27 procent förbättrad energieffektivitet. 170
Nyckelmålen är i linje med Europeiska kommissionens Roadmap for moving to a competitive low
carbon economy in 2050 171, Energy Roadmap 2050 172, och Transport White Paper 173.
Forskningsfrågor om hur sjötransporter påverkar miljön
Transportation Research Board (TRB) har gett ut en rapport om trender och viktiga
forskningsområden som visar hur sjötransporter påverkar miljön. Rapporten tar upp framtida
forskningsfrågor relaterade till:
- alternativa bränslen
- luftkvalitet och hälsa
- metoder för utsläppsinventering
- bränslebesparing och utsläppsminskning från fartyg
- regelverk för bränsle och utsläpp
- sjötransporter i Arktis
- utbyggnad av Panamakanalen och byggandet av Nicaraguakanalen
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- föroreningar som invasiva främmande arter, gråvatten, slagvatten och barlastvatten, båtbottenfärg,
farligt material, skräp, luftföroreningar och skorstensemissioner
- muddring
- miljöpåverkan av produktion och distribution av havsbaserad energi som t.ex. LNG
- undervattensljud från fartyg
- klimatförändringar och klimatvariationer. 174
AMA vill minska användningen av lysdioder som vägbelysning
American Medical Association (AMA) varnar för vägbelysning där lysdioder (Light Emitting Diodes,
LED) används. Lysdioder skapar ett blått ljus som bländar mer än vanlig vägbelysning vid körning på
natten. Det påverkar också sömnrytm och sömnkvalitet samt bidrar till ökad trötthetskänsla. AMA
går nu ut med en samling rekommendationer kring användningen av lysdioder vilket också stärker
AMAs inställning till ljusföroreningar och de negativa miljö- och hälsoeffekterna av nattlig
belysning. 175
Strategier för att min ska föroreningar från transporter
Frontier Group i USA har gett ut en rapport som identifierar trender och föreslår strategier som ska
minska föroreningar från transporter. De möjligheter man ser är:
- motorbyte
- urbanisering och smart tillväxt
- delad mobilitet
- kollektivtrafik
- ändrad användning av mark i städer
- smart prissättning
- gång och cykling
- informationsteknologi. 176
Kostnader för lägre halter av svavel
De internationella reglerna för utsläpp av svavel från fartyg har skärpts och sedan 2015 gäller en
högsta svavelhalt i bränslet på 0,10 procent i svavelkontrollområdena (SECA) där t.ex. Nordsjön och
Östersjön ingår. En rapport från ITF/OECD undersöker vilka effekter det har fått på sjöfarten och även
vad en planerad sänkning till maximalt 0,50 procent utanför SECA-områdena skulle få för effekter,
framför allt på kostnaderna. För ett containerfartyg som går mellan Asien och Nordeuropa har
kostnaderna ökat mellan 1,2 och 3,6 procent. Kostnadsökningen vid en global gräns på 0,5 procent
skulle däremot kunna bli mellan 20 och 80 procent. 177

2.10. Trafikteknik
Sverige
Mobiler som verktyg vid trafikstyrning
Genom att registrera uppgifter från mobiler som befinner sig i bilar kan man få kompletterande
information om trafikflödena som gör att trafikstyrningen kan förbättras. Forskare på KTH har
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tillsammans med Google och Trafikverkets ledningscentral Trafik Stockholm samlat in data om
trafikflödena i och kring tunneln vid Södra länken som är ett område där köer ofta uppstår. Genom
att kombinera mobildata och trafiksimuleringar kan man ta fram olika strategier för att minska
trängseln vid tunneln. Målet är att kunna förutsäga var och när köerna uppstår, information som
sedan kan användas för trafikplanering och olika trafikinformationstjänster bland annat. 178
Nya tidens trafikmodeller
Trafiken står inför ett paradigmskifte i och med att människan som förare är på väg att bytas ut mot
en dator. Fram till nu har trafikmodeller byggt på att det sitter en förare i bilen som bestämmer
fordonets färd. När fordonen blir helt eller delvis självkörande kommer troligen de modellerna att
behöva ändras eller bytas ut. Forskare på VTI, Linköpings universitet och KTH ska i ett gemensamt
projekt kartlägga vilka krav och förändringar som kan bli aktuella för att kunna simulera framtidens
trafik. Trafikverket är med som finansiär. 179
Dynamiska meddelanden och hastighetsgränser
Dynamiska trafikskyltar som aktiveras med ett meddelande när fordon närmar sig används på många
ställen för att få förare att hålla hastighetsgränsen. I en avhandling från Högskolan Dalarna har man
studerat vid vilken hastighet meddelandet bör aktiveras för att få bästa effekt. Enligt avhandlingen
har skyltarna begränsad effekt på hastigheten om den hastighet som får skylten att aktiveras inte är
rätt vald utifrån den hastighetsgräns som gäller och avhandlingen visar också att skyltarna kan ha
större effekt på motorvägar än på de mindre gator där de ofta används. 180
Genombrott för ITS nära förestående?
Trafiken i världen ökar hela tiden och för att husera den byggs mer och mer infrastruktur trots att
kunskapen om att intelligenta transportsystem (ITS) som en lösning på kapacitetsbristen har funnits
länge. Mycket forskning har gjorts om tekniken samtidigt som teorier och planerade strategier finns
utarbetade men ITS har ännu inte implementerats i trafiksystemet på ett genomgripande sätt. Enligt
ITS-Sweden är regelverket en av svårigheterna och samordning mellan aktörerna en annan.
Trafikverket arbetar nu tillsammans med Transportstyrelsen, Vinnova och ITS Sweden med att ta
fram 12 prioriterade områden som de anser har stor betydelse för utveckling och genomförande av
ITS fram till år 2020. Områden och handlingsplaner för arbetet redovisades i oktober 2016 på den
nationella ITS konferensen i Stockholm. 181182
Övriga världen
BikeScout hjälper cyklister
Ett företag i Nederländerna har utvecklat ett intelligent varningssystem, BikeScout, som läser av
mötande cyklisters hastighet och avstånd med hjälp av radarteknik, beräknar ankomsttiden och
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varnar bilförare genom LED-lampor i vägbanan. 183
Kompakta parkeringar för lastbilar med hjälp av ITS
I Tyskland finns försök med lastbilsparkeringar där fordonen parkerar tätt efter varandra efter
avresetid. Det gör att fyra lastbilar kan få plats på samma yta som vanligtvis ett fordon. 184
Trafiköverblick i korsning utan induktion
I Tyskland testas ny utrustning för att mäta trafik i korsningar istället för de induktiva slingor som har
använts hittills. Med radar, videokameror, värmekameror och mätning av magnetfält kan man få
uppgifter om mer än med induktionstekniken, sådant som kölängder, antal bilar i kö och cykel- och
gångtrafiken. Det ger bättre möjligheter att optimera trafikstyrningen i korsningar. 185
Intelligenta trafiksystem behöver byggas ut
I Tysklands Digitale Agenda 2014-2017 slår man fast att intelligenta trafiksystem behöver fortsätta att
byggas ut. Trafiksäkerheten och vägtrafikens effektivitet kan förbättras med intelligenta
transportsystem och automatiserade fordon. Gränssnitten mellan olika transportslag behöver
optimeras, till exempel genom sömlösa resor från dörr till dörr. Andra exempel på modern och
kraftfull digital infrastruktur är användning av automatisk identifiering inom inlandssjöfarten, digital
planering inom byggbranschen och metoder för integrerad hållbar stadsutveckling där smart cities är
ett nyckelbegrepp. 186
Digitalisering av järnvägen
Vid Zukunftsforum Schiene Digital som hölls av Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur den 22 juni 2016 undertecknades Strategie Schiene Digital av företrädare för
regeringen, DB och Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB). Strategin innehåller fem
punkter som ska leda till digitalisering av järnvägstransporter. De fem punkterna innebär:
- Stora investeringar för att modernisera och digitalisera järnvägen. I första hand införande och
implementering av ETCS och elektroniska ställverk.
- Kostnadsfri internettillgång över WLAN på fler tåg och tågstationer.
- Forskning och utveckling. Regeringen kommer att investera 75 miljoner euro i digital utveckling för
att öka spårkapaciteten. En öppen dataportal, mCLOUD, har utvecklats som innehåller mobilitets-,
geo- och väderdata.
- Automatisering och nätverk. Syftet är att göra järnvägssystemet mer flexibelt, energieffektivt och
hållbart med målet att göra Tyskland internationellt teknikledande.
- Digital planering och byggande. Till år 2020 kommer BIM att vara standard vid alla offentliga
transportinfrastrukturprojekt. Byggandet ska ske efter principen Erst digital, dann real bauen. 187188189
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Forskningsöversikt – kooperativa intelligenta transportsystem
Transport Research & Innovation Portal (TRIP) har gett ut en forskningsöversikt över mestadels EUprojekt inom området kooperativa intelligenta transportsystem. Rapporten behandlar följande
aspekter: kommunikationsteknologi, dataskydd och -säkerhet, godstransporter och logistik,
människa-maskin-interaktion, informationssystem och informationsplattformar,
motorvägsapplikationer, kollektivtrafik, säkerhet, effektivitet och emissioner, sensorer samt
applikationer för stadstrafik. Bedömningarna syftar till att visa på övergripande forsknings- och
finansieringstrender, koppling mellan forskning och nuvarande politik, politiska konsekvenser utifrån
forskningsresultaten och luckor i forskningen. 190
Plattform för kooperativ ITS i EU
Platform for the Deployment of Cooperative Intelligent Transport Systems in the European Union (CITS Platform) är ett samarbetsorgan inom EU för att främja utvecklingen och införandet av kooperativ
ITS. I januari 2016 publicerades en slutrapport som listar enhetlig teknik, rättsliga frågor, legitimitet
och internationellt samarbete som extra viktiga områden för att möjliggöra en snabb och
framgångsrik etablering av kooperativa system. 191192
ITS-system ska minska trafikstockningar
I Japan har regeringen satt upp som mål att minska trafikstockningarna med hälften till år 2020
jämfört med år 2010. Man satsar därför mycket på ITS och installerar ITS-lösningar över hela landet.
Electronic Toll Collection System och Vehicle Information and Communication System är exempel på
två ITS-system som ska göra att trafiken flyter på bättre. 193
Väg- och trafikinformation via app
Crowdsourcing av data används till exempel av kart och reseplaneringsappen Waze. Med hjälp av
denna teknik kan appen lämna information om köbildning, trafikolyckor och poliskontroller.
Användarna kan få information om vägavstängningar och vägbyggen men lämnar också ifrån sig egen
information om hastighet och vägstatus. 194
Realtidsdata förhindrar trafikstockningar
En helt ny teknik för att förbättra trafiksituationen på väg M80 i Melbourne, Australien, har tagits i
bruk enligt ett pressmeddelande från Victoria State Government. Systemet, Adaptive Variable Speed
Limit, som styrs med hjälp av en algoritm, samlar in realtidsdata och förmedlar information om
hastigheter och trafikläge till trafikanterna via portaler ovanför vägen. Systemet har tagits i bruk på
den del av vägen där trafiken ska styras om från fyra filer till två. Med hjälp av den nya tekniken kan
förarna få information om förändrade hastighetsgränser innan trafikstockningar uppkommer så att
trafiken kan flyta bättre. Tekniken bygger på ett samarbete mellan VICRoads och Technical University
of Crete. 195
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Autonoma fordon behöver samarbeta
En studie från Australien visar att under en övergångsperiod kan autonoma bilar innebära att
trängseln på vägarna ökar. Enligt studien är det graden av fordonsautomatisering och nivån på
användaranpassning som blir avgörande för uppkomsten av trafikstockningar. Författarna menar att
för att komma tillrätta med problemet under den här övergångsperioden är det viktigt att
fordonsindustrin går från en each-to-their-own-teknik där varje bil ansvarar för sig själv till en teknik
som bygger på att autonoma fordon samarbetar med varandra. 196
Smart motorväg i Wellington
New Zealand Transport Agency har öppnat en smart motorväg i huvudstaden Wellington.
Datorprogrammet Metanet använder radar installerat på stolpar utmed vägkanten, detektorer under
vägytan och blåtand för att samla in data från biltrafiken och utifrån den analysera trafikläget,
förutse trafikstockningar och anpassa hastighetsgränserna. 197
Stora datamängder i framtidens transportforskning
Ett projekt vid University of Michigan, Building a Transportation Data Ecosystem, kommer att
utveckla en gemensam lagringsplats för stora datamängder (big data) som kommer att kunna
användas i framtidens transportforskning och -utveckling. Det handlar om väg- och trafikdata som
också kommer att inkludera data om väder, trafikolyckor, fordonsinformation och trafiksignaler som
kommer kunna användas i utvecklingen av framtidens uppkopplade och automatiserade fordon. 198
En app som gör det säkrare att korsa gatan
I USA har Federal Highway Administration (FHWA) genom U.S. Department of Transports Small
Business Innovation Research (SBIR) Program belönat företaget Savari Inc. som har utvecklat en app,
SmartCross, för smarta telefoner. Appen samarbetar med trafiksignaler och skickar signaler mellan
fotgängarens mobil och närmaste trafiksignal. Appen ger en varning när det är osäkert att korsa
gatan. Varningen är såväl audiovisuell som haptisk (vibration) så att fotgängaren som närmar sig ett
övergångsställe med huvudet nedböjt ska kunna stanna i tid i stället för att korsa gatan. SmartCrossappen har olika utförande beroende på om det är en fotgängare, cyklist, synskadad eller
rullstolsburen person som använder den. Även bilförarna har nytta av applikationen då de kan få
information om fotgängare och övergångsställets trafiksignal genom en display inne i bilen. 199

2.11. Infrastruktur
Sverige
CNDS - svenskt centrum för forskning om naturkatastrofer
Centrum för naturkatastrofslära, CNDS, är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer. CNDS
forskning ska bidra till att minska kostnaderna och de negativa konsekvenserna av naturkatastrofer
genom att förbättra samhällets förmåga att förutse och förebygga naturkatastrofer men även att
hantera och minska konsekvenserna när de väl händer. En viktig del är också att lära från katastrofer
och genomföra förändringar för att stärka beredskapen för framtida händelser. Bland annat har en
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licentiatavhandling skrivits om Trafikverkets verksamhetsområde Underhåll och hur man där arbetar
med lärande kopplat till väderextremer och hur entreprenörerna uppfattar att lärande och
erfarenhetsåterföring sker. 200201
Metod för svetsning ger ännu lättare konstruktioner
Lättvikt inom byggnadsindustrin är något som kommer mer och mer. En beräkningmetod som bättre
kan räkna ut de spänningar och deformationer som uppstår i konstruktioner vid smältsvetsning har
utvecklats vid Högskolan Väst. Bättre uträkningar gör att man lättare kan fastställa hur stor risken är
att konstruktionen spricker vid överbelastning vilket är viktigt för de så kallade svetsprocedurerna
som beskriver hur svetsningen ska utföras. I förlängningen innebär det att man kan bygga lättare
konstruktioner med minskad energiförbrukning som ändå är hållbara och säkra. Beräkningsmetodik
och en utvecklad programvara används nu vid svetsning inom tillverkningsindustrin. 202
D-Rail – konsten att inte spåra ur
D-Rail var ett EU-projekt med syfte att undersöka möjligheterna att minimera antalet urspårningar av
godståg och konsekvenserna av de urspårningar som ändå sker. Målen var att man skulle kunna
minska mängden urspårningar i Europa med 8–12 procent och minska de relaterade kostnaderna
med 10–20 procent. De målen är enligt forskarnas slutsatser möjliga att nå med nuvarande teknik.
Mer än hälften av urspårningarna (och 75 procent av kostnaderna) kan hanteras av detektorer för
varmgång och tjuvbroms, hjulkraftsdetektorer och spårgeometrimätningar. 203
Robust och pålitligt transportsystem
Luleå tekniska universitet har, i samarbete med transportbranschen och andra universitet, tagit fram
ett förslag på vilken forskning och vilka innovationer som är nödvändiga för att Sverige ska ha ett
robust och tillförlitligt transportsystem i framtiden. Förslagen är sammanställda i Robust and Reliable
Transport System (RTS) och fokus ligger på järnväg och vägar inklusive kommunikationer till och från
hamnar och flygplatser. 204205
Elvägen Sandviken-Gävle är invigd
Den 22 juni 2016 invigdes världens första elväg för tung trafik på allmän väg, Elväg E16, som går
mellan Sandviken och Gävle. 206
Övriga världen
Finland planerar för automatiserad trafik
Finlands kommunikationsministerium har ambitionen att Finland ska vara tidigt ute i utvecklingen av
automatiserad trafik. En rapport från finska Trafikverket beskriver handlingsplanen för vägtrafikens
automatisering åren 2016-2020. Planering och genomförande har delats in i fem grupper med
Centrum för naturkatastrofslära, CNDS
Rydstedt Nyman, Monika 2016
202
Torstensson, Erik 2015
203
Ekberg, Anders & Paulsson, Björn 2015
204
Karlsson, Katarina 2015a
205
Karim, Ramin et al. 2015
206
Region Gävleborg 2015
200
201

41

åtgärder som berör infrastruktur, vägens beläggning och utrustning, fordonssystem, tjänster och
föraren. 207
Vägar med lång livslängd
Statens vegvesen i Norge har 2011-2015 drivit ett forsknings- och utvecklingsprogram, Varige veger,
med syfte att öka livslängden på vägbeläggningar och minska årskostnaderna för det norska
vägnätet. Målet har varit att höja kompetensen i verket och i branschen, men även inom
högskoleutbildningen och forskningen. Programmet var indelat i tre delar: beläggningar,
dimensionering och förstärkning samt kunskapsförmedling och implementering. Enligt beräkningar
skulle man under 20 år kunna spara mellan 8 och 17 miljarder norska kronor om man fullt ut
implementerade resultaten från projektet. 208
Möjligheter för autonoma fordon på Island
I Island har man drivit ett projekt som ska undersöka om det isländska vägnätet är anpassat för
autonoma fordon. 209
Planer och strategier för Englands vägnät 1
I Storbritannien pågår ett långsiktigt projekt att förbättra Englands motorvägar och andra större
vägar. Road Investment Strategy 1 (RIS 1) innehöll investeringsplaner för perioden 2015-2020 och nu
pågår utarbetandet av Road Investment Strategy 2 (RIS 2) som ska visa regeringens planer för ett
strategic road network för perioden 2020-2025. 210
Planer och strategier för Englands vägnät 2
Storbritannien håller på att ta fram planer och strategier för Englands vägnät för åren 2020-2025,
Road Investment Strategy post 2020. Utformningen av planen påverkas av:
- Befolkningstillväxt och befolkningens förväntningar på ett framtida vägnät. Det kan gälla t.ex.
vägunderhåll och ny teknik som erbjuder realtidsinformation och utbredningen av laddstationer för
elbilar.
- Teknikutveckling som till exempel smarta motorvägar och fordon med ultralåga utsläpp.
- Tillväxt och produktivitet. En effektiv transportinfrastruktur är viktig för arbetspendling och
godstransporter och har betydelse för stadsutveckling, investeringar och handelsutveckling.
- Energi- och miljöomställning.
Klimatförändringar och målet att minska andelen växthusgaser ställer stora krav på fordon och
vägnät. I takt med att driftskostnaderna och miljöpåverkan från fordon minskar så förväntas trafiken
att öka. 211
Intelligenta gatlyktor i Glasgow
I Glasgow provar man på några områden en ny sorts gatubelysning som har flera olika funktioner
förutom att lysa upp omgivningen. Belysningen är kopplad till internet och är utrustad med sensorer,
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mikrofoner och kameror som möjliggör mätning av t.ex. luftkvalitet, rörelser och ljud. Belysningen
ändrar sig automatiskt efter ljusförhållandena och om det finns människor i närheten men kan också
kontrolleras och ändras via en kontrollcentral. I det intelligenta belysningssystemet ingår också
övervakningskameror som används av polisen och räddningstjänsten. 212
Solenergi från vägen
Att använda solen som skiner på vägen som en energikälla är ett alternativ som undersöks på flera
håll i världen. I Nederländerna finns försök med en cykelbana med solpaneler i beläggningen och i
Frankrike och Tyskland finns planer på längre vägsträckor som ska producera solenergi. 213
Bundesverkehrswegeplan 2030
I mars 2016 lanserades den tyska federala transportinfrastrukturplanen, Bundesverkehrswegeplan
BVWP 2030. 214 Planen innehåller en översyn av befintliga transportvägar, förslag med nyttokostnadsanalys på ny- och ombyggnation av väg, järnväg och vattenvägar, bedömning av miljö- och
naturvård, fysisk planering och stadsutveckling. Cirka två tredjedelar av planens totalsumma ska gå
till underhåll och resterande till ny- och ombyggnation. 215
Tysklands hamnstrategi
Tysklands regering har antagit en ny hamnstrategi, Nationales Hafenkonzept für die See- und
Binnenhäfen 2015. Strategin innehåller riktlinjer för hamnpolitiken de kommande tio åren och
identifierar utmaningar för Tysklands kust- och inlandshamnar och anger åtgärder för att övervinna
dem. Totalt 155 olika åtgärder ska leda till mål som:
- utveckla hamninfrastrukturen
- öka konkurrenskraften
- skydda klimat och miljö
- tillhandahålla högkvalitativ utbildning och sysselsättning
- garantera tillräcklig säkerhet och förebygga risker. 216
Brobygge och 3D-utskrifter
Företaget MX3D planerar att bygga en stålbro över Oudezijds Achterburgwal-kanalen i Amsterdam
med hjälp av 3D-utskrifter. Företaget använder sig av industrirobotar med sex axlar och i detta
demonstrationsprojekt förenar man digital teknik, robotik och traditionell industriteknik. 217
Nanomaterial i ny asfalt
EU-projektet DURABROADS, koordinerat av Universidad de Cantabria, samarbetar med Federal
Highway Administration i USA om att testa en ny asfalt där man använder nanomaterial som kol och
grafit tillsammans med returasfalt. Blandningstekniken är lågtempererad vilket minskar vatten- och
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energiåtgången. 218
Töj- och böjbar betong
Forskare från Nanyang Technological University i Singapore har tagit fram en ny typ av betong,
ConFlexPave, som är töj- och böjbar. Den nya betongen innehåller en viss typ av särskilt hårda
material samt polymera mikrofiber. De hårda materialen ger en yta med förbättrat halkmotstånd
medan mikrofiberna gör att betongen klarar böjningar bättre än konventionell betong. Betongen kan
användas till förtillverkade betongplattor som påskyndar vägarbeten och kräver mindre underhåll. 219
Asfaltblandning med skrivartoner
En asfaltsblandning som består av återvunnen vägbeläggning och skrivartoner har fått ett
hållbarhetspris vid 2016 Master Builders and Cbus Excellence in Building Awards. Det är Roads ACT
tillsammans med företaget Downer som är mottagare av priset. Den nya asfaltsmixen sparar 14 kg
koldioxid per producerat ton enligt Meegan Fitzharris, Minister for Transport and City Services vid
ACT Government i Australien. 220
Australien och USA i kunskapsutbyte om framtidens transportinfrastruktur
Australiens och USAs regeringar har skrivit under ett Memorandum of Cooperation som ska leda
fram till kunskapsutbyte inom områden som nästa generations transportinfrastruktur, smarta städer
och privata investeringar i infrastruktur. 221
Insamlade data om långa tunnlar
Mineta Transportation Institute vid San José State University i Kalifornien har samlat in data om 67
tunnlar som är längre än 7 km varav 32 tunnlar är byggda för höghastighetståg. De beskrivna
tunnlarna finns i 28 olika länder över hela världen. De data som har samlats in utgör värdefull
information inför bygget av en mer än 25 km lång tunnel som The California High-Speed Rail (CHSR)
authority ska bygga mellan Palmdale och Burbank. Syftet med datainsamlingen har varit att
presentera en lägesrapport avseende konstruktion och drift av långa tunnlar avsedda för
höghastighetståg. Utifrån den insamlade informationen har man kunnat identifiera trender och
dragit slutsatser beträffande design och konstruktion av långa tunnlar. 222
4D- och 5D-modeller vid planering av infrastruktur
Beräkningar med hjälp av 3D-modeller är numera vanliga vid planering av infrastruktur som till
exempel broar. Federal Highway Administration i USA uppmuntrar nu också till användandet av 4D
som är tid och 5D som är kostnad i modellerna för att förbättra projektledning och
kassaflödesberäkningar. 223
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Nanoplättar förstärker asfalt
Transportation Research Board i USA har publicerat en rapport om bitumen och asfaltmassa förstärkt
med nanoplättar av grafen (graphene nanoplatelet, GNP). GNP är ett nytt multifunktionellt
beläggningsmaterial och rapporten ger exempel på tillämpningar och experiment. 224

2.12. Underhåll
Sverige
Smart underhåll
Smart underhåll (Smart Maintenance) är ett begrepp som inriktar sig på att använda sakernas
internet (Internet of Things) och automation inom industrin i stället för traditionellt underhåll. 225
Teknikområden att utveckla för att uppnå smart underhåll
Åtta teknikområden är viktiga att utveckla och tillgängliggöra för att uppnå Smart Maintenance.
Dessa är:
- sensorer
- stora datamänger
- beslutsstöd
- visualisering
- cyber security
- 5G
- additiv printning
- standarder för kommunikation.
Inom begreppet Smart Maintenance kan följande exempel lyftas fram på hur sakernas internet
(Internet of Things) kan tillämpas:
- Projektet ”Miljöväder – Information om luftföroreningar i ditt närområde” drivs av IVL Svenska
Miljöinstitutet och är finansierat av Vinnova. Genom att installera sensorer i Göteborg och utnyttja
de möjlighter som Internet of Things ger ska kväveoxid, partiklar och buller kunna mätas. Mätdata
ska sedan kunna skickas i realtid via t.ex. en app i mobiltelefonen.
- Øresundsbron hoppas på att kunna använda sig av Internet of Things för att lösa två problem som
finns i dagens drift av bron. Det ena problemet är en spårväxel som ofta blir felaktig och orsakar
tågförseningar. Idag sker inspektion av växeln manuellt men genom att starta en automatisk
övervakning kan man bättre förutse fel och bidra till ett prediktivt underhåll. Det andra problemet är
brons back-up-system mot strömavbrott, UPS, vilket idag kräver manuell inspektion av en operatör.
Systemet innebär höga driftskostnader och man hoppas kunna använda sig av IoT-teknologi som kan
ge bättre analysverktyg och sensorer som förbättrar driften. 226
Liten och smidig friktions- och slitageprovare för järnväg
En portabel utrustning för att mäta slitage och friktion på järnväg har uppfunnits vid Luleå tekniska
universitet. I den lilla mätapparaten som fästs på rälsen ligger en 5 millimeters kula an mot rälsen och
kan med olika tyngder motsvara olika tunga tåg. Att mätningen av rälsens tillstånd lätt kan göras i fält
betyder enligt forskarna att man kommer att få bättre underlag för att göra mer realistiska prognoser
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för hållbarhet som i sin tur är viktigt för att planera och genomföra rätt underhåll på banan. LTU:s
tester med fullastade godståg på malmbanan visar att friktionsmätningar, som görs med dagens
utrustning och som ligger till grund för kostnadsberäkningar av underhåll, inte visar rätt värden. 227
Nötningsljud på räls kan användas
Ett tågs hjul nöter alltid mot rälsen men det kan uppstå nötning som är så svår att hjul som annars
håller i flera år nöts ner på några dagar. Nötningen kan då snabbt leda till inställda tåg. Nu har
forskare vid KTH, både genom laboratorietester och fältstudier, kommit fram till att man genom att
mäta ljudet av nötningen kan urskilja hur allvarlig situationen är och om nötningen måste åtgärdas.
Projektet är ett samarbete mellan KTH, Tyréns, SLL, MTR, Strukton och TBT och finansieras av EU. 228
Restsaltmodell
Saltspridningen på våra vägar bidrar till ökad säkerhet men får också negativa konsekvenser för
miljön och kostar mycket pengar, därför är det viktigt att man inte lägger ut mer salt än nödvändigt.
En modell för hur mycket salt det blir kvar på vägen under olika förhållanden har utvecklats i ett
nordiskt forskningssamarbete. Modellens algoritmer kan implementeras i Trafikverkets
väderinformationssystem, VViS. 229
Att hitta banans svaga länkar
En avhandling från Luleå tekniska universitet visar att järnvägen kan utnyttjas mer om man fokuserar
på de områden där problemen finns och om man arbetar med ett systematiskt planerat underhåll.
Tillsammans med Trafikverket har metoder tagits fram för att hitta svaga länkar i järnvägssystemet
och utforma och schemalägga underhåll för att förbättra kvaliteten och frigöra kapacitet för fler
tåg. 230
Förlängd livslängd för broar
Förstärkning och underhåll av befintliga stålbroar och samverkansbroar av stål och betong var temat
för en workshop i september 2015, arrangerad av Ramböll. Bakgrunden till workshopen var EUprojektet ProLife, Prolonging lifetime of old steel and steel-concrete bridges, som handlar om hur
man med effektivt underhålls- och förstärkningsarbete kan förlänga livslängden på broar. Enligt
forskarna kommer tyngre trafiklaster och ett åldrande brobestånd i framtiden att ställa allt större
krav på underhåll så att även de befintliga broarna har tillräcklig bärighet. 231
Invasiva arter
Lupiner vid vägkanten ser vackert ut men är en så kallad invasiv art som sprider sig snabbt och slår ut
andra växter där de etablerar sig. VTI har fått i uppdrag att ta fram en handbok om invasiva arter till
Trafikverket och att ge råd som bygger på vetenskaplig grund. Forskarna kommer bland annat att
identifiera vilka arter som är problematiska i nuläget, men även peka ut sådana som kommer att vara
det i framtiden. Det är också viktigt att ta reda på hur arterna sprids eftersom det är mycket troligt
227
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att arter gynnas och sprids genom vissa sätt att bedriva drift och underhåll och genom byggande av
nya vägar. Från och med 2016 finns en EU-förordning som kräver att medlemsländerna utvecklar
handlingsplaner för att åtgärda problemet med invasiva arter. 232
Vegetation på banvall
Enligt en avhandling om vegetation på järnvägsspår skulle datorseende ge en bättre och mer objektiv
bild av växternas utbredning. En automatisering och datorisering av övervakningen skulle innebära
att det blir enkelt att få kontinuerlig information om tillståndet på spåret och därmed skulle
effektivare planering och förbättrad upphandling av underhåll möjliggöras. Kamerorna skulle också
förenkla upptäckt och identifiering av hotade arter längs spåret. 233
Miljoner till järnvägsforskning
Järnvägstekniskt centrum (JVTC) vid Luleå tekniska universitet får fortsatt finansiering av Trafikverket
i fem år till för området driftsäkerhet och underhåll. Trafikverket behöver utveckla sitt underhåll av
järnvägsanläggningarna och målet är att fler forskningsresultat ska omsättas i praktiken. Viktiga
områden är digitalisering, kapacitet och järnvägssystemets tillförlitlighet och återställningsförmåga
vid störningar. 234
Effektsamband för underhåll av järnväg
En förstudie om effektsamband för banunderhåll har genomförts av forskare vid LTU och KTH
tillsammans med Trafikverket. Syftet var att beskriva hur en formel för effektsamband mellan
underhåll och merförsening för järnvägsinfrastruktur kan byggas upp, samt inventera vilka data en
sådan formel behöver och vilka av dessa data som finns tillgängliga i Trafikverkets databaser. 235
Övriga världen
Underhåll av transportinfrastrukturen i Finland
I Finland har finansieringen för underhåll av infrastrukturen varit så otillräcklig att en
reparationsskuld för trafiknätet på ungefär 2,5 miljarder euro har uppstått. Den finska regeringen har
nu beviljat en tilläggsfinansiering på 600 miljoner euro och finska Trafikverket har utformat ett
åtgärdsprogram för åren 2016-2018 som ska tillgodose behovet hos användarna och skapa
beredskap för framtida tjänster. Bland åtgärderna ingår projekt för landsvägar, banor, farleder och
digitalisering. 236237
Programvara jämför livscykelkostnader för vägunderhåll
TRL i Storbritannien har släppt en gratis programvara som gör det möjligt att jämföra
livscykelkostnader för vägunderhåll inom områden som ombyggnad, beläggningsarbeten och olika
former av vägytebehandlingar. Användarna ska kunna jämföra kostnaderna över en femtioårsperiod
för att hitta den mest kostnadseffektiva underhållsåtgärden. Programvaran har utarbetats inom
VTI. Skadliga växter …
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iROADS Infrastructure Asset Management System. 238
Miljövänligare sätt att lägga ny beläggning
I Storbritannien har man testat ett nytt miljövänligare sätt att lägga ny vägbeläggning. Företaget Aone+ Integrated Highway Services som är kontrakterade av Highways England använder sig av den
nya tekniken som innebär att en maskin fräser upp den gamla vägytan som blandas med nytt
material inne i maskinen som sedan lägger ut det på vägen igen. Detta betyder att man kan
effektivisera beläggningsarbetet tiofalt jämfört med konventionella metoder. Det innebär också stora
besparingar i mängden använd sten, deponi och antalet lastbilskörningar till och från
vägarbetsplatsen. 239
Jämna och välunderhållna vägar minskar koldioxidutsläpp
The European Concrete Paving Association (EUPAVE), the European Asphalt Pavement Association
(EAPA), och the Forum of European National Highway Research Laboratories (FEHRL) har i ett
gemensamt pressmeddelande betonat möjligheten att minska koldioxidutsläpp och andra utsläpp
från fordon genom jämna och väl underhållna vägar som ger lägre rullmotstånd och därmed en
minskning av fordonsemissioner. Uppgradering och underhåll av vägar borde därför ingå i alla
strategier som strävar efter att minska emissioner från vägtransporter. Thierry Goger,
generalsekreterare vid FEHRL, menar att jämnare vägar kan minska koldioxidutsläppen från fordon
med upp till 5 procent. 240
Kontroll av saltflöde vid vinterväghållning
Michigan Department of Transport har utvecklat en teknik för att kontrollera saltflödet vid
vinterväghållning. Departement har utvecklat en teknik som ska minska onödig skvättning och
spridning av saltet genom att släppa ut det under snöplogens bakhjul. En prototyp är framtagen och
har testats. 241242
Lågtempererad varmasfalt
Användningen av lågtempererad varmasfalt (warm-mix asphalt) ökar. I USA har produktionen av ökat
med 577 procent sedan 2009. Asfalten produceras vid en lägre temperatur än den traditionella
varmblandade asfalten vilket minskar bränsleförbrukning och emissioner. Användningen innebär
också att vägar där metoden används för reparering och underhåll kan öppnas för trafik tidigare än
när man använder varmblandad asfalt. 243
Laserskanning vid inspektion av vägkorsningar
Illinois Department of Transportation använder sig av 3D laserskanning när de inspekterar
vägkorsningar. Skannrarna skapar tredimensionella grafiska bilder av korsningarna som gör det
möjligt att göra en kontroll av olika designelement i korsningen. Laserskannrarna sparar tid eftersom
de kan sättas upp snabbt, ökar trafiksäkerheten eftersom personalen inte behöver tillbringa lika
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mycket tid på de farliga vägarbetsplatserna och minskar störningarna så att trafiken kan flyta
bättre.244
Snabb lagning av betongvägar
National Concrete Pavement Technology Center vid Iowa State University har tagit fram ett
högpresterande murbruk (high-performance mortar, HPM) som innehåller en stor andel industriella
avfallsprodukter som flygaska, kiselstoft och fint kalkstensmaterial. Murbruket kan användas för
snabb lagning av betongvägar. 245
Hållbart underhåll av vägar
U.S. Department of Transportation har tagit fram ett dokument med befintlig kunskap om hur
design, konstruktion och underhåll av vägar kan behandlas på ett mer hållbart sätt. Dokumentet
identifierar också framtida inriktningar och trender inom bland annat följande områden:
- bränsleförbrukning
- däck-vägbanebuller
- dagvattenavrinning genom permeabla vägytor
- vägens temperaturegenskaper
- belysning. 246

2.13. Trafiksäkerhet
Sverige
Automatisering bra för trafiksäkerheten
Framtiden talar för fordonsindustrins underleverantörer menar Claes Tingvall, professor vid Chalmers
och styrelsemedlem för testbanan AstaZero. Transportområdets utveckling mot automatisering och
robotisering gynnar säkerheten. Ingen tillverkare vill bygga ett automatiserat fordon som är farligt för
omgivningen och därför kommer man behöva anpassa sig till ett hållbart och attraktivt
transportsystem. Detta kommer påverka alla transportslag, från fotgängare, till cyklister och personoch godstransporter menar Tingvall. 247
Automation och förare
ADAS&ME är ett EU-projekt inom förarstödsystem och automation som leds av VTI och pågår fram
till och med 2019. Forskningen kommer att omfatta bil, lastbil, buss och motorcykel vilket speglar
stora delar av trafiken på Europas vägar. Projektet kopplar samman kunskap om förarens tillstånd
och kunskap om situationen man befinner sig i med fordonets system och funktioner. Forskarna ska
utveckla system som kan läsa av när föraren till exempel börjar bli trött, ouppmärksam, arg eller
ledsen och bedöma hur man lämpligen övergår till, eller från, automation beroende på förarens och
bilens förmåga. 248
Förbättrad säkerhet för oskyddade trafikanter
VRUITS är ett EU-projekt om hur oskyddade trafikanters säkerhet kan förbättras med hjälp av ITSTraffic Technology Today.com 2016
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teknik. De tio system som enligt forskarna har störst potential att minska antalet olyckor med
oskyddade trafikanter är bland andra varningssystem i bilar som upptäcker fotgängare och cyklister,
automatiska bromssystem, kooperativa system där bilar kommunicerar med de oskyddade
trafikanterna. Projektet har resulterat i en sammanställning av rekommendationer hur säkerheten
för oskyddade trafikanter kan förbättras och har också identifierat områden som behöver fortsatta
forskningsinsatser. 249
Skaderisk i fordon godkända i EU respektive USA
Förhandlingar pågår mellan EU och USA om ett frihandelsavtal. Försäljningen av fordon skulle
underlättas om man kunde visa att tester och säkerhetskrav är likvärdiga i EU och USA. Då skulle man
inte behöva ta fram en ny gemensam teststandard eller göra två olika tester. Auto Alliance i USA har
finansierat en undersökning gjord av Chalmers och University of Michigan Transportation Research
Institute (Umtri) i USA för att jämföra skaderisker i bilar godkända i EU respektive USA. Studie visar
att det finns tecken på skillnader mellan bilar godkända i EU respektive USA, bland annat har bilar
enligt EU-standard har en reducerad risk för allvarliga personskador i frontal- och sidokollisioner och
sidospeglar som minskar risken för olyckor vid filbyte. Bilar med US-standard har en lägre risk för
allvarliga personskador i olyckor där bilen voltar och framljus som verkar upptäcka fotgängare
bättre. 250
Räddningstjänsten och nya sorters fordon
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har låtit göra en omvärldsanalys som redovisar
förändringar i fordonsflottan som kan påverka räddningstjänstens arbete i samband med
räddningsinsatser. Följande punkter sammanfattar resultatet:
- Nyheter i dagens bilar kommer att finnas i fler bilar om några år.
- Kontinuerlig vidareutveckling av nya drivlinor (hybridfordon och elfordon) och av lättmaterial
(ultrahöghållfasthetsstål, aluminium, magnesium, kolfiberkompositer) samt av aktiva och passiva
säkerhetssystem.
- Fler varianter av varje bilmodell gör att unika identiteter som registreringsnummer eller
fordonsnummer (vehicle identity number, VIN) kommer att behövas för att ge underlag för bilens
individuella konfiguration.
- Fler uppkopplade personbilar och mer automatlarm till SOS Alarm från personbilar och lätta
lastbilar. 251
Vägtillstånd och olyckor
En metod för att analysera samband mellan olycksrisk och väder och vind har tagits fram vid
Teknologiska forskningscentralen VTT i Finland med syfte att aktivt kunna förhindra trafikolyckor.
Resultaten visar att risken för olyckor ökar under veckan, att risken för viltolyckor är högre på natten
och risken är högre för kollisioner mellan fordon e när trafiken är tätare. Väderfenomen som
vindhastighet påverkade inte olycksrisken men risken ökar något för temperaturer under noll enligt
modellen. Målet är att modellen ska utvecklas så att den kan användas som underlag för
olycksprevention på vägar i hela Finland. 252
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Vinterskor kan bli standardiserade
Går det att ta fram en standard för vinterskor, sulor och halkskydd? En sådan standard skulle kunna
vara ett sätt att minska fallolyckorna under vinterhalvåret. Luleå tekniska universitet utreder frågan
på uppdrag av Trafikverket. En viktig slutsats hittills är att för att ta fram en standard måste man ha
riktiga människor med i testerna. Försökspersonernas omdömen av egenskaper ger viktigt
information om vad som är bra eller dåligt och bör därför ingå i en standard enligt forskarna. 253
Vägräcken och motorcyklar
Krockprov med motorcykel och vägräcken har för första gången genomförts i Sverige, och resultatet
från krocktester på VTI visar att det på ett relativt enkel sätt går att göra vägräcken säkrare för
motorcyklister. VTI har medverkat i två olika projekt med fokus på ökad mc-säkerhet. I det första
projektet har VTI, tillsammans med Sveriges motorcyklister (SMC) och Svenska väg- och
broräckesföreningen (SVBRF), genomfört en litteraturstudie med syfte att kartlägga vägräckens
funktion vid en motorcykelolycka. I det andra projektet, initierat och lett av Folksam, har fyra
fullskaliga krockprov med olika skydd monterade på vägräcken genomförts. Resultaten från de båda
projekten ledde fram till ett avslutande test där även räckets ovansida skyddades med en enkel
prototyp av plast där motorcyklisten inte fastnade utan gled med. Det är fortfarande farligt, men kan
vara ett effektivt sätt att minska skadorna, enligt forskarna. 254
Cykelhjälm skyddar verkligen huvudet
Att cykelhjälm skyddar mot skador på huvudet ses av de flesta som självklart, men nu är det också
bevisat. Det är forskare på KTH som har undersökt hur cykelhjälmar fungerar genom att använda
data från riktiga cykelolyckor där cyklister utan hjälm har slagit i huvudet och sedan skapat en modell
för att kunna simulera olyckor och skador på huvudet både med och utan hjälm. Cykelhjälm minskar
påfrestningen för hjärnvävnaden, men framför allt sänker den risken för skallfrakturer 255.
Övriga världen
Höjd ålder för moped i Norge
I Norge finns förslag på att höja körkortsåldern för lätt motorcykel (klass A1) från 16 år till 18 år för
för att minska antalet olyckor. Norska TØI har därför på uppdrag av Statens Vegvesen tittat på
trafiksäkerhetseffekterna av en höjd ålder och genom en enkätstudie kommit fram till att
dödsolyckor och olyckor med svårt skadade skulle minska med 34 procent. 256257
Forskning för säkrare och mer energieffektiva fartyg
Vessels for the Future är en europeisk organisation som bildades 2015 och arbetar med att stödja
forskning, innovationer och utveckling inom sjöfarten med fokus på fartyg och fartygsutrustning.
Fram till år 2030 förväntas godsvolymerna som transporteras på sjön fördubblas. Det kommer att
ställa ökade krav på sjöfarten både när det gäller säkerhet och miljö. Vessels for the Future har som
målsättning säkrare fartyg, både genom system som förhindrar olyckor men också säkrare fartyg om
en olycka skulle inträffa, miljövänliga bränslen, energieffektivare och tystare fartyg och en europeisk
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fartygindustri som kan konkurrera med övriga världen bland annat genom avancerade material och
nya fartygstyper. 258259
Strategiförslag stöttar mobilitet och trafiksäkerhet för äldre bilförare
I Storbritannien har Older Drivers Task Force publicerat ett förslag på nationell strategi för att stötta
mobilitet och trafiksäkerhet för äldre bilförare. Förslaget ger ett antal rekommendationer t.ex.
obligatorisk synundersökning vid 75 års ålder och bildandet av en konsumentorganisation som kan ge
specifika råd om säkerhetsfunktioner i bilar som kan ha betydelse för äldre förare. 260
Transport for London vidtar åtgärder för att minska vägtrafikolyckor
Transport for London (TfL) i Storbritannien har satt som mål att minska antalet döda eller allvarligt
skadade i London med 50 procent till år 2020. För att nå målet inriktar man sina åtgärder mot de
företeelser som bedöms vara huvudorsaker till vägtrafikolyckor: fortkörning, distraktion, riskfyllt
beteende, alkohol- och drogpåverkan och brist på regelefterlevnad. 261
Varför sker olyckor med oskyddade trafikanter?
In-depth Understanding of Accident Causation for Vulnerable Road Users (InDev) är ett EU-projekt
med syfte att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter genom att öka kunskapen om
olycksorsakerna. 262
Laser upptäcker alkoholmolekyler
En ny typ av laser har utvecklats vid Julius-Maximilians-Universität i Würzburg, Tyskland.
Lasertekniken gör det möjligt att upptäcka alkoholmolekyler inne i bilen. Man kan inte se om det är
föraren eller passagerarna som har druckit alkoholen men möjligheten kan underlätta för polisen att
hitta misstänkta rattfyllerister vid trafikkontroller. 263
EU:s målsättning att halvera antalet döda i vägtrafiken är i fara
EU har satt som mål att halvera antalet döda i vägtrafiken till år 2020 med år 2010 som
utgångspunkt. Från 2001 till 2013 var det en tydlig minskning av antalet dödade i trafiken men
därefter har nedgången planat ut. Om EU:s målsättning ska hållas måste åtgärder vidtas och då
speciellt på nationell nivå. Enligt ett pressmeddelande kan orsakerna till den negativa utvecklingen
vara flera konfliktsituationer mellan oskyddade och motorburna trafikanter i stadsmiljö, urbanisering
med fler oskyddade trafikanter som följd, en växande andel äldre i trafiken, mildare vintrar i Europa
som medfört ökad trafik, färre resurser lagda på vägunderhåll och fordon som en följd av den
ekonomiska krisen samt fler distraherade förare på grund av användning av mobiltelefon. 264
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Trafiksäkerheten i världen
International Transport Forum gav i oktober 2015 ut fyra nya rapporter som stöd för beslut inom
trafiksäkerhetsområdet. I september samma år enades delegaterna på FN:s toppmöte ”UN
Sustainable Development Summit” om att halvera antalet dödade och skadade i trafiken fram till år
2020. 265 ITF:s rapporter är:
- Improving Safety for Motorcycle, Scooter and Moped Riders 266
- Why does Road Safety Improve When Economic Times Are Hard? 267
- Road Infrastructure Safety Management 268
- 2015 Road Safety Annual Report. 269
Strategi för att minska antalet allvarligt skadade inom EU
European Transport Safety Council (ETSC) har publicerat en strategi för att minska antalet allvarligt
skadade i vägtrafiken. ETSC föreslår att EU ska sätta som mål att minska antalet allvarligt skadade
med 35 procent mellan åren 2014 och 2020. Förutom ett antal nyckelförslag hur målet ska nås
föreslår man också åtgärder inom fordonssäkerhet, infrastruktur, akut vård av skadade på
olycksplatsen, forskning och fördjupade olycksutredningar. I det sistnämnda ingår förslaget att
inrätta en ny europeisk trafiksäkerhetsbyrå (European Road Safety Agency). 270
Självkörande bilar och trafiksäkerhet
European Transport Safety Council (ETSC) har tagit fram en rapport om automatiserad körning. Den
visar hur självkörande bilar kan komma att påverka trafiksäkerheten och ger rekommendationer till
EU och medlemsländerna om hur man utformar regelverk som prioriterar säkerheten. 271
Brottsbekämpning
En rapport från European Transport Safety Council (ETSC) visar hur brottsbekämpning inom trafiken
kan bidra till säkrare vägar. Områden som tas upp är hastighetsöverträdelser, rattfylleri, användning
av säkerhetsbälten, användning av mobiltelefon under körning och gränsöverskridande
brottsbekämpning. 272
EU:s och Storbritanniens trafiksäkerhet efter Brexit
Storbritanniens folkomröstning som ledde till att landet ska lämna EU (Brexit) kan få konsekvenser
för EU:s lagstiftning inom trafiksäkerhetsområdet. European Transport Safety Council (ETSC) listar
några områden där EU:s lagstiftning också gäller i Storbritannien:
- säkerhetsnormer för nya fordon som t.ex. gäller säkerhetsbälten, antisladdsystem och
krocksäkerhet
- trafiksäkerhetslagstiftning för internationella transporter inom flyg, sjöfart och järnväg
- regelverk inom arbetsmiljö och säkerhet för internationella transporter som
International Transport Forum 2015g
International Transport Forum 2015h
267
International Transport Forum 2015i
268
International Transport Forum 2015j
269
International Transport Forum 2015k
270
European Transport Safety Council 2016a
271
European Transport Safety Council 2016b
272
Adminaite, Dovile et al. 2016
265
266

53

arbetstidsbegränsningar för lastbilschaufförer
- säkerhetsstandarder inom infrastruktur som större vägar och tunnlar. 273
Säkerhet för äldre trafikanter
En rapport utgiven av Europeiska kommissionen slår fast att Europa kommer att genomgå en
betydande demografisk förändring och år 2050 kommer 25 procent av befolkningen att vara äldre än
65 år. Med den växande andelen äldre trafikanter kommer också risker förenade med detta att öka.
Åtgärder mot de ökade riskerna bör vara en huvudprioritering i all politik. En fullständig och proaktiv
strategi behövs som kan omfatta beslut på EU-, nationell, regional och lokal nivå och bestå av ett
åtgärder inom:
- vägnätet
- undervisning och träning
- körkortstillstånd och regelefterlevnad
- fordons- och ITS-teknik.
I en (nära) framtid är huvudprioriteringen att dessa åtgärder ska vara baserade på ett ”design för
alla”-perspektiv som tar hänsyn till speciella behov, möjligheter och begränsningar hos utsatta
grupper. 274
Förbättrad körförmåga
En studie gjord av CARRS-Q, Centre for Accident Research & Road Safety – Queensland, i Australien
visar att starkt ljus i kombination med koffein kan förbättra körförmågan hos personer som lider brist
på sömn. 275
Analys av cykelolyckor kopplade till sjukhusvård
En studie från Kanada har studerat cykelolyckor kopplade till sjukhusvistelse. Forskarna visar att:
- kvinnor hade färre sjukhusvistelser än män
- områden med hög andel cyklister i förhållande till det totala antalet trafikanter hade lägre andel
sjukhusvistelser än andra områden, dvs. när fler trafikanter använder cykel som färdmedel blir färre
cyklister skadade (”safety in numbers”)
- det verkade inte finnas några samband mellan lag om cykelhjälm och andelen cykelrelaterad
sjukhusvård.
Forskarna drar slutsatsen att för den enskilda individen kan cykelhjälm göra nytta men på en
samhällsnivå har andra faktorer bättre effekt och då framför allt en väl utformad infrastruktur som
separerar cyklister från den övriga trafiken. 276
Ny version av NCAP i USA
National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) i USA planerar att uppdatera New Car
Assessment Program (NCAP) som utvärderar säkerheten hos nya bilar. Man arbetar på en ny version
som kommer att tas i bruk under 2018 för bilar av 2019 års modell. 277
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NHTSA:s förslag. 278
Ökad trafiksäkerhet ett av FN:s mål
FN har tagit fram 17 mål för att förändra vår värld till det bättre, United Nations Sustainable
Development Goals (SDGs), med sammanlagt 169 delmål som alla FN:s medlemsländer ska sträva
efter att uppnå till år 2030. Ett av målen är att halvera antalet döda och skadade i trafikolyckor till år
2020. 279
FN:s mål att halvera antalet döda och skadade har år 2010 som utgångspunkt. Målet är i linje med
EU:s mål men FN går ett steg längre i och med att de även inkluderar svårt skadade i sin målsättning.
Antonio Avenoso, Executive Director på ETSC kommenterar:“… the EU’s 28 member states will commit to
play their part in cutting road deaths and serious injuries by half by 2020 worldwide. Their first job after that
will be to agree a serious injuries target and measures for Europe, to show they really mean business (at home).
“Europe can also play a broader role in improving road safety worldwide. It’s time EU carmakers committed to
only selling vehicles in developing countries that meet Global NCAP’s recommended minimum vehicle safety
standards. And development aid channels can also be used to improve road safety, for example by ensuring
that infrastructure safety standards are applied to all roads built with EU support or loans.” 280

2.14. Fordon
Sverige
Rättsliga förutsättningar för introduktion av självkörande fordon
En pågående utredning ska undersöka vilka regelförändringar som behövs för självkörande fordon på
väg. I uppdraget ingår att skapa bättre rättsliga förutsättningar för försök med och introduktion av
självkörande fordon i allmän trafik 281
Drive Sweden
Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram inom fordonsautomatisering och digitalisering av
transportsystemet som startade våren 2015 med finansiering från Energimyndigheten, Formas och
Vinnova. 282
Born to drive
Born to Drive är ett projekt som handlar om att utveckla möjligheter för automatisering när de
färdiga fordonen lämnar fabriken. Målet är att de nyproducerade bilarna själva ska kunna köra till de
olika uppställningsplatserna på vägen till återförsäljarna. Deltagare är bland andra Volvo, Combitech,
Viktoria Swedish ICT och VTI. 283284
Guide om autonoma fordon
WSP ǀ Parsons Brinckerhoff har tagit fram en guide om autonoma fordon som visar vilken roll
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myndigheter skulle kunna ha vid införandet av denna typ av fordon. Guiden innehåller konkreta råd
och rekommendationer för vad myndigheter kan göra för att underlätta införandet av autonoma
fordon både i en nära framtid och på längre sikt. 285
Förarlösa bussar i Kista
I Kista har bussföretaget Nobina testat förarlösa minibussar. Tekniken som gör det möjligt är
Ericssons kommande 5G-teknik. 286
Självkörande bilar ur människans synvinkel
”Självkörande bilar: förändringar, förväntningar och upplevelser” är ett forskningsprojekt som ska
undersöka hur människor uppfattar och använder självkörande bilar. Forskarna ska följa personer
som deltar i Volvos tester med självkörande i bilar i trafik år 2017. Projektet leds av Volvo
personvagnar och bland annat Halmstad högskola deltar. 287
Uppkopplade bilar och datasäkerhet
Redan idag finns vanliga bilar som är uppkopplade mot internet, det kan vara fjärrstyrning av lås eller
värme till exempel. Framtidens fordon kommer att ha ännu fler funktioner som kräver uppkoppling
med omgivningen och det gör datasäkerhet till en avgörande faktor. Vid Chalmers har en avhandling
om design av säkra kommunikationer till och från bilar publicerats. 288
Fordonståg behöver antenner
Forskningen om fordonståg går vidare och även om testkörningar görs återstår mycket innan det är
färdigt för etablering på vägarna. På Halmstad högskola utvecklar man nya metoder för tillförlitlig
kommunikation mellan lastbilarna, var antennerna behöver vara och hur information mellan
fordonen uppdateras bland annat. Högskolan arrangerade en konferens om fordonsnätverk, trådlös
kommunikation och intelligenta transportsystem i december 2015. 289290
Självkörande lastbilar testas för gruvtransporter
Scania har börjat testa självkörande lastbilar i gruvdrift. I testerna ingår reglering av motorvarvtal,
växling och bromsning. En styrenhet skapar en bild av omgivningen, beslutar hur fordonet ska agera
och skickar styrsignaler till drivlina, styrning och bromsar. Ett flerkamerasystem kan se markens form
och vägens sträckning, andra fordon, fotgängare och hinder. En servostyrning bidrar till att styra
lastbilens framhjul, ett kortdistansradarsystem övervakar närområdet, en långdistansradar upptäcker
hinder upp till 200 m framför fordonet vilket kan bidra till högre hastighet och ett GPS-system hjälper
till att planera rutten. 291
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Autonoma fartyg
Utvecklingen inom sjöfarten går precis som inom fordonsindustrin mot mer och mer automation och
det är framför allt säkerhet och energieffektivisering som är drivkrafterma. Under Almedalsveckan
presenterade forskningsinstitutet Viktoria Swedish ICT en förstudie om smarta fartyg. På seminariet
diskuterades bland annat juridiska aspekter och svensk industris möjligheter att utveckla produkter
inom området. 292
Strategi för elektrifierade bilar hos Volvo
Volvo Car Group har lagt fram en elektrifieringsstrategi med laddhybrider bland såväl mindre som
större bilar. En helt elektrisk bil är också under utveckling och kommer att börja säljas 2019. Det är
dags att sluta betrakta elektrifiering som en nischteknik och inom ett par år kommer elektrifierade
bilar att stå för tio procent av Volvo Cars globala försäljning menar Håkan Samuelsson, VD för Volvo
Cars. 293
Elbussar ökar i antal
Antalet elbussar ökar i såväl Sverige som övriga världen. Krav på utsläppsminskningar och
energieffektivitet är orsaker till ökningen. Enligt John Hultén, föreståndare för K2, Nationellt
kunskapscentrum för kollektivtrafik, pågår omkring 20 elbussprojekt i Sverige. Projekten kan delas
upp i fyra kategorier: demonstrationsprojekt, mindre tester, långsiktiga planer och operatörer för
elbussar på eget initiativ. Håkan Agnevall, vd för Volvo Bussar hänvisar till en studie gjord av Frost &
Sullivan där hälften av alla bussar som köps år 2022 förutspås vara elbussar. Framför allt är det i Kina
men också i Europa som ökningen kommer att ske. 294
Snabbladdningssystem i stället för elvägar
En studie gjord av Blekinge tekniska högskola visar att om den svenska fordonsflottan ska hinna
ställas om till fossilfri drift till år 2030 så är det snabbladdningssystem man måste satsa på och inte
vänta på elvägarna. 295
Nya vätgasstationer
I september 2015 togs en nybyggd tankstation för vätgas i bruk på Arlanda flygplats. Den ingår i
projektet HIT-2-Corridors som leds av Sweco och vars syfte är att planera och bygga vätgasstationer i
Östersjöregionen. Detta blir Sveriges andra vätgasstation, den första är placerad i Malmö. I oktober
2015 invigde projektet ytterligare en tankstation, denna gång i Göteborg. Den stationen ska länka
samman vägsträckan mellan Oslo och Malmö där det redan finns stationer. 296297298
Snabbladdstolpar och tankstationer
Projektet Great som påbörjades i januari 2016 innebär att 70 snabbladdstolpar för elbilar och två
tankstationer för naturgas kommer att placeras ut mellan Stockholm och Oslo via Malmö till
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Hamburg. Projektet drivs av Eon, Region Skåne och kommuner längs vägsträckan och finansieras med
EU-medel. Projektet ska ses som ett steg mot en framtid med fossilfri fordonsflotta. 299
Utveckling och användning av batterier
I en studie som Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser har gjort konstateras att
Sverige ligger efter många andra länder vad beträffar utveckling och användning av batterier och
vätgas för energilagring. Detta gäller såväl inom elsystem som inom fordonssektorn. I många länder
finns en koppling mellan batteriforskning och utveckling av industrier som producerar batterier
medan Sverige saknar ett sådant fokus. 300
Lätta lastbilar av komposit
Scania och KTH har tillsammans räknat ut att lastbilar gjorda av kompositer av lättviktsmaterial kan
halvera fordonets vikt med upp till 40 procent. Med lättare lastbilar kan mer gods fraktas per
transport eller en lastbil som går på el kan ta samma last en längre sträcka. Fördelen med kompositer
är också att de inte rostar som metalldelar i fordon gör. 301
Ultraeffektiva flygmotorer
EU finansierar forskning om ultraeffektiva flygmotorer genom projektet Ultra Low emission
Technology Innovations for Mid-century Aircraft Turbine Engines (Ultimate). Projektet är en del av
EU:s målsättning att minska bränsleförbrukningen per passagerarkilometer med 70 procent mellan
åren 2000 och 2050. Chalmers koordinerar projektet där även andra universitet och industrin
medverkar. Ultimate avslutas 2018. 302
Framtidens distributionsbil
Ett samarbete mellan Linköpings universitet och ett åkeri har resulterat i en strömlinjeformade lastbil
som drar 12 procent mindre bränsle än en traditionellt utformad lastbil. 303
Bilar av trä
En bil gjord av trä kan bli verklighet, det visar en nygjord modellbil med tak av komposit tillverkad av
barrvedslignin. Lignin är en biprodukt vid pappermassatillverkning och kompositen är ett
lättviktsmaterial som kan ge lätta och bränsleeffektiva bilar. Forskarna i projektet är övertygade om
att ligningkolfiber kommer att ersätta dagens oljebaserade kolfibrer. KTH, Innventia och Swerea
SICOMP har deltagit i projektet, inom programmet Bioinnovation. 304
Miljövänlig självreparerande billack
Forskare vid INM Leibniz Institut für Neue Materialien i Tyskland har lyckats omvandla stärkelse från
majs till cyklodextrin. Materialet har, tack vare sina molekylegenskaper, förmågan att jämna ut sig på
egen hand och kan användas som självreparerande lack. Det kan då på egen hand laga små repor i
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billack. Självlagande lack är inte nytt men fördelen med detta lack är att det är miljövänligt. 305
Dubbskiva testas på däck
En ny typ av dubbdäck har tagits fram där vanliga däck försedda med en utfällbar dubbskiva används.
Tekniken testades första gången på VTI:s däckprovningsanläggning och har därefter testats av
biltestföretaget ATM i Arjeplog. Fyra prototypdäck för personbil har testats med gott resultat. En
nackdel är dock att däcken inte fungerar ihop med ABS-bromsar. Nu ska tekniken därför testas vidare
på lastbil. Skyltfonden är finansiär. 306
Trafikfarliga växlar i bilar
Ett nytt sorts växelsystem håller på att efterträda det nuvarande mekaniska växelsystemet i
personbilar. Dagens växelsystem där föraren flyttar runt kugghjul i en växellåda begränsar designen
och placeringen i bilen. Det nya systemet är ett elektromekaniskt så kallat shift-by-wire och innebär
att utformning och placering i bilen inte blir lika styrt som tidigare. Det nya växelsystemet har dock
ibland orsakat problem för förarna och även orsakat olyckor i trafiken. Luleå tekniska universitet har i
ett projekt tillsammans med fordonsindustrin visat att det bland annat tar längre tid att lägga i en
växel, vilket kan vara farligt i trafiken, till exempel vid järnvägsövergångar. 307
Fordonsåtervinning
Projektet Explore, som ingår i Mistras program Closing the loop 2.0, har som mål att stärka den
svenska fordonsåtervinningen roll i en mer cirkulär ekonomi och att skapa samarbeten mellan
tillverkande och återvinnande företag. Projektet kommer att
- analysera hur framtidens fordon förändras materialmässigt med ökande andel plast, lättmetaller
och elektronik och hur återvinningssystemen måste anpassas med anledningen av detta
- kartlägga tekniska lösningar för demontering, sortering och återvinning av framtida fordon
- identifiera politiska och industriella åtgärder som kan stödja utvecklingen av svensk
fordonsåtervinning. 308
Övriga världen
Autonoma och fjärrstyrda fartyg
I Finland pågår forskning om autonoma och fjärrstyrda fartyg i projektet Advanced Autonomous
Waterborne Applications Initiative (AAWA) fram till 2017. I projektet ingår både navigering och
maskin samt många andra system som finns ombord. Projektet är ett samarbete mellan industri och
universitet och leds av Rolls-Royce. 309
Framtidens spökskepp
Rolls-Royce har i samarbete med finska VTT och Aalto-universitetet utvecklat teknik som i framtiden
gör det möjligt att från en virtuell brygga fjärrstyra helt obemannade fartyg. Den virtuella bryggan
kallas “Future Operator Experience Concept” eller “oX” och där kommer fartygen och deras
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omgivningar visualiseras som hologram. En del av tekniken provas redan idag på existerande fartyg
för att fjärrstyra motorer, framdrivning och lastning och lossning. Rolls-Royce tror att redan år 2020
kommer obemannade fartyg att kunna tas i drift på ett eller annat sätt. 310
Förarlös buss testas i Nederländerna
WEpod kommer från den schweiziska robottillverkaren Easy Mile och är en självgående förarlös buss
som planerar att användas i en reguljär busslinje i Nederländerna. Under maj till juli 2016 kommer de
första demonstrationerna att äga rum och det blir därmed första gången som självkörande fordon
används på allmänna vägar i Nederländerna. 311 Bussarna tar sex sittande passagerare och högsta
hastighet är 25 km/h. 312
WEpod på Innovation Expo 2016
WEpod var en av de key innovations som visades i april 2016 på Innovation Expo 2016 i Amsterdam. I
samband med det höll European Transport Council ett möte med anledning av det nederländska EUvärdskapet och alla EU:s närvarande transportministrar fick möjlighet att gå ombord på den förarlösa
bussen. 313
Bussar med nollutsläpp
Ministry of Infrastructure and Environment i Nederländerna har tecknat ett avtal med landets tolv
regioner som innebär att alla nya bussar i landet kommer att vara fordon med nollutsläpp från och
med 2025. Ett krav i avtalet är att den el som används av nya fordon ska komma från förnybara
energikällor som solpaneler och vindkraft eller vätgas. 314
UK Smart Mobility Living Lab @ Greenwich 1
TRL i Storbritannien har lanserat UK Smart Mobility Living Lab @ Greenwich där uppkopplade och
autonoma fordon kan testas och utvecklas i en verklig miljö. TRL har identifierat tre tydliga
utmaningar för denna typ av fordon:
- det stora utbud av olika teknologier som tillverkarna kan använda sig av
- de olika teknologiernas utvecklingshastighet
- fordonsindustrins möjligheter att tillräckligt snabbt anpassa sig för att kunna utnyttja de möjligheter
detta medför. 315
UK Smart Mobility Living Lab @ Greenwich 2
I Storbritannien har TRL vunnit tävlingen Forward Thinking Award arrangerad av ITS United Kingdom.
Priset tilldelas innovationer inom intelligenta transportsystem och TRL har fått priset på grund av
deras uppbyggnad av UK Smart Mobility Living Lab @ Greenwich. Anledningen enligt domarna är att
det ”represents a forward thinking, innovative and unique UK asset that will enable the development
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of ITS to be accelerated within the UK and with global relevance”. 316
Försök med autonoma fordon i Storbritannien
Allmänheten kan nu anmäla sig för att få delta i Storbritanniens första försök med autonoma fordon
som kommer att påbörjas i slutet av 2016. Försöken kommer att äga rum i UK Smart Mobility Living
Lab @ Greenwich och kommer att ledas av TRL. Försöken ingår som en del i GATEway (Greenwich
Automated Transport Environment)-projektet som ska undersöka användning, perception och
acceptans av autonoma fordon i Storbritannien. Nick Reed, professor, TRL Director och teknisk ledare
för GATEway: ”The move to automated vehicles is probably the most significant change in transport
since the transition from horse drawn carriages to motorised vehicles. Testing these vehicles in a
living environment…takes the concept from fiction to reality”. 317
Utsläpp av växthusgaser minskar men resandet ökar
I Storbritannien räknar man med att minska utsläppen av växthusgaser till år 2030 samtidigt som
resandet på vägar förväntas öka. Att utsläppen ändå beräknas minska beror i första hand på att
fordonen kommer att blir alltmer energieffektiva, i andra hand att andelen elfordon kommer att öka.
År 2030 beräknas elbilar och plug-in hybrider omfatta cirka 60 procent av nybilsförsäljningen och
cirka 25 procent av bussföräljningen kommer att bestå av bussar drivna med vätgas. För att uppnå
större bränsleeffektivitet och minska utsläppen från lastbilar planerar man aerodynamiska
förbättringar på de fordon som redan finns i drift, utbildning av lastbilschaufförerna, förbättrad
logistik samt längre och tyngre lastbilar. 318
Luftskeppet Airlander
Luftskeppet Airlander 10 gjorde sin premiärtur den 17 augusti 2016. Luftskeppet drivs med helium,
kan flyga 150 km/h och vara i luften i två veckor. Det företag i Storbritannien som tillverkat Airlander
hoppas kunna bygga tio liknande luftskepp till 2021 och hitta en marknad för dem. Förslag på
användningsområden är övervakning, kommunikationer, passagerartrafik och godstransporter. 319
Autonom teknik hjälper föraren
Highway Pilot är ett system för självkörande fordon utvecklat av Daimler. Företaget har tagit fram en
serietillverkad lastbil och med den testat tekniken på motorvägen Autobahn 8 mellan Denkendorf
och Stuttgart i Tyskland. Tanken med systemet är inte att det ska användas för förarlösa transporter
utan att tekniken ska hjälpa till att avlasta den mänskliga föraren. Elektroniken gör att farliga
situationer snabbare kan upptäckas samtidigt som den automatiska körningen minskar
bränsleförbrukning och utsläpp. 320
Litiumjonernas tidevarv
Deutsche Bank menar att utbudsmarknaden för litium kommer att tredubblas de närmaste tio åren
och talar om ”litiumjonernas tidevarv”. Det finns stora fyndigheter av litium i bl.a. Chile, Australien
TRL 2016b
TRL 2016c
318
Persson, Tobias et al. 2016b, s. 17-18
319
Melin, Jan 2016a
320
Melin, Jan 2015c
316
317

61

och Kina medan Europas största förekomst finns i Finland. Det är även möjligt att utvinna litium med
hjälp av saltlösningar. Litium har stor betydelse vid tillverkning av batterier för till exempel datorer
och elbilar. 321
Vätgas i Tyskland
I Tyskland utvecklas bränsleceller för fordon i liten omfattning. Det finns dock en allt frekventare
diskussion om samverkansmöjligheter inom energisystemet, till exempel omvandling av el till vätgas
och omvandling av el från vindkraft till vätgas (vindgas). Ett nätverk av olika företag har skapats med
föresats att 400 vätgasstationer ska finnas i Tyskland år 2023. 322
Batteriutveckling, energieffektivitet, vätgas- och bränslecellsteknik
I Tyskland är två viktiga områden för forskningsstöd dels batteriutveckling för elfordon, dels
utvecklingen av energieffektivitet, säkerhet och tillförlitliga system för elfordon. Ett nationellt
innovationsprogram kommer också att finansiera forskning och utveckling av vätgas- och
bränslecellsteknik. 323
Innovation Train
Deutsche Bahn och företaget Hyperloop Transportation Technologies ska bygga ett Innovation Train
som kommer att kunna vara i drift under 2017. Till tåget kommer tekniken förstärkt verklighet
(augmented reality) att användas, till exempel paneler i tågfönstren som visar klockslag, väder,
färdplan och lokal information som ändras utifrån tågets position. 324
Stadsfarkoster minskar trängsel
Med växande städer och alltfler megastäder växer också problemen med trängsel i trafiken. En idé
som många företag arbetar med är därför små farkoster som kan flyga i stället för att åka på marken.
Airbus är ett av de företag som arbetar med utformningen av en sådan typ av små flygande
stadsfarkoster. En första testflygning är beräknad till slutet av 2017. Airbus arbetar också med en
flygande buss, Cityairbus, som drivs med elmotor och propellrar. Resor med Cityairbus ska kunna
bokas i en app i mobilen och inte kosta mer än en taxiresa. Det tyska företaget E-Volo arbetar med
utvecklingen av en eldriven helikopter, Volocopter och målet är en luftburen farkost för flera
personer som kan användas i städerna. 325
Elfordon blir alltmer vanligt
En rapport utgiven av Joint Research Centre of the European Commission visar att utbudet av elbilar
har ökat betydligt mellan 2010 och 2014. Elfordon tillverkade inom EU har ökat från cirka 30 procent
2011 till omkring 65 procent under 2014. Antalet registrerade elbilar och marknadsandelar
överensstämmer väl med de olika stödåtgärder i form av subventioner som erbjuds i
medlemsländerna. Rapporten drar slutsatsen att EU håller på att gå från en testperiod av elfordon till
fullskalig kommersialisering men att marknaden fortfarande är beroende av olika stödåtgärder.
Under de närmaste åren kommer det att vara viktigt att elbilsmarknaden åtföljs av politiska åtgärder
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som sedan successivt kan fasas ut allteftersom elfordonen blir allt vanligare.326327
Standardiserade sensordata från bilar till molnet
ERTICO – ITS Europe kommer att koordinera plattformen SENSORIS som ska utveckla en global
standard för fordon-till-moln data. SENSORIS initierades av företaget Here under 2015. 328
ERTICOs VD Hermann Meyer: “Defining a standardised interface for exchanging information between the invehicle sensors and a dedicated cloud as well as between clouds will enable broad access, delivery and
processing of vehicle sensor data; enable easy exchange of vehicle sensor data between all players, and finally
enable enriched location based services which are key for mobility services as well as for automated driving,” 329

Kameror ersätter back- och sidospeglar
I Japan har man börjat tillåta bilar att ha kameror i stället för back- och sidospeglar. Kameror har
fördelen att de får ett vidare synfält och kan upptäcka döda vinklar bättre än vanliga speglar. De kan
också göra en digital kompensering för bländande ljus, mörker och regn. Kameror är också lättare än
traditionella speglar och minskar luftmotståndet vilket i sin tur minskar bränsleförbrukningen.Det
japanska företaget Ichikoh är ett av de företag som ser stora möjligheter med kameratekniken. 330
Antropologer studerar trafikanters interaktion
Bilföretaget Nissan har i sitt arbete med att utveckla en autonom bil anställt antropologer som ska
hjälpa till att analysera hur trafikanter interagerar med varandra. De första resultaten av studier som
antropologerna har gjort visar att trafikanter i stor utsträckning använder sig av ögonkontakt och
rörelser med händerna som signaler för hur de tänker röra sig i trafiken. Att förstå hur människor
interagerar med varandra underlättar när man ska utforma kommunikationssystemen hos autonoma
fordon. 331
Toyota arbetar för lansering av självkörande bil
Toyota har som mål att lansera sin första bil med självkörande funktioner till 2020. En sådan bil
måste kunna fatta egna beslut, kunna kommunicera både med andra bilar och med
väginfrastrukturen för att kunna köra på ett säkert sätt. Toyota har utökat sin forskning och
utveckling inom området automatisk körning och är det bilföretag som har flest patent på teknik för
självkörande bilar. 332
Zero Carbon Australia Electric Vehicles report
En studie från Australien har beräknat effekterna av en total övergång till elektriska fordon som drivs
av 100 procent förnybar energi över en tioårsperiod. Rapporten kommer fram till att:
- ett skifte till 100 procent elektriska fordon skulle minska Australiens växthusgaser med minst 6
procent
- elektriska fordon är mer lättskötta eftersom de kan laddas hemifrån, vid arbetsplatser och andra
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naturliga parkeringsplatser och inte behöver tankas vid bensinstationer
- ett snabbt skifte till elektriska fordon som går på 100 procent förnybar energi är både realistiskt och
ekonomiskt möjligt
- kostnaderna kan till och med bli lägre om möjligheterna att använda sig av icke biltransporter, t.ex.
kollektivtrafik, gång och cykel, bildelning och samåkning, ökar så att andelen privat bilägande minskar
- ett snabbt skifte till elektriska bussar som drivs med 100 procent förnybar elektricitet är ekonomiskt
möjligt. 333
Autonomt krigsfartyg
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) i USA har utvecklat ett autonomt krigsfartyg
som ska söka efter ubåtar, leta minor och frakta utrustning till andra fartyg. Fartyget saknar
besättning och har mycket låg driftskostnad jämfört med vanliga bemannade fartyg. 334
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3. Jämförelse mellan omvärldsbevakningarna gjorda 2013, 2015 och 2016
3.1 Diskussion
En jämförelse mellan de tre hittills utförda omvärldsbevakningarna har gjorts genom att se hur
ämnesområdenas storlek har förändrat sig i förhållande till varandra över tid (figur 1-3) och hur
antalet nyheter inom varje ämnesområde har varierat (figur 4-5).
Ämnesområdenas storlek har räknats fram genom antal nyheter inom respektive område.
Fokusområdenas nyheter har sorterats in i ämnesområdena. Vi har också tagit fram ordmoln som
visar de vanligast förekommande orden i respektive omvärldsbevakning (figur 6-8). Referenserna
från databassökningarna är inte med i jämförelsen.
Materialet har delats in i delvis nya ämnesområden. Indelningen har gjorts för att lättare kunna se
skillnaden på stora och ofta ganska klart avgränsade forskningområden som människors resor,
godstransporter, fordon, infrastruktur och miljö.
Ämnesområden:
- Ekonomi och planering -- nyheter från avsnitten Allmänt, Ekonomi samt Transporter och
samhällsplanering
- Persontransporter – nyheter från avsnitten Persontransporter, Kollektivtrafik, Taxi, samåkning och
bilpooler samt Gång och cykel
- Godstransporter – nyheter från avsnittet Godstransporter
- Miljö – nyheter från avsnittet Miljö
- Trafikteknik – nyheter från avsnittet Trafikteknik
- Infrastruktur och underhåll – nyheter från avsnitten Infrastruktur och Underhåll
- Trafiksäkerhet – nyheter från avsnittet Trafiksäkerhet
- Fordon – nyheter från avsnittet Fordon
Diagrammen visar att ämnesområdena har förändrats i förhållande till varandra enligt följande:
Persontransporter som handlar om människors resande, utgör det största området under alla tre
åren, nästan 20 procent, förutom 2015 då Fordon innehåller störst andel material.
Fordon är näst efter Persontransporter ett av de största områdena och det allra största 2015, 24
procent.
Ekonomi och planering utgör en lika stor andel av materialet alla tre åren, 14 procent, vilket också är
fallet för Infrastruktur och underhåll, 13 procent.
Trafiksäkerhet och Trafikteknik är de två minsta områdena både år 2013 och 2015 och är små även
2016 och allra minst är Trafikteknik alla tre åren.
Miljö har gått från att vara ett av de mindre ämnesområdena till att vara det näst största området år
2016 med 17 procent.
Godstransporter har successivt minskat sin andel från att vara det näst största med 15 procent till att
vara näst minst med 8 procent år 2016.
Figur 4-5 visar att antalet insamlade nyheter har ökat betydligt över tid. Trots det har
storleksförhållandet mellan ämnesområdena varit relativt stabilt under alla tre åren. De flesta
områdena har varken ökat eller minskat speciellt mycket. De stora har fortsatt att vara stora och de
små har fortsatt att vara små. De som har förändrat sin andel mest är Godstransporter och Miljö som
har minskat respektive ökat sina andelar. Det kan till en viss del förklaras med att de olika årens
fokusområden påverkar insamlingen.
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3.3 Ordmoln
För att illustrera förändringarna i materialet har även ordmoln skapats . Underlaget kommer från
texterna i de hittills utförda omvärldsbevakningarna. 335 336 Verktyget Wordle har använts.
I ordmolnen är det största ordet det som förekommer oftast. Ju mindre orden är i molnen, desto mer
sällan förekommer de i texten. Placeringen av orden i ordmolnet saknar betydelse. Några ofta
förekommande, för sammanhanget ej betydelsebärande ord, har tagits bort.
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4. Fokusering på områden
4.1. Utveckling av fossilfri teknik för vägfordon, flyg, sjöfart och järnväg
Sverige
Utmaningar för transporter ska bli koldioxidneutrala
Internationella energimyndighetens (IEA) publicerade i maj 2016 rapporten Nordic Energy
Technology Perspective 2016 – cities, flexibility and pathways to carbon-neutrality. Enligt den kan de
nordiska länderna uppnå en koldioxidneutral region till år 2050. Transportsektorn kan bli fossilfri
med en kombination av elektrifiering, biodrivmedel, smartare stadsplanering och mobilitetslösningar.
Allt det här pågår redan nu men det måste enligt IEA gå mycket fortare. Man måste också se till att
infrastruktursatsningarna stämmer överens med klimatmålen, differentiera fordonsskatterna
ytterligare och se över villkoren för förmånsbilar. 337
Bussnät elektrifieras
En studie från Lunds tekniska högskola har räknat ut vad de skulle kosta att byta ut alla biogasbussar i
kollektivtrafiken till elbussar. Idag kostar driften av bussarna (biogas och diesel) 14-18 miljoner
kronor och driften av elbussar skulle enligt forskarna kosta mellan 10-40 miljoner i dagsläget bland
annat beroende på vilken laddningsteknik man väljer. 338339
LTU Green fuels läggs ner
LTU Green Fuels, pilotanläggningen för forskning och framställning av flytande biodrivmedel från
skogsrester som Luleå tekniska universitet tog över 2013, läggs ner. Energimyndigheten kommer inte
längre att finansiera verksamheten. De resultat som finns från pilotanläggningen kommer enligt
forskarna att få stor betydelse för framtida kommersiell tillverkning av biobränsle från skogsrester i
Sverige. Universitetets strategiska forskning om tillverkning av biodrivmedel från skogsråvara
kommer dock att fortsätta bland annat i forskningsprogrammen Bio4Energy och Svenskt
Förgasningscentrum. 340
Potential finns att ladda elbilar
Det finns kapacitet att ladda en miljon elbilar i Sverige med det befintliga elnätet - om de laddas på
nätterna. Säkringar för upp till 16 A räcker oftast, och det har de flesta hushåll. Beräkningarna har
gjorts av forskare på Linköpings universitet i ett projekt om plugin-hybridbilar. 341
Full fart mot ett fossilfritt transportsystem
Ett seminarium om fossilfria transporter arrangerades av f3 och Swedish Centre for Biomass
Gasification (SFC) i januari 2016, “Full speed towards a fossil free transport sector - perspectives on
gasification based biofuels and the role of pilot and demonstration plants in Gothenburg”. Temat var
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pilot- och demonstrationsanläggningar för produktion av biobränslen. 342
Räckviddångest med elbil
Studier från Chalmers visar att 30 procent av hushållen som har två bilar skulle kunna ha en elbil som
andrabil. Forskarna räknade då med en laddning per dygn och 12 mils daglig körning och hushållen
som det baserades på fanns i Västra Götaland och Halland. Kostnadsberäkningar på 8 års sikt visade
att elbil som andrabil var fördelaktigt trots högt inköpspris. 343
Biogas 2020
Biogas 2020 är ett EU-projekt med syfte att främja en positiv utveckling för både produktion och
användning av biogas. Deltagarna är från Norge, Danmark och Sverige och projektet ingår i EUprogrammet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. 344
App mäter tillståndet i elbilens batteri
Det skulle underlätta för den som vill köpa en begagnad elbil om man på ett enkelt sätt kunde mäta
batteriets status utan att ta det tas ur bilen. En metod som kan bli grunden till en mobilapp som kan
ersätta dyra och komplicerade labbtester har utvecklats på KTH. Enligt forskarna skulle metoden och
appen till exempel kunnna användas för att se hur bra begagnade elbilars batterier är. Forskningen
har bedrivits i samarbete med ETC Battery and FuelCells, Volvo Cars och Scania, och utförts inom
Svenskt el- och hybridfordonscentrum (SHC). 345
GreenCharge
GreenCharge II är ett samarbetsprojekt med målsättningen att de medverkande kommunerna ska ha
fossilfria fordonsflottor år 2020. Medlemmar i projektet är även landsting, regioner och företag. 346
Framsteg för vätgasteknik
Vätgas är ett möjligt bränsle för fossilfria fordon om teknik att tillverka den effektivt och billigt fanns
och då framför allt ett sätt att separera väte från syre i vatten. Forskare på KTH har nu upptäckt ett
nytt material som består av bland annat nickel och vanadium och som kan användas som molekylär
katalysator för elektrokemisk oxidation av vatten. Det förbättrar möjligheterna att tillverka vätgas
både effektivt, billigt och i stor skala. 347
Spillvärme till fordonsdrift
Ett stort problem med vägtransporter är den låga verkningsgraden hos förbränningsmotorn i bilar
och lastbilar. 40 procent av bränsleenergin används till att förflytta fordonet framåt, resten
försvinner som värmeförluster. Forskare på KTH har utvecklat en teknik som tar värme från
avgassystemet och omvandlar värmeenergin till el. Elen går till lastbilens elsystem och avlastar
generatorn och således förbränningsmotorn vilket gör att lastbilen får bättre verkningsgrad och det
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går åt mindre bränsle. Projektet heter "Termoelektrisk generator för återvinning av
spillvärmeenergi”. 348
Elektrifierad busslinje i körsimulator
En simulering av en elektrifierad busslinje i Lund kommer att skapas i en av VTI:s körsimulatorer.
Projektet är ett samarbete med bland andra Lunds kommun. I projektet ingår också en
användarstudie med bussförare. 349
Isbrytare som drivs med LNG
Världens första LNG-drivna isbrytare är den finländska Polaris från år 2016. Isbrytaren har
flerbränslemotorer och kan även drivas med lågsvavelhaltig dieselolja. 350
Förnybara sjöfartbränslen
För att uppnå klimatmålen behöver sjöfarten nya sorters bränslen och i oktober anordnar Lighthouse
och f3 ett seminarium om alternativa bränslen för fartyg under rubriken ” Förnybara sjöfartsbränslen
i tanken? Möjligheter, utmaningar och praktiska erfarenheter”. 351
Jordbruksprodukter och fossilfria transporter
Scania och Lantmännen Agroetanol har inlett ett samarbete för fossilfria transporter kallat Etha.
Lantmännen tillverkar etanolbränslet och Scania lastbilarna anpassade för etanoldrift. Med en
bränsletank har lastbilarna en räckvidd på ungeför 700 km. 352
eMap
EU-projektet eMAP avslutades 2015 och syftet med projektet var att ge en analys över en möjlig
utveckling av elbilsmarknaden fram till åren 2025-2030. Resultaten ska fungera som underlag för
beslutsfattare i frågor om elbilar och elektromobilitet. 353
Elektromobilitet i Tyskland
En miljon elbilar år 2020 är den tyska regeringens mål. 2010 skapades „Nationale Plattform
Elektromobilität" och de senaste åren har regeringen gett över 2 miljarder Euro till utvecklingen av
klimatvänliga alternativ i transportsystemet. 354
Bättre batterier för elbilar
Om elbilar ska slå igenom på allvar krävs både effektiva, säkra och billiga batterier. Forskare vid
Uppsala universitet har utvecklat ett elektrolytmaterial för litiumbatterier som kan vara en bit på
vägen. Det nya materialet är fast vid rumstemperatur och mer kemiskt stabilt till skillnad från den
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dyra och mer instabila flytande elektrolyten som används nu. 355
Nordisk väg mot klimatneutralitet
De nordiska länderna har ett gemensamt mål att vara klimatneutrala år 2050, men om det ska
uppnås måste utvecklingen gå fortare enligt tankesmedjan Global utmaning. Rapporten ”Nordic
transport ways” handlar om hur transportsektorn kan minska sina koldioxidutsläpp och samtidigt
vara effektiv genom best practice i branschen. Rapporten ger också förslag till beslutsfattare hur det
ska gå till, till exempel hur skattesystemet bör vara utformat. 356357
Elbussatsningar i Sverige och Europa
K2 – Nationellt Centrum för Kollektivtrafik har gjort en sammanställning av pågående elbussatsningar
i svenska och europeiska städer. Rapporten innehåller information och data från sammanlagt 54
olika städer i Sverige och Europa. Det som redovisas är aktörer, drivkrafter och genomförande,
teknikval samt jämförelser mellan de olika städerna och länderna där elbussprojekt drivs. 358
Övriga världen
Norskt center för förnybara bränslen
Ett nytt center för bioenergi har etablerats vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet. Det är
Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy och verksamhetens fokus är hållbar
produktion av biobränslen. 359
Snabbladdade elbussar i Helsingfors
Helsingforsregionens trafik, HSL/HRT, kommer att köpa tolv elbussar från Linkker. Bussarna kommer
att köras i Esbo och Helsingfors och HSL:s mål är att öka antalet elbussar till 20 procent av de bussar
som är i drift år 2020 och till 30 procent år 2025. Bussarnas batterier kommer att laddas vid
ändhållplatserna och snabbladdningsteknik gör att batterierna kan laddas på mellan 1,5 och 3
minuter. De snabbladdande batterierna är mindre än vanliga batterier vilket gör bussarna lättare. De
är dessutom tillverkade i aluminium i stället för stål vilket också gör dem lättare och därmed mer
energieffektiva. 360
Kina utvecklar biobränsle
I Kina har det statliga bolaget Sinopec arbetat med Boeing och Airbus för att utveckla biobränsle för
flyg. Blandningar av palmolja, rapsolja, sojabönor, bomullsfrön, och återanvänd olja från
restauranger, animaliskt fett, jordbruks- och skogsbruksavfall och alger har använts. Man har också
tagit fram standarder för certifiering av tillverkningen. Företaget Hangzhou Energy & Engineering
Technology arbetar med att testa solceller på flygplanskroppen som skulle kunna bidra med energi
för belysning. En storskalig tillverkningsanläggning för biobränsle har byggs i Kina men
generaldirektören för China Biomass Innovation Alliance menar att det kan ta cirka tio år innan
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biobränslepriset är kommersiellt konkurrenskraftigt. Det är också kostnaderna som är det främsta
hindret för storskalig användning av biobränsle i Kina idag. Ett annat utvecklingsområde är därför
vätgas men här behöver utveckling ske inom tillverkning, lagring och säkerhet. 361
Biobränsle för flyget i Japan
I Japan är regeringens mål att flyget ska drivas med biobränsle år 2020. Kommittén Initiatives for
Next Generation Aviation Fuels, INAF, med representanter från regering, industri och universitet har
bildats i syfte att nå det uppsatta målet. Till att börja med är det framställningen av biodrivmedel
från avfall, naturolja och matolja som står i fokus men en omfattande forskning på alger och
mikroalger pågår också. 362
FoU inom biobränsle för flyget i USA
Inom USA:s departement och myndigheter finns flera program för forskning och utveckling av
biobaserat flygbränsle. Federal Aviation Administration driver tillsammans med flygbranschen
Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative (CAAFI) som syftar till att fortare föra in förnybart
bränsle i flyget. Inom ramen för initiativet arbetar man främst med de fyra områdena
bränslecertifiering och kvalitetssäkring, forskning och utveckling, miljövärdering samt
affärsutveckling och ekonomi. 363
Ökande produktion av biobränslen i USA och Kanada
Produktionen av biobränslen, framför allt etanol, i USA och Kanada har ökat och det beror enligt en
studie från f3, (Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels) på en medveten
politik och satsning på forskning och utveckling inom området. 364365
Motorgas som fordonsbränsle
U.S. Department of Energy har publicerat en rapport som beskriver användningen av gasol som
bränsle i fordon. Gasol som fordonsbränsle har benämningen motorgas och är ett alternativ till diesel
och bensin. I rapporten utvärderas erfarenheter från Alpha Baking Company som har den tredje
största fordonsflottan inom bagerinäringen i USA. Företaget har på försök även tidigare använt sig av
alternativa bränslen för sina transporter bl.a. biodiesel, naturgas och vegetabilisk olja. Försöket med
gasol där 22 lastbilar av företagets totalt 300 fordon, använde motorgas pågick i 15 månader.
Försöket visade på lägre bränslekostnader, lägre utsläpp av växthusgaser och tystare körning än vid
körning på diesel. Förarna var nöjda med de mer kraftfulla motorerna. Nackdelar är stora
kapitalkostnader för inköp av fordon och bränsleanläggningar. Försöket föll dock så väl ut att
företaget nu planerar att utöka användningen av motorgasdrivna lastbilar. 366
Fartyg drivs av vind och sol
Ett företag i USA har fått patent på en teknik, Aquarius MRE, för att driva fartyg med vind- och
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solenergi. Det är rörliga men stela segel och solpaneler i stor skala tillsammans med möjligheter att
lagra energin som ska förse fartygen med energi. Försök pågår på testfartyg i Egeiska havet. 367
Roads to the Future-konferens
Svenskt el- och hybridfordonscentrum, SHC, arrangerade i maj 2016 konferensen ”Roads to the
Future”. Temat var elfordon och e-mobilitet i ett internationellt perspektiv. 368
4.1.1. Resultat från databassökningar
Projekt
Safe hydrogen-on-demand fuel for e-vehicles
Duration: 07/16 - 10/16
Hydrogen fuel-cells are increasingly used as a clean and silent power generator for applications in
different markets including transport. However, a prime barrier for mass fuel-cell adoption is the
notorious and hazard quality of hydrogen, which makes it unsafe, difficult to handle and store, and as
a result expensive. Terragenic makes safe hydrogen available for consumer markets thanks to its
ground breaking technology. Our T-Fuel™ is rich in hydrogen while being safe, green and cost
competitive. Our hydrogen-on-demand solution accelerates the adoption of hydrogen fuel-cell
powered vehicles and e-bikes, and thus the replacement of polluting fossil fuel based vehicles with
clean and silent Fuel-Cell Electric Vehicles ("FCEV"). The growing use of FCEV supports the European
effort to reduce carbon emission and ambient noise, for better urban environment. Our innovation
project's objective is to promote the adoption of Terragenic's novel solution through the
collaboration with public and private fuel-cell electric vehicles initiatives, and their active members.
The proposed feasibility project objectives are to (1) identify the relevant European
partners/initiatives, and (2) work with them to fine-tune our solution's technology value proposition
and economic feasibility, and to (3) form partnerships for the integration of our technology in FCEV.
GIANTLEAP: Giantleap improves automation of non-polluting transportation with lifetime extension
of automotive PEM fuel cells
Duration: 05/16 - 04/19
Fuel-Cell Electric Buses (FCEBs) have been deployed in multiple demonstrations in Europe, Canada
and the USA, but they still suffer from high costs and low availability. Oddly enough, the low
availability has almost always been due to control issues and hybridisation strategies rather than
problems in the fuel cells themselves. Giantleap aims to increase the availability and reduce the total
cost of ownership of FCEBs by increasing the lifetime and reliability of the fuel cell system; this will be
achieved with advanced online diagnostics of the fuel cells and the balance-of-plant components of
the system, coupled with prognostics methods to calculate the system's residual useful life, and
advanced control algorithms able to exploit this information to maximise the system's life. The same
control system will also be engineered for robustness, in order to increase availability to the level of
diesel buses or better. Giantleap will improve the understanding of degradation in fuel-cell systems
with extensive experimentation and analysis; diagnostic and prognostic methods will focus on
exploitation of current sensors to make the novel control approach cost-effective. Giantleap includes
the demonstration of a prototype in relevant environment, allowing the project to reach technology
readiness level 6. The prototype will be a trailer-mounted fuel-cell based range extender meant for
battery city buses. The ability to swap out the range extender in case of malfunctions greatly
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increases the availability of the bus, while the large battery capacity allows the bus to complete its
route should malfunctions occur during usage. Furthermore, the large battery capacity will give the
control system ample opportunity to optimise fuel-cell usage via hybridisation management
strategies.
GreenPilot: lotsbåt med minimal miljöpåverkan
Pågår. 2016-03-01 till 2018-04-30
Den marina sektorn måste minska CO2-utsläppen med 50% fram till 2050 för att uppfylla sitt bidrag
till växthusgasutsläppsmålen. Det kommer inte att vara tillräckligt att förlita sig på allmänna
effektivitetsförbättringar för att uppfylla detta mål, introduktion av alternativa bränslen kommer att
krävas, bränslen som genererar väsentligt lägre växthusgasutsläpp och som har potential att
produceras i stora volymer. I tidigare projekt har metanol identifierats som ett alternativt bränsle
som uppfyller dessa kriterier. Målet för GreenPilot projektet är att påvisa hur metanol som bränsle
kan minska miljöpåverkan samt förbättra konkurrenskraften för fartyg som trafikerar inre
vattenvägar och skärgårdsområden samt mindre tonnage för kustnära fart. Metoden som avses
användas för att påvisa detta är att, som demonstrationsprojekt, konvertera en lotsbåt till
metanoldrift
Ämnesord: Bränsle, Förnybara energikällor, Metanol, Miljöpåverkan, Koldioxid
Emission free waterways: energieffektiva och hållbara urbana sjötransporter
Pågår: 2015-12-01 till 2016-06-30
Projektet har som syfte att studera om det är tekniskt och kommersiellt möjligt att genomföra
energieffektivisering av urban sjöfart. Målet är att utarbeta ett underlag för investering i fartyg för
linjetrafik och flytande hållplatser. Fartygens drivlina ska utgöras av bränsleceller som drivs med
lokalt producerad biogas i kombination med batterier som snabbladdas. Potentialen för
energieffektivisering bedöms till minst 40 % och utsläppsreduktionen bedöms till 95% relativt dagens
drivlinor och bränslen.
Ämnesord: Fartyg, Biogas, Batterier, Beräkning, Energieffektivitet, Emissioner
SUMMETH: hållbar marin metanol
Pågår: 2015-11-01 till 2017-12-31
Metanol har identifierats som ett mycket gott alternativ för att ersätta oljebaserade drivmedel inom
sjöfarten. Detta stämmer också väl överrens med Energimyndighetens analys att enmolekylära
bränslen har bäst förutsättningar som förnybart bränsle. Skärpta miljökrav har drivit på utvecklingen
av alternativa maritima drivmedel och idag finns stora marina metanolmotorer. Det saknas dock
metanolalternativ i det mindre motorsegmentet (250-1200 kW). I SUMMETH utvecklas dessa
motorer med fokus på energi- och kostnadseffektivitet. Rekommendationer ges för införandet av
metanol inom kust- och inlandssjöfart med avsikt att minska dess utsläpp och klimatpåverkan.
SUMMETH kommer att undersöka möjligheterna för den befintliga maritima marknaden att anpassa
sig för metanolanvändning, testa och utvärdera olika metanolförbränningstekniker samt ge
rekommendationer för ombordsystem och anpassningar som krävs vid installation av dessa system.
Distribution av och tillgång till förnybar metanol för maritimt bruk kommer också att
utvärderas.Projektet genomförs som ett samarbete mellan utvecklings-/konstruktionsbolag,
motorleverantörer, slutanvändare och universitet. I projektet ingår en väsentlig del forskning och
utveckling samt en del experimentell utveckling och design.
Ämnesord: Metanol, Förnybara energikällor, Bränsle, Motorer, Fartyg
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CEWET: Cost effective wireless electrical transportation
Duration: 10/15 - 03/16
ElectRoad has developed the technology that makes possible the first electrical vehicle that is directly
powered by wireless energy with no need for a battery or costly infrastructure. This unique
technology eliminates the need for fuelling or charging a battery to put an electrical vehicle in
motion by removing the energy source from the vehicle and transmitting the power wirelessly
directly from the road during the drive. The solution is generic and universal, can be used by all types
of electric vehicles without any structural changes to the electrical vehicle. This technology is now at
TRL level 6. ElectRoad has already achieved high energy transmission efficiency (above 80%), high
value for money and zero emissions. ElectRoad electric buses are lighter (no battery), require less
maintenance, and are more economical than electric buses of the competitors. The infrastructure is
much cheaper than other electric transport alternatives such as trolleys or trams, making them
attractive to public transport regulators, operators, and to the general public.
E6 evolution: Dual fuel Euro6 engine conversion feasibility study
Duration: 07/15 - 01/16
G-Volution has been a pioneer of the use of dual fuel technology in heavy road haulage vehicles in
the UK and Europe, with current operators using dual fuel on a daily basis reporting real world CO2
emissions reductions of at least 15%, with consequent reductions in NOx and particulate emissions.
The Company has invested heavily in development for more than 8 years, producing a range of
patented technologies. The new Euro 6 solution has been developed from GV’s patented Euro 5
solution, itself installed on a significant number of vehicle fleets, and demonstrated as part of the
current Innovate UK Low carbon truck and refuelling infrastructure trial. Commercial developments
over the last year or so have led to initial sales success through the acceptance of the technology as a
solution that provides the qualities demanded for future transport worldwide. The objective of the
overall project is to develop the current prototype Euro 6 prototype vehicle to provide the first
commercially available retrofit solution for Euro6 engines. The strategic intent is to accelerate
growth and increase penetration across Europe, USA and Asia by reducing the cost & increasing the
reliability of the system while developing strategic partners in key European and World markets.
E-ferry: Prototype and full-scale demonstration of next generation 100% electrically powered ferry
for passengers and vehicles
Duration: 06/15 - 05/19
Waterborne transport still offers an enormous potential for pollution reduction and energy efficiency
gains. The reduction of pollutant and greenhouse gas emissions is far removed from the progress
made in road transport, particularly in the category of older, small to medium-size vessels which
make up a large proportion of intra-European waterborne transport, including inland navigation.
Since vessels have a long life expectancy, developing technologies for clean retrofit and fuel
conversion solutions is a key aspect of the challenge. Τhe overall objective of E-ferry is to apply an
extremely energy efficient design concept and demonstrate a 100% electric, emission free, medium
sized ferry for passengers and cars, trucks and cargo in full-scale operation on longer distances than
previously seen (> 5 nautical miles (Nm)) for electric drive train ferries, i.e. the medium range
connections Soeby-Fynshav (10.7 Nm) and Soeby-Faaborg (9.6 Nm) in the Danish part of the Baltic
Sea connecting the island of Aeroe (Ærø) to the mainland.
http://e-ferryproject.eu/
EU-LIVE: Efficient urban light vehicles
Duration: 06/15 - 06/18
78

EU-LIVE will provide a comprehensive European solution for the next generation of electrified, costand energy-efficient light urban vehicles to cope with the challenges of future personal urban
mobility, based on both user needs and acceptance. EU-LIVE will establish the "EU-LIVE modular
platform", a systematic approach for efficiently designing, developing and building a wide range of Lcategory vehicles from more close-to-the-market to radically new ones. This comprises a set of
modular electrified powertrain components and subsystems for PHEVs and BEVs, modular bodies
(within the same L-vehicle class), and an integrated modular co-simulation platform to guarantee reusability, flexibility and sharing of components as well as subsystems for L-category vehicles. EU-LIVE
will provide innovative solutions regarding cost-efficient, energy-efficient, low-emission and lownoise powertrains (in-wheel motors, novel highly efficient transmission for PHEV, 48V batteries +
electric board net …) and future-proof, flexible and scalable vehicle architectures. To leverage
expertise beyond the consortium, an open innovation contest for a radically new light vehicle based
on the EU-LIVE modular platform will be carried out. Eventually, both real and virtual full-vehicle
demonstrators (L5e PHEV 3-wheeler beyond EURO 5, L3e BEV 2-wheeler, L6 BEV 4-wheeler) will be
shown. FABRICBy its modular approach and the efficient transfer of expertise from high-volume
automotive to low-to-medium-volume light vehicle industry, EU-LIVE will enable economies of scale,
therefore overcoming a major barrier to affordable light urban vehicles. Through its excellent partner
consortium - including 2 OEMs and several key suppliers - EU-LIVE is able to credibly provide a clear
route to market for a range of different L-category vehicles which feature series producibility,
attractive cost-of-ownership, full comfort, safety and connectivity, for both European and nonEuropean markets.
http://eu-live.eu/
ESPRIT: Easily distributed personal rapid transit
Duration: 05/15 - 05/18
Today, transportation both to/from city-centres and within peri-urban areas, is unsatisfactory in
terms of congestion, environmental and societal aspects. To answer identified needs, the Easily
diStributed Personal RapId Transit (ESPRIT) project aims to develop a purpose-built, light weight L6
category electric vehicle that can be stacked together to gain space. Thanks to pioneering coupling
systems, up to 8 ESPRIT vehicles can be nested together in a road train, 7 being towed for an efficient
redistribution of fleets and a smartly-balanced and cost efficient transport system. Within the
project, 2 user scenarios are foreseen: a one-way carsharing system within city centres and a lastkilometre personal mobility system to existing public transport infrastructures in peri-urban areas.
These will be tested through 3 different geographical use cases (Glasgow, Lyon and L’Hospitalet de
Llobregat near Barcelona). This innovative transport system concept will be demonstrated to TRL5
though state-of-the-art developments of diverse technological bricks (including vehicle and road
train architecture, coupling and guiding systems, kinetic and dynamic behaviour management
systems, efficient energy supply and rapid charge battery strategies). To prove the ESPRIT concept,
the project will also work on modelling and simulation tools to predict, once ESPRIT vehicles are
deployed, the economic, social and environmental benefits as well as key operating strategies.
http://www.esprit-transport-system.eu/
HERCULES-2: Fuel flexible, near-zero emissions, adaptive performance marine engine
Duration: 05/15 - 05/18
The project HERCULES-2 is targeting at a fuel-flexible large marine engine, optimally adaptive to its
operating environment. The objectives of the HERCULES-2 project are associated to 4 areas of engine
integrated R&D: Improving fuel flexibility for seamless switching between different fuel types,
including non-conventional fuels - Formulating new materials to support high temperature
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component applications - Developing adaptive control methodologies to retain performance over the
power plant lifetime - Achieving near-zero emissions, via combined integrated after treatment of
exhaust gases. The HERCULES-2 is the next phase of the R&D programme HERCULES on large engine
technologies, which was initiated in 2004 as a joint vision by the two major European engine
manufacturer groups MAN and WARTSILA. Three consecutive projects namely HERCULES - A, -B, -C
spanned the years 2004-2014. These three projects produced exceptional results and received
worldwide acclaim. The targets of HERCULES-2 build upon and surpass the targets of the previous
HERCULES projects, going beyond the limits set by the regulatory authorities. By combining cuttingedge technologies, the Project overall aims at significant fuel consumption and emission reduction
targets using integrated solutions, which can quickly mature into commercially available products.
Focusing on the applications, the project includes several full-scale prototypes and shipboard
demonstrators.
HYPOGA: Feasibility study of a superefficient hybrid power train as a replacement unit for existing
engines - hybrid power for general aviation
Duration: 05/15 - 11/15
Worldwide, over 280,000 General Aviation (GA) aircrafts are in use (28,000 in Europe) and most
aircraft in this engine-power class (approx. 200 kW) are operated several hours per day in
commercial services. The total operating costs are about 213 T€ per year. Combustion engines are
designed for the maximum power needed for take-off and climbs (peak-loading), though in cruise
flight only approx. 65% of the power is required. The overall objective of the HyPoGA innovation
project is to develop a superefficient, hybridized 200 kW aircraft engine by integration of a 140 kW
combustion and a 60 kW electrical engine which will allow a fuel reduction of about 30% and a total
cost reduction of 27% ~ 48 T€. This engine will be certified as a replacement unit according to EU and
US aviation laws and regulations. The annual demand for replacement engines is ~3,000. The
additional weight of the electrical components (electrical engine, batteries) is counter played by the
weight reduction of a smaller combustion engine and the fuel savings. The innovative power train
will contribute significantly to reduced costs of operations and a massive reduction of CO2 emission.
Furthermore, the electrical engine constitutes a back-up increasing the safety of aircraft operations
(two engines instead of one). These aspects create a unique selling point and competitive advantage
for potential customers.
HYSOLARKIT: Converting conventional cars into hybrid and solar vehicles
Duration: 05/15 - 11/15
In the last decade, increasing effort has been put worldwide in reducing the impact on fuel
consumption and greenhouse gases (GHG) emissions from passengers cars. HySolarKit introduces for
the first time the possibility to modify a conventional car into a plug-in solar-powered hybrid electric
vehicle, allowing reduction of fuel consumption and GHG emissions by ~20%, with limited investment
cost (~2.500€), acceptable payback (2-3 years) and without invalidating performance and safety. The
innovation integrates for the first time state of the art technologies (in-wheel motors, Li-ion battery,
flexible PV panel) with an advanced control system, self-adaptive to different vehicle and in-wheel
typologies and features. HySolarKit unique selling points are: i) successful coupling with solar energy
ii) applicability to existing fleets, with limited investment with respect to a fleet electrification, iii)
flexibility of energy sources. eProInn will foster the industrial development of the research aimed at a
successful commercialisation strategy. A preliminary market assessment has already shown huge
market potential (~130Ml€ in Italy only), as well as willingness to pay by main customer categories.
Proposer SME has already defined a thorough commercialisation strategy, addressing the B2C and
B2B main markets, in line with own company strategy. This includes an initial self-financing for R&D
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development and market validation as well as the technical and capital support of already involved
partners (Landi Renzo and Actua), financers (Beijing Rongtong S&T Ind. Group) and subcontractors
(Ciaotech), and others identified in Phase 1.
Adaptcontrol: A modular and compact controller design for light electric vehicles
Duration: 04/15 - 04/17
Electro-mobility is one of the keys to achieve European objectives to reduce emissions and to halve
the number of conventionally-fuelled vehicles by 2030. Having identified the huge opportunities
within the electric vehicles market, our company Bultaco Motors has revealed two all-electric
motorcycle prototypes in May 2014 that will point the way forward in the electric motorcycle
market. Supported by our excellent team, we have developed the whole power-train in-house. In the
project Adaptcontrol, Bultaco Motors will go a step further and re-engineer an industrial solution of
the currently used controller within the power-train with a solid performance at a competitive cost
as well as validate the controller in fully operational environment and working conditions.
Adaptcontrol aims at developing an enhanced version of the currently existing controller with a focus
on: Volume reduction (-20% compared to the currently existing controller), weight reduction (- 13%),
reduction in production cost (- 50%), and the development of a modular and adaptive design.These
improvements will lead to system advantages compared with current solutions that will ensure
Bultaco Motors a considerable market share and leadership not only in the electric motorbike market
but also in the growing European and worldwide market for electric vehicle controllers specific for
light traction applications that has shown a steady growth rate in 2012 of 11%. Adaptcontrol aims to
position Bultaco Motors as a reference world-wide supplier for smart vehicle control systems with
overall energy management and recovery capabilities. The power control unit modularity,
dimensions and operation configurations will allow any OEM engineer to adapt it to a wide range of
electric vehicle types such as the formerly mentioned ones. In such applications, where reduction of
weight and volume is so important, having a unique unit for the entire vehicle control makes
integration easier and more space effective.
GEM E-drive: In-wheel electric drive for E-commercial vehicles
Duration: 01/15 - 07/15
The main goal of the innovation project is to develop a new electric drive inside the wheel for
mobility market of electric buses and electric transport vehicles (E-commercial vehicles). The classical
conceptual solution with electric motor positioned at the place of combustion engine has several
drawbacks: heavy weight since mechanical transmission is needed, complex solution with many
moving parts, low efficiency because of transmission losses and need for extra place. With our new
solution that is simple (direct drive with no mechanical transmission), efficient (up to 92%), light
(lighter up to 50%) and cost effective (simple production) we want to enhance the usage of electric
drive for city traffic (buses and vans). In addition, our developed technology is easily adaptable for
different applications and power levels due to its unique modular concept. Therefore our new
electric drive solution together with low driving cost using electric energy and with reducing
pollution, noise and CO2 emission in cities and urban areas, especially in Low Emission Zones (LEZ),
represent excellent business opportunity for emerging E-mobility market of commercial vehicles and
thus also realizing a company vision to become an important European in-wheel drive producer.
FORCE: Future outboards run conventionally and electrically
Duration: 11/14 - 05/15
Waterborne transport still offers an enormous potential for pollution reduction and energy efficiency
gains. The reduction of pollutant and greenhouse gas emissions is far removed from the progress
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made in road transport, particularly in the category of older, small to medium-size vessels which
make up a large proportion of intra-European waterborne transport, including inland navigation. The
scope of the FORCE project is to evaluate the technical and commercial feasibility of a new hybrid
marine propulsion system, aimed at combining the conventional mechanical powertrain with a
commercially affordable and technically effective electric drive train, which is able to increase the
overall efficiency of outboards below 50 kW power for both professional and leisure utilization,
allowing zero emission navigation in sensitive areas as for instance near to the coasts, protected
areas, marinas or inland waters. The objectives of the FORCE project are very ambitious and
innovative, since an outboard able to combine conventional with electrical drive (constituting in fact
a hybrid propulsion system) does not exist yet in the market. The technical and commercial feasibility
study will be developed verifying the technological/practical as well as the economic viability of the
proposed innovative propulsion system and will include an elaborated business plan.
Undersökning av koncept, tillgängliga modeller och metoder användbara för prediktering,
uppföljning och förbättring av fartygs energieffektivitet
Pågår: 2014-10-01 till 2015-01-31
Det här projektet presenterar en state-of-the-art-analys över tillämpnings- och forskningsområdet
fartygs energieffektivisering med fokus på modeller och metoder för energisystemmodellering
(prediktering, uppföljning och förbättring) samt vindkraft på fartyg som ett alternativt grönt
energikoncept
Ämnesord: Fartyg, Lägesrapport, Energieffektivitet, Matematiska modeller
FABRIC: Feasibility analysis and development of on-road charging solutions for future electric
vehicles
Duration: 01/14 - 12/17
FABRIC addresses directly the technological feasibility, economic viability and socio-environmental of
dynamic on-road charging of electric vehicles.
FABRIC responds to the need to assess the potential and feasibility of a more extensive integration of
electric vehicles in the mobility and transportation system, focusing primarily on dynamic wireless
charging which would allow practically all of the drawbacks of on-board battery packs to be avoided.
On-road charging would also enable the direct link to renewable energy sources: Ultimately this is
the only way to fully decarbonise road transport and hence provide true sustainability from the
socio-environmental perspective. The ultimate aim is to provide a pivotal contribution to the
evolution of e-Mobility in Europe by identifying the benefits and costs in absolute terms so that the
investments required in the coming years for widespread implementation and exploitation can be
fully defined and quantified. By engaging a highly-qualified, expert and comprehensive group of key
stakeholders within its consortium, FABRIC will determine and assess the end-user requirements that
will determine the potential of success in various application sectors, the technology drivers and
challenges that impact the widespread implementation of wireless charging technology, and the
technology gaps to be bridged in order to provide rational and cost-effective solutions for the grid
and road infrastructures. Advanced solutions, conceived to enable full integration in the grid and
road infrastructure within urban- and extra-urban environments for a wide range of future electric
vehicles, will be implemented and tested. Each key issue will be assessed directly and
comprehensively, providing insights through experimental evaluations into the relevant technologies,
investigating the present and future opportunities for such solutions, and identifying the future
trends and requirements for research and development.
http://www.fabric-project.eu/
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EPSILON: Small electric passenger vehicle with maximized safety and integrating a lightweight
oriented novel body architecture
Duration: 11/13 - 10/16
As the global population gravitates towards increasingly large urban agglomerates, the density of
movements and the sheer numbers of people displacements is growing so fast that existing vehicles
for personal transport increasingly seem insufficient: consuming too much energy (present day cars),
or exposing their drivers to larger-than-needed accident risks (motorcycles or bicycles). As especially
urban climates are heating up worldwide, acclimatised personal transport is getting more and more
the norm, as opposed to taking a bicycle to work. Epsilon aims to conceptualize, develop and
prototype a new category of vehicle in between the ultra compact (urban) car and present day
moped category small covered vehicles or semi-covered scooters. Epsilon underwrites the 'hard'
performance targets defined in the call topic and seeks to meet these while ensuring a very
competitive level of affordability and safety. Epsilon can achieve this by means of leveraging the
substantial amount of previous and parallel (national and EU-funded) R&D of other projects in which
epsilon partners participate, combined with the specific skills and expertise of the consortium
members. As such it focuses on optimally integrating cutting edge yet available on prototype level
components, materials, manufacturing technologies and subsystems into a drivable prototype plus 2
crash tested body structures.
http://www.epsilon-project.eu/
ZEEUS: Zero emission urban bus systems
Duration: 11/13 - 04/17
solutions for electric bus systems are already on the streets today. These include trolley-buses, minimidi full-electric and diesel-hybrid buses. The market for these buses has also already been
developed. Project ZeEUS is therefore looking towards the next big challenge within this field: to
develop vehicles with larger capacity: from plug-in hybrids to full-electric technologies, with a focus
on vehicle interaction with the grids (bus depots, stations and stops). To extend fully-electric
solutions to the core part of the urban bus network. To evaluate the economic, environmental and
societal feasibility of electric urban bus systems, and to facilitate the market uptake of electric buses
in Europe. UITP (International Association of Public Transport) coordinates a consortium of 40
partners to work on the 42-month demonstration project ZeEUS aiming at extending the fully-electric
solution to a wider part of the urban bus network. Developing electric vehicles of large capacity and
creating an infrastructure able to provide the required charging energy will facilitate the market uptake of electric buses in Europe. The project will be conducted with eight core demonstrations in six
different countries (Spain, Italy, Germany, England, Scotland, and Sweden). An observatory of electric
urban bus systems will also be developed for use in the project.
http://zeeus.eu/
MAG-DRIVE: New permanent magnets for electric-vehicle drive applications
Duration: 10/13 - 09/16
The future of road transport is electric - within the foreseeable future, pure electric vehicles (EVs) will
populate our roads. Vital to the success of this transition is improved, next-generation motors based
on improved magnetic materials; which provide high levels of flux at elevated temperatures, while
retaining resistance to reverse magnetic fields and the corrosion problems associated with running
electric motors in an automotive application. Currently, these magnets are based on the rare-earth
elements neodymium and dysprosium, which are predominantly mined in China (>95%). Exports are
being restricted as a result of an expanding domestic market and a policy of relocating magnet
manufacturing to China, thereby multiplying the costs of raw materials for magnet manufacturers in
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Europe. The rare-earth crisis is particularly critical for heavy rare earths such as dysprosium that are
currently required to assure the high-temperature performance of magnets. MAG-DRIVE will
research and develop novel microstructural-engineering strategies that will dramatically improve the
properties of magnets based on light rare-earth elements, especially the coercivity, which will enable
them to be used for EV applications above 100A°C. These magnets will also be designed-to-recycle,
with an emphasis on reducing conventional rare-earth magnets’ need for easily oxidising grain
boundaries. The project will integrate these magnets into motors that have increased efficiency, with
a system developed by VALEO for integration into their next generation of pure EV motor.
http://mag-drive-fp7.eu/
Batteries2020: Towards realistic European competitive automotive batteries
Duration: 09/13 - 08/16
A lifetime of 4000 cycles at 80 % DOD and an energy density of 250 Wh/kg is a target for automotive
batteries. Such materials have a high chance to be up-scaled and commercialized near-term. Only
then, cell development efforts can be translated from pilot to mass production, a prerequisite for
qualification in the automotive industry. We will start with state of the art cells and will develop two
improved generations of NMC materials and cells towards high performance, high stability and
cycleability. A deep understanding of ageing phenomena and degradation mechanisms can help to
identify critical parameters that affect lifetime battery performance. This identification helps
effectively improving materials, system and the development of materials selection criteria.
However, ageing and degradation mechanisms have multiple reasons and are complex. We propose
a realistic approach with a combined and well organised Consortium effort towards the development
of robust testing methodology which will be improved in several steps. Combined accelerated, real
tests, real field data, post-mortem, modelling and validation will provide a thorough understanding
of ageing and degradation processes. Battery cost is a major barrier to the EV market. Second life
uses can reduce battery costs. We will analyse the potentiality of reusing and recycling batteries for
providing economic viable project outputs.
CORE-JETFUEL: Coordinating research and innovation of jet and other sustainable aviation fuel
Duration: 09/13 - 08/16
For a number of ecologic and economic reasons, the aviation industry is currently in great need of
alternative fuels. Highly ambitious goals for the reduction of the sectors' overall greenhouse gas
emissions set from industry and politics imply sustainable alternative fuels as a major contribution,
and require research and innovation efforts in order to develop pathways for an economically
feasible large-scale production of such fuels for aviation. The project CORE-JetFuel will evaluate the
research and innovation landscape in order to develop and implement a strategy for sharing
information, for coordinating initiatives, projects and results and to identify needs in research,
standardisation, innovation/deployment, and policy measures at European level. Bottlenecks of
research and innovation will be identified and, where appropriate, recommendations for the
European Commission will be elaborated with respect to re-orientation and re-definition of priorities
in the funding strategy.
http://www.core-jetfuel.eu/default.aspx
HYPSTAIR: Development and validation of hybrid propulsion system components and subsystems for
electrical aircraft
Duration: 09/13 - 02/16
The HYPSTAIR project concerns the design of components of a serial hybrid propulsion system for
small aircraft. A serial hybrid aircraft concept currently represents the best efficiency versus range
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compromise in the light aviation segment. It can be considered as an electrically powered aircraft,
with an on-board generator used for extending the range when necessary. Limitations of current
electric energy storage technology make an electric-only propulsion system as yet unsuitable for long
range flying, therefore an on board ICE generator provides a weight efficient, if somewhat less
energy efficient, power generation solution. The project will involve conceptual design of the hybrid
propulsion system components, namely the generator, motor, inverter, batteries and control unit.
The components will be sized and designed by considering the performance and energy efficiency of
the complete airframe-propulsion system, and will be tested in a laboratory environment. A
dedicated human-machine interface will be designed that will allow simple operation of a complex
hybrid system. Together with the reliability of electrical motors and the use of dual energy sources,
safety of flying as provided by a system built upon these components will be improved. All
components will be designed in a way that they will meet the relevant safety and certification
standards. As there currently exist no regulations for aviation hybrid drive systems, defining these in
collaboration with the authorities will be an important contribution of the project, paving the way for
hybrid and electric technologies to be introduced to the market. These efforts will help create a
competitive supply chain for hybrid drive components and reduce the time to market of such
innovations.
http://www.hypstair.eu/
KV-E-CHAIN: Comprehensive electric transportation chain for combined transit / Ganzheitliche
elektromobile Transportkette des kombinierten Verkehrs
Duration: 09/13 - 06/16
freight transport using heavy-duty trucks on the road depends on diesel power. However, it is
precisely here that the use of electromobility could substantially contribute to the reduction of fuel
consumption and CO2 emissions. Therefore, the KV-E-CHAIN project is to demonstrate that in
combined modes of transport - with pre and post road transport - an all-electric supply chain is
already possible today. The objective is to guarantee a closed electromobile transport chain from rail
handling in the central warehouse to the retailer by means of urban logistic nodes. In the process,
electric trucks will be integrated into existing fleets, new urban logistics business models will be
developed and solar power used for recharging. As a result, new possibilities will be shown for
environmentally-friendly delivery to congested urban areas. Within the framework of the project,
containers and swap bodies that have been delivered to Berlin's West Harbour by train will be
provided with all-electric and emission-free transport to different destinations in Berlin. Among
others, the biggest electric truck approved for road use with a mass of up to 40 tons will be deployed.
Furthermore, three small electric and two hybrid vehicles will be used for transportation in the
harbour or between the different harbour sites. In order to ensure a reliable electrical operation, a
charging station will be built on-site at Berlin's West Harbour and will be supplied with solar power
from the Berlin Energy Agency. The project will be headed by the Technical University of Applied
Sciences Wildau, which will also provide scientific support.
http://www.emo-berlin.de/schaufenster/projekte/gueterverkehr/kv-e-chain/
Joint operation for ultra low emission shipping (JOULES)
Pågår: 2013-06-01 till 2017-05-31
Projektet syftar till att avsevärt minska europeiskt byggda fartygs energiförbrukning och utsläpp av
gaser (t.ex. CO2, SOX, NOX och partiklar). Särskilda mål är att: - integrera innovativa energi- och
utsläppsreduktions-tekniker på systemnivå - tillämpa tekniker och verktyg för att utveckla innovativa
energilösningar för olika fartygstyper - demonstrera och utvärdera effekterna av denna utveckling i
livscykelkostnad perspektiv och miljöpåverkan från specifika fartygstyper (application cases).
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Förväntade effekter och resultat: Projektkonsortium, vilket inkluderar maritima teknikleverantörer,
europeiska varv, fartygsklassificeringssällskap och sjöfartskonsulter och forskare, kommer att utbyta
information och utveckla modeller som kan användas för att optimera fartygs energiförbrukning. Ett
verktyg för livscykelprestanda kommer också att tas fram. Det förväntas att fartygs energiförbrukning
och CO2-utsläppen ska minska med minst 20 % jämfört med state-of-the-art fartygsteknik.
Projektdeltagarna förväntar sig också att förbättra sin konkurrenskraft genom den kunskap som
skapas. Planerat upplägg och genomförande: Projektet kommer att använda en integrerad strategi
för att kombinera lämpliga alternativ från följande områden: - alternativa primära energikällor - öka
energieffektiviteten i fartygets hela energisystem - efterbehandling av avgaser. En energinätmodell
kommer att utvecklas och valideras för att integrera teknik från dessa områden. Ett verktyg för
livscykelprestanda kommer att utarbetas och testas för att bedöma effekterna av framtagna
integrerade teknologier. SSPA kommer att fokusera på livscykelkostnad och miljö, samt tillämpning
av resultaten i testfallet ”färja”.
Ämnesord: Fartyg, Energiförbrukning, Emissioner, Växthusgaser, Energieffektivitet, Emissionskontroll,
Efterbehandling av avgaser, Livscykelanalys, Miljöpåverkan
http://www.joules-project.eu/Joules/index.xhtml
ITAKA: Initiative towards sustainable kerosene for aviation
Duration: 11/12 - 11/15
The overall objective of ITAKA in the field of research and innovation is to develop a full value-chain
in Europe to produce sustainable synthetic paraffinic kerosene (SPK) at large scale enough to allow
testing its use in existing logistic systems and in normal flight operations in Europe. ITAKA will assess
its sustainability, economic competitiveness and technology readiness, in order to identify and
address barriers to innovation. Being the first of its kind collaborative project in the EU, ITAKA will
link supply and demand by establishing a relationship under guaranteed conditions between
feedstock grower, biofuel producer, distributor and final user. Therefore, ITAKA will address
challenges in two main areas: Development of commercial scale production and study implications of
large-scale use and Research on sustainability, economic competitiveness and technology readiness.
Beyond this main technological and research objectives, ITAKA is also willing to contribute to
the achievement of a further EU objective: The need to coordinate efforts and complementarities
among European Initiatives on sustainable aviation fuels, what has been highlighted during the Flight
Path definition 1 and identified in SWAFEA2 recommendations: 'Setting up a knowledge and test
capability network within the EU to provide an EU-based fuel evaluation capability'.
http://www.itaka-project.eu
COSIVU: Compact smart and reliable drive unit for fully electric vehicles
Duration: 10/12 - 09/15
The project 'COSIVU' aims at new system architectures for drive-train by developing a smart,
compact and durable single-wheel drive unit with integrated electric motor, compact transmission,
full SiC power electronics (switches and diodes), a novel control and health monitoring module with
wireless communication, and an advanced ultra-compact cooling solution. The advances over the
current state of the art can be summarized as follows: - 20% higher energy efficiency and thus
extended driving range due to dramatic reductions in the vehicle weight (30%) and in the losses in
the power module (50%-70%) - Increased performance, flexibility as well as safety and reliability due
to close hardware-in-the-loop control based on integrated sensors, novel analysis algorithms coded
into the microcontroller within the smart drive allowing in-situ functional and health monitoring and
the bi-directional wireless communication between each drive and a central computer - Reduced
cost-of-ownership for the end-user due to prognostic maintenance advise, factor 2 increase in
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lifetime and uptime of the smart drive unit, and minimized usage of expensive mechanical parts and
cabling. Within this project, these ambitious goals will primarily be demonstrated for commercial
electric vehicles, which are even more demanding with respect to power performance, durability,
and availability than other types of vehicles. In addition, the new architecture will be adapted to
other vehicle platform such as vans, pick-up and even passenger cars. Specific and concrete examples
will be given. Therefore, the feasibility of the novel drive-train architecture will be shown and
demonstrated in a quite general way.
http://www.cosivu.eu/
UNPLUGGED: Wireless charging for electrical vehicles
Duration: 10/12 - 03/15
The UNPLUGGED project aims to investigate how the use of inductive charging of Electric Vehicles
(EV) in urban environments improves the convenience and sustainability of car-based mobility. In
particular, it will be investigated how smart inductive charging infrastructure can facilitate full EV
integration in the urban road systems while improving customer acceptance and perceived
practicality. UNPLUGGED will achieve these goals by examining in detail the technical feasibility,
practical issues, interoperability, user perception and socio-economic impacts of inductive charging.
As one special variant, inductive en-route charging will be investigated thoroughly. As part of the
project, two smart inductive charging systems will be built, taking into consideration requirements
from OEMs, energy utilities and end users. The systems will be innovative and will go beyond the
current state of the art in terms of high power transfer, allowing for smart communication between
the vehicle and the grid, as well as being in line with the latest inductive charging standards and
considering interoperability. These innovative inductive charging systems designed and built as part
of the project will then be tested and assessed in order to understand their potential impacts on
urban mobility and the acceptance of e-mobility. Application in an en-route charging scenario in
particular will be examined for different vehicle types, ranging from cars to buses.
http://unplugged-project.eu/wordpress/
CHATT: Cryogenic hypersonic advanced tank technologies
Duration: 01/12 - 06/15
Cryogenic propellant management and advanced tank design for hypersonic and advanced future
aviation systems. In future aviation and particularly in hypersonic systems new propellants will be
used, such as liquid hydrogen, liquid methane and possibly even liquid oxygen. These systems will
require complex technology, ultra light-weight, and reusable propellant tank systems. Challenging
technological developments are required for such systems. New materials and design concepts are
required such as fibre composites in order to reduce the tank weight and to increase the structural
performance. Propellant management is imperative for achieving reliable and efficient vehicle
operation. The sloshing of cryogenic fluids close to their boiling conditions in tanks of horizontal takeoff vehicles is not yet mastered.
SmartV2G: Smart vehicle to grid interface, european green cars initiative
Duration: 06/11 - 05/14
In a context of an obliged continuous optimisation of the energy consumption rates in developed
societies, embedded systems and solutions can perform a significant role in the transition process
towards a Sustainable Urban Life concept in European countries. One of the main and most
promising technological areas that are expected to be able to contribute in a most relevant way to
that overall target is the one constituted by the electric vehicles. Project objectives are: Develop a
vehicle to grid system made up of a grid of smart charging stations; define control systems
87

architecture; develop information processing between EV and charging stations; define specification
of standards for communication, interfaces and information processing; ensure security and
identification when using charging stations; test and validate the developed technology and systems;
disseminate projects results and ensure scalability for future economic use.
http://www.smartv2g.eu/
SOLAR-JET: Solar chemical reactor demonstration and optimization for long-term availability of
renewable jet fuel
Duration: 06/11 - 05/15
The aim of the SOLAR-JET project is to demonstrate a carbon-neutral path for producing aviation
fuel, compatible with current infrastructure, in an economically viable way. The SOLAR-JET project
will demonstrate on a laboratory-scale a process that combines concentrated sunlight with CO2
captured from air and H2O to produce kerosene by coupling a two-step solar thermochemical cycle
based on non-stoichiometric ceria redox reactions with the Fischer-Tropsch process. This process
provides a secure, sustainable and scalable supply of renewable aviation fuel, and early adoption will
provide European aviation industries with a competitive advantage in the global market. The
outcomes of SOLAR-JET would propel Europe to the forefront in efforts to produce renewable,
aviation fuels with a first-ever demonstration of kerosene produced directly from concentrated solar
energy. The fuel is expected to overcome known sustainability and/or scalability limitations of
coal/gas-to-liquid, bio-to-liquid and other drop-in bio-fuels while avoiding the inherent restrictions
associated with other alternative fuels, such as hydrogen, that require major changes in aircraft
design and infrastructure. The process demonstrated in SOLAR-JET eliminates logistical requirements
associated with the biomass processing chain and results in much cleaner kerosene and represents a
significant step forward in the production of renewable aviation fuels.
http://www.solar-jet.aero/
BB GREEN: Battery powered boats, providing greening, resistance reduction, electric, efficient and
novelty
Duration: 05/11 - 04/14
Waterborne transport solutions, presenting a step change in: public service offered, emitting zero
greenhouse gas and introducing a climate friendly travel choice. In and around cities and densely
populated areas with water way access, this transport system can contribute in the reduction of
traffic congestions and improve traffic flow. The BB GREEN project will develop and launch new,
innovative and competitive waterborne transport solutions, presenting a step change in public
service offered, emitting zero greenhouse gas and introducing a climate friendly travel choice. The
approach is radical and brave. The new vessels can be introduced quickly, cost-efficient and without
affecting current infrastructure. The battery powered, low wake wash, fast and efficient air
supported craft will deliver a climate friendly waterborne travel choice across Europe. Feasibility will
be demonstrated by means of a fully operational research and testing platform, to be trial operated
under real life conditions with end users onboard to determine the market- and customers reactions.
The new transport system can contribute to reduce traffic congestions and improve traffic flow in
and around cities and densely populated areas with water way access. The operational research
platform will be a vital tool to accomplish a quick and effective dissemination of project results and
pave way for the new, capable zero emission waterborne alternative.
EUROLIiON: High energy density li-ion cells for traction
Duration: 02/11 - 01/15
Li-ion cells are probably the most appropriate technology for traction purposes of electric vehicles.
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Considerable research and development is required. The EUROLIION project aims to develop a new
Li-ion cell for traction purposes with the following characteristics: High energy density of at least 200
Wh/kg; Low costs i.e. a maximum of 150 Euro/kWh; Improved safety. Note that the much-used
LiFePO4 cells cannot reach the energy density criterion, and in addition, LiFePO4 is patented, which
hampers worldwide commercialisation. Many other materials are either too expensive or do not
meet current safety, environmental standards (e.g. cobalt in LiCoO2). Thus, we propose a shift from
carbon to the much higher capacity silicon-based anodes, and from cobalt-based to iron and/or
manganese/nickel-based cathodes, and to use novel electrolyte salts.
HCV: Hybrid Commercial Vehicle
Duration: 01/10 - 12/13
This project is about buses and delivery vans with energy efficient hybrid electric power trains. HCV
aims to develop urban buses and delivery vehicles with advanced second generation energy efficient
hybrid electric power trains. The final result will be the demonstration of a passenger bus and a
distribution truck with this advanced technology. In addition early second generation buses and
distribution trucks will be demonstrated in practical real-life conditions in different cities in the
enlarged Europe in order to ensure good acceptance by public transport, delivery operators, drivers
and passengers. Research, development and demonstration will be made of innovative e-drives,
energy storage technologies as well as auxiliary components. In addition lightweight body
technologies will be demonstrated. The decision to start vehicle production with advanced second
generation technology will to a high degree be based on the outcome of the project.
Artiklar
2016
How can forest-derived methane complement biogas from anaerobic digestion in the Swedish
transport sector?
Lönnqvist, Tomas; Grönkvist, Stefan; Sandberg, Thomas
f3 the Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels Report 2015:11
Utgivningsort: Göteborg
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Forest-derived methane may contribute significantly to a vehicle fleet independent of fossil fuels by
2030. At present, there is sufficient technical knowledge about energy conversion methods and
several Swedish actors have investigated and prepared investments in production facilities, but the
technology is not commercially mature yet and it needs support during a development period.
Investments in the technology have become less favorable because of the drop in the oil price in
2014. In addition, the predictability of the policy instruments supporting production and use of
renewable energy are perceived as low by investors. This report emphasize that these factors
combined are major reasons why potential investments are postponed. We have conducted a
literature study and an interview study with three industry actors to answer the question “How can
forest derived methane complement biogas from anaerobic digestion in the Swedish transport
sector?” Interviews were mostly conducted in situ and in co-operation with the f3 project “Examining
systemic constraints and drivers for production of forest-derived transport biofuels” (f3 2014002370). The literature study included the recent development of renewable transport fuels in
Sweden, existing and proposed policy instruments, and possible technical pathways from forest
biomass to transport fuels. Sweden has accomplished a high share of renewables in the transport
sector – 12 % based on energy content or 17 % when accounting in accordance with the EU
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Renewable Energy Sources Directive (RES). Thus, Sweden has the highest share of renewables in the
transport sector among the member states and has with a good margin accomplished the EU-RES
target of 10 % renewables by 2020. The use of electricity in plug-in electric vehicles is not included in
these figures and the number of electric vehicles is increasing rapidly. The most common biofuels in
transport are biodiesel, ethanol, and biogas. Biodiesel increases rapidly, mainly through low blendin, and is now the most common biofuel in the Swedish transport sector. The majority is HVO
(Hydrotreated Vegetable Oils), but the share of FAME (Fatty Acid Methyl Esters) is still considerable.
The use of ethanol peaked during 2008 and has been decreasing since then. Ethanol is distributed
through both low and high blend-in (E5 and E85). The use of upgraded biogas in the transport sector
has increased continuously since its introduction 1996. Upgraded biogas is complemented by natural
gas to meet the vehicle gas demand. A voluntary agreement among the distributors maintains a
minimum biogas share that corresponds to 50 %. The biogas share is much higher
today (74 % by volume, average Jan.-Aug. 2015) and some large end-users use pure upgraded biogas.
Upgraded biogas is mainly distributed in compressed form through gas cylinders (79 %), but also
through injection to the natural gas grid (21 %). Very little biogas is distributed in liquid form (LBG).
http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:904793/FULLTEXT01.pdf
Potentialen i ny teknik i godssystemet
Mohseni, Farzad; Robertsson, Henrik; Larsson, Mårten; Johansson, Per; Hillblom, Patrik; Berlekom,
Anton van
SWECO
Utgivningsort: Stockholm
92 s
År: 2016
Syftet med uppdraget var att analysera den samlade potentialen i ny teknik för energieffektivisering
och reduktion av växthusgasutsläpp i Sveriges system för godstransporter år 2030. Utvecklandet av
nya tekniker i transportsystemet är centralt för att minska de negativa effekterna av fossila utsläpp,
trängsel i städerna samt ineffektivitet i transportsystemet. För att nå det övergripande målet med
ett fossilfritt transportsystem måste nya tekniker släppas fram. Resultatet av denna rapport visar att
det finns flera nya tekniker som har god potential, är implementerade år 2030 och som förbättrar
transportmöjligheterna och minskar skadliga utsläpp. Men majoriteten av de nya teknikerna, med
undantag för ITS, kommer att behöva stöttning från en samordnad användning av styrmedel,
exempelvis drivmedelsskatter eller vägavgifter som styr mot lägre utsläpp och även specifika stöd till
vissa typer av infrastruktur och fordon. En central fråga är att minska växthusgasutsläppen i
transportsystemet och inom godstransportsektorn står lastbilarna för majoriteten av dem.
Merparten av lastbilstransporterna är under 30 mil vilket gör det svårt för järnvägen att konkurrera
oavsett om kostnaderna ökar för lastbilstrafiken på grund av olika styrmedel. Det innebär att om
man vill nå stora effekter på utsläppen måste åtgärderna fokuseras på lastbilstrafiken och hur
energianvändningen kan minskas och det fossila bränslet ersättas av förnybara alternativ.
Index terms: Greenhouse gas, Emission control, Technology, Technique, Alternative energy, Fuel,
Equipment, Sustainable transport, Freight transport
Ämnesord: Växthusgaser, Emissionskontroll, Teknologi, Teknik, Förnybara energikällor, Bränsle,
Utrustning, Hållbara transporter, Godstransporter, Energieffektivisering, Biodrivmedel
http://www.trafa.se/globalassets/rapporter/underlagsrapporter/rapport-sweco-potentialen-i-nyteknik-i-godssystemet.pdf
Emission Free Waterways: genomförbarhetsstudie
Elander, Roland; Borgh, Martin; Westergren, Andreas; Holm, John; Asplund, Christer
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År: 2016
Studien utreder möjligheterna för en omställning till en fossilfri sjöfart. Utgångspunkten är att nya
fartyg förses med nya fossilfria drivlinor för att nå klimatmålen 2030 samt en kortsiktig vision om
fossilfri sjöfart i närtid. Valet av energi till fartygen har valts ur perspektiven hållbarhet, kostnad och
kretslopp (cirkulär ekonomi) samt energieffektivitet. Städer såsom Stockholm och Göteborg har
satsat stort på biogas från avfall med produktionsöverskott som följd samtidigt som volymerna
biogas inom vägtrafiken kan minska pga el och även vätgas. Genom att ersätta fossilt bränsle med
biogas inom sjöfarten finns möjligheten till god avsättning av ett cirkulärt, hållbart och närproducerat
bränsle som ger låga emissioner. Samtidigt distribueras biogasen i befintligt industrigasnät i
städerna. Den drivlina som Emission Free Waterways baseras på är en hybrid av biogas och el. Detta
för att klara den driftprofil som linjetrafik kräver. Hybriddrift möjliggör även optimering av
komponenter för bästa totalverkningsgrad samt rimliga investeringar i batterier. Framdriften är
helelektrisk och kraftgenereringen sker med biogas och el. Biogasen kan omvandlas till el i en
gasgenerator eller i en bränslecell. Bränsleceller erbjuder ett tekniksprång som kan ske i steg och
som i hybriddrift innebär en genomsnittlig verkningsgrad kring 52 % från bränsle ombord till
framdrift och fartygets hela energibehov. Målet är att direkt förse en bränslecell med biogas, vilket
även innebär en hög total verkningsgrad. Idag finns bränsleceller med hög verkningsgrad (60-80%)
av högtemperaturtyp. Exempel finns på högre effekter i stationära applikationer, dock har flertalet
idag lägre effekt och inte fullgod driftsäkerhet. Högtemperaturbränsleceller visar en potential och
målsättning för energieffektiv och fossilfri sjöfart. Biogas kan omvandlas till vätgas för att driva
bränslecellen, vilket innebär en energiförlust samtidigt som bränslecellerna är av lågtemperaturtyp
vilket innebär en något lägre verkningsgrad. Lägre total verkningsgrad och därmed högt driftnetto
innebär att detta alternativ inte är realistiskt. Att idag bygga drivlina med gasgenerator, som i senare
skede kan bytas till en bränslecell, innebär att känd teknik används i samtliga komponenter med god
verkningsgrad och en fossilfri lösning. Även totala verkningsgraden från produktion av biogas till
ombordverkningsgrad kan bli mycket hög genom att distributionen av biogas ske genom befintliga
industrigasnät både i Stockholm och Göteborg till kaj för trycksättning och laddning vid hemmahamn.
Snabbladdning vid hållplatser under linjetrafik ger ett ytterst marginellt bidrag till hög kostnad, varför
detta alternativ undantagits i tabellen. Förutsättningar har under analysen varit 5 min laddtid med
upp till 600 kW. Laddning sker därför under natt i hemmahamn samt under drift genom
hybridsystemet samt möjligen vid ändhållplatserna. Investering i två stycken fartyg anpassande för
modern linjetrafik är ca 76 MSEK, vilket motsvarar en merkostnad på ca 20 % för biogaselhybriddrivlina jämfört med fossil drivlina. Under möten med huvudmän samt möjligheter för forskning och
demonstrationer genom att välja denna drivlina finns möjligheter att denna merkostnad kan täckas
av kommersiella intressenter och offentligt finansierade FoU-projekt. Detta innebär även en
betydande demonstrationsplattform och skyltfönster för staden samt en svensk industriell potential.
Driftnettot blir i praktiken kostnadsneutralt jämfört med dieseldrift, även med dagens låga
dieselpriser och skatt på el för sjöfart. Högre energieffektivitet och lägre underhållskostnader
kompenserar för de högre bränslekostnaderna. Vidare är kostnaden för emissioner enligt ASEK 6.0
hela 85 % av bränslekostnaden för den dieselmekaniska referensen. Enbart för Sjövägen som idag
drivs helelektriskt blir denna effekt 4,5 MSEK/år. Den stora utmaningen är inte tekniken och bedöms
inte heller vara kostnaderna, utan samordning kring att ställa om tonnaget i närtid. Under bilaterala
möten med kommunerna Lidingö och Nacka samt Stockholms Läns Landsting och Västra
Götalandsregionen har vi fått tydliga svar att vattenvägarna är prioriterade och att fartygen samtidigt
ska drivas hållbart. Scandinavian Biogas och Göteborg Energi visar starkt intresse för avsättning av
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biogas till fartyg. Vattenfall och Göteborg Energi ser laddning av fartyg som en motsvarande affär
som laddning av tex bussar idag som kan levereras med befintlig teknik utan tekniska utmaningar.
Aktuellt är SLL:s budget för 2017 och plan för 2017-2018 samt investeringsbudget är upphandling av
fem plus två nya fartyg för linjetrafik i Stockholm omfattas. Inom denna upphandling och med stöd
av inriktningen ges möjligheten att presentera ett anbud för fossilfri sjöfart.
http://www.transportportal.se/Energieffektivitet/Etapp2/Emission-Free-Waterways-Slutrapport.pdf
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Clean transport: support to the member states for the implementation of the directive on the
deployment of alternative fuels infrastructure: good practice examples
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In Europe, the transport sector is responsible for around a quarter of greenhouse gas emissions
making it the second biggest greenhouse gas emitting sector after energy; road transport alone
contributes about one-fifth of the EU’s total emissions of carbon dioxide (CO2), the main greenhouse
gas. The main environmental goal of Europe is represented by the reduction of the global GHG
emission and the transport sector plays a main role in the achievement of this objective. According to
research, the use of alternative/clean fuels is one of the solutions that produce the most significant
effects, mainly in the reduction of GHG emissions. This objective will be reachable by breaking the
over-dependence of European transport on oil and then with the introduction of the necessary
alternative fuels infrastructure. In 2012, transport in Europe was 94% dependent on oil, 86% of it
being imported. The build-up of alternative fuel infrastructure will contribute to economic growth
and support job creation in a sector of growing importance for Europe and worldwide. This will
improve the competitiveness of EU industry in the fields of alternative fuel technologies for all modes
of transport - in particular the automotive and shipping industries. The build-up of a European
alternative fuels infrastructure will also allow for free movement of goods and persons, with vehicles
running on alternative fuels across the whole EU. This will facilitate the development of a single EU
market for alternative fuels and vehicles which will permit the industry to benefit from economies of
scale.
Keywords: Air quality management, Alternate fuels, Alternative fuel, Economic development,
Emissions control, Environment, Europe, Exhaust gases, Infrastructure, Oil, Oils, Vehicle emissions
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2016-01-alternative-fuelsimplementation-good-practices.pdf
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Marknaderna för biodrivmedel 2015: tema: förnybara flygbränslen
Den här rapporten beskriver de svenska och internationella biodrivmedelsmarknaderna och
innehåller ett fördjupningskapitel om förnybara flygbränslen. Syftet med rapporten är att ge ett
kunskapsunderlag om hur marknaderna för biodrivmedel fungerar och hur de ser ut i dagsläget.
Rapporten beskriver bland annat marknadsaktörer, råvaruanvändning, prisutveckling, styrmedel och
teknik.
Energimyndigheten ER 2015:31 1403-1892
Utgivningsort: Eskilstuna
109 s
År: 2015
Index terms: Biofuel, Production, Market, Aeroplane, Biogas, Renewable energy, Ethanol, Price
Ämnesord: Biobränslen, Produktion, Marknad, Flygplan, Biogas, Förnybara energikällor, Etanol,
Priser, Biodiesel
https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=5542
Future alternative transportation fuels: a synthesis report from literature reviews on fuel
properties, combustion engine performance and environmental effects
Grahn, Maria; Sprei, Frances
Chalmers University of Technology. Department of Energy and Environment. Division of Physical
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f3 the Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels.
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Utgivningsort: Göteborg
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År: 2015
Enligt EU ska utsläppen av växthusgaser minskas med 60% till år 2050 (jämfört med 1990 års nivå)
och i transportsektorn ska alla medlemsländer ha 10% förnybara drivmedel år 2020. I Sverige har
regeringen uttalat en vision om att åstadkomma ett energisystem utan nettoutsläpp av växthusgaser
till år 2050 och en fossiloberoende fordonsflotta år 2030, där tolkningen av den sistnämnda är
fastslagen till en reduktion av växthusgaser från vägtrafiken med 80% jämfört med 2010. Syftet med
den här studien är att genom litteraturanalyser nå en ökad förståelse för komplexiteten kring
omställningen från dagens konventionella drivmedel till användning av framtida nya drivmedel
liksom hur man identifierar bränslekandidater som har utmärkta förbränningsegenskaper och
samtidigt är mer miljövänliga än dagens bränslen. En viktig del i analysen är att förstå hur stor
mängd biodrivmedel som kan produceras på ett hållbart sätt. Från litteraturen drar vi slutsatsen att
upp till 100 EJ bioråvara kan produceras på ett hållbart sätt i världen. Om vi antar att hela denna
bioråvara omvandlas till biodrivmedel med en omvandlingseffektivitet på ca 50% kan vi fastslå att
maximalt 50 EJ hållbara biodrivmedel kan bli tillgängligt för världens transportsektor. Som
jämförelse så används ca 100 EJ transportbränslen i världen idag. För Sverige ser vi att det kan vara
95

möjligt att producera 20–35 TWh biodrivmedel per år från inhemsk bioråvara, vilket kan jämföras
med dagens användning av bränslen för vägtransporter på ca 80 TWh/år och ca 100 TWh/år för hela
den svenska transportsektorn. Det finns ett flertal utmaningar kopplade till en global uppskalning av
produktion av biodrivmedel. Globala utmaningar behöver däremot inte nödvändigtvis gälla för den
svenska produktionen. Fördelar för svensk biodrivmedelsproduktion är till exempel att det finns en
stor mängd bioråvara i form av restprodukter från ett omfattande skogsbruk, en väl utbyggd
infrastruktur för hantering av stora mängder bioråvara som byggts upp kring svensk massa? och
pappersindustri, en väl utbyggd tankstationsinfrastruktur för etanolbränslet E85 liksom att Sverige är
ett glest befolkat land vilket indikerar att det inte är någon omedelbar brist på mark för framtagning
av bioråvara.
Index terms: Biofuel, Renewable energy, Fuel, Production
Ämnesord: Biobränslen, Förnybara energikällor, Bränsle, Produktion
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/218580/local_218580.pdf
The role of methane and hydrogen in a fossil-free Swedish transport sector
Larsson, Mårten
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Utgivningsort: Stockholm
103 s
År: 2015
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Drastic reductions of greenhouse gas emissions are required to limit the severe risks associated with
a changing climate. One measure is to disrupt the fossil-fuel dependency in the transport sector, but
it appears difficult and costly in comparison to other measures. Vehicles and fuels are available, but
no single alternative can replace petrol and diesel in all parts of the transport system. None of them
are ideal regarding all of the following aspects: vehicle performance, fuel production potential,
sustainability, infrastructure, technology development and economy. Instead, several fuels are
needed. In this thesis, the aim is to investigate the role of methane and hydrogen in a fossil- free
vehicle fleet in Sweden, and compare them with other fuels in terms of well-to-wheel energy
efficiency and economy. Processes for producing methane from biomass, waste streams from pulp
mills and electricity are studied with techno-economic methods. Furthermore, well-to-wheel studies
and scenarios are used to investigate the fuel chains and the interaction with the energy and
transport systems. Effects of policy instruments on the development of biogas in the Swedish
transport sector are also analysed and policy instruments are suggested to increase the use of
methane and to introduce hydrogen and fuel cell electric vehicles. The results reveal that tax
exemptions and investment support have been and will continue to be important policy instruments,
but that effective policy instruments are needed to develop fuelling infrastructure and to support
alternative vehicles. Electricity will be an important transport fuel for several reasons; the electric
powertrain enables high energy efficiency and electricity can be produced from various renewable
energy sources. Nevertheless, other fuels will be needed as complements to electricity. The results
reveal that methane and hydrogen and associated vehicles may be necessary to reach a fossil-free
vehicle fleet in Sweden. These fuels have several advantages: - The function of the vehicles
resembles conventional vehicles but with lower local and global emissions. - Methane is a well
proven as a transport fuel and hydrogen infrastructure and FCEVs, are commercial or close to
commercialisation. - They enable high well-to-wheel energy efficiency. - They can be produced from
renewable electricity and act as energy storage.
Index terms: Methane (fuel), Biogas, Hydrogen, Alternative energy, Fuel, Production, Market, Policy,
Tax, Sweden, Thesis
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Ämnesord: Metan, Biogas, Väte, Förnybara energikällor, Bränsle, Produktion, Marknad, Policy,
Skatter, Sverige, Doktorsavhandling
http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A856550&dswid=-5499
Elektrifierade tunga fordon i stadstrafik
Magnusson, Thomas; Berggren, Christian; Henke, Magnus
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Utgivningsort: Eskilstuna
S. 156-192
År: 2015
Energimyndigheten , 2015
Elektromobilitet är ett vittfamnande begrepp. Det kan täcka in ett stort antal fordonstyper och
tillverkare, en diversifierad tjänstesektor, liksom nya principer för stads- och trafikplanering. Denna
rapport är avgränsad till elektrifiering av tunga fordon: bussar och lastbilar. Den inkluderar därmed
inte elektrifiering av personbilar (eller elcyklar/elskotrar). Elektrifierade personbilar betraktas istället
som ett angränsande och ibland delvis överlappande system, som framför allt kan användas för
jämförelser. Elbilar är förvisso ett dynamiskt område men drivs nästan helt av ett antal stora batterioch biltillverkare utanför Sverige: både nya företag som Tesla Motors och volymtillverkare som GM,
Nissan-Renault och BMW. Svenskbaserade biltillverkare deltar med viss framgång – försäljningen av
Volvo Cars laddbara premiumhybrid som utvecklades tillsammans med Vattenfallhar överträffat
förväntningarna – men svenska företag har små möjligheter att påverka den övergripande teknikoch marknadsutvecklingen. Genom den internationella teknikutvecklingen har kostnaderna för
elektrifierade personbilar kraftigt sänkts under senare år, och det finns nu ett stort antal
serietillverkade modeller på marknaden. Räckvidd och laddtider är nackdelar för de flesta elbilar,
men förbättras kontinuerligt. Standarder har etablerats för infrastruktur, t.ex. snabbladdare, och
även här sänks kostnaden fortlöpande.
Index terms: Electric vehicle, Heavy vehicle, Bus, Lorry, Production, Market, Subsidy, Policy, Public
transport
Ämnesord: Elfordon, Tunga fordon, Bussar, Lastbilar, Produktion, Marknad, Subventioner, Policy,
Kollektivtrafik, Fordonsindustri
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:864320/FULLTEXT01.pdf
Utveckling av ny teknik för vindkraft på fartyg - fas 2: slutrapport till Energimyndigheten
Carlson, Ola; Nilsson, Per-Arne
Chalmers tekniska högskola
Utgivningsort: Göteborg
9s
År: 2015
Det entreprenörsdrivna företaget PROPit AB har utvecklat ett koncept för att utnyttja vindarna till
havs för att kraftigt minska bränsleförbrukningen på stora handelsfartyg. Genom att installera
konventionella, men modifierade vindkraftverk kan man både generera elektricitet för användning
på fartyget och samtidigt en framåtriktad kraft för att bistå i fartygets framdrivning. Den primära
målgruppen är olje- och gastankers samt bulkfartyg med stor, öppen däcksyta, vilka främst opererar i
områden med fördelaktiga vindförhållanden. Affärsidén är att samtidigt reducera bränslenotan och
minska utsläppen av växthusgaser. Detta är det tredje forskningsprojektet sedan 2011 under ledning
av Chalmers tekniska högskola. Syftet har varit att etablera ett tillräckligt kunskapsunderlag kring
teknologins produktivitet för att den ska kunna tas till nästa steg mot kommersialisering. Det här
projektet har möjliggjorts av finansiering från Statens Energimyndighet och Västra
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Götalandsregionen samt av industriellt stöd från Stena Rederi AB, Lloyd’s Register och PROPit AB.
Projektets tre mål var att höja kunskapsnivån inom tre områden: - optimal utformning av en
vindturbin för dessa driftsförhållanden, inklusive ett dynamiskt styrsystem; - uppfattningen hos
viktiga intressentgrupper om hur en sådan ny teknologi kan introduceras i den marina sektorn; utvärdering av förutsättningarna för och preliminär planering av ett demonstrationsprojekt.
Index terms: Wind, Alternative energy, Ship
Ämnesord: Vind, Förnybara energikällor, Fartyg
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Novel low carbon transport fuels and the RTFO: sustainability implications
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A number of different types of novel low carbon transport fuels are in development and nearing the
stage where they may enter the market. Many of these fuels have the potential to deliver high
carbon savings without using any land, thereby avoiding both direct and indirect land use change as
well as impacts on food or feed prices. This scoping paper by E4tech and Ecofys presents a
classification framework for various types of transport fuels, and the potential sustainability risks and
practical implications of widening the scope of the UKs Renewable Transport Fuel Obligation (RTFO)
to encompass novel low carbon transport fuels other than biofuels. The overall context for the study
was to consider whether, and how, an emerging class of novel low carbon transport fuels(which are
not currently covered by the RTFO) could receive policy support similar to the support extended to
biofuels today under the RTFO. The paper identifies that the current terminology and definitions
used under the RTFO would need to be amended in order to accommodate such fuels within a policy
framework. A new comprehensive classification framework is proposed that covers all types of
transport fuel while remaining consistent with the Renewable Energy Directive (RED). The
classification framework presented here identifies several new categories of fuels other than biofuels
and proposes some broad definitions. Whilst several supporting terms are yet to be formally defined,
this paper represents a starting point for considering the role of such novel low carbon transport
fuels within transport fuel policy, and for engaging in discussions with stakeholders as to the
advantages and disadvantages of these new fuels.
Keywords: Alternate fuels, Alternative fuel, Biofuel, Biomass fuels, Carbon dioxide equivalent,
Environment, Environmental effects, Environmental impacts, Innovation, Policy, Risk assessment,
Sustainability, United Kingdom
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PY - 2015
This article describes how there is a bright future for gas-fueled shipping. Gas as a marine fuel is
poised to receive a significant proportion of the increasing number of marine fuels that are currently
becoming more available to the ship operator. The days where one fuel fits all is gone. The article
shows how it is clearly no longer acceptable for the global maritime fleet to be the convenient end
user of what is left at the bottom of a barrel of oil. This is neither sustainable nor acceptable in a
world with ever-growing environmental concerns. Although ships themselves are becoming more
efficient, an overnight switch to alternative fuels is not going to be easy. However, the rate of
progress is improving. The switch to gas and other alternative fuels will not suit every application but
if the switch occurs correctly it will reduce CO₂ emissions.
Keywords: Alternate fuels, Forecasting, Fuel consumption, Maritime industry, Pollutants, Ship
operations
https://www.uscg.mil/proceedings/archive/2015/Vol72_No3_Fall2015.pdf
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On combustion in the CNG-diesel dual fuel engine
Königsson, Fredrik
Kungliga tekniska högskolan. Institutionen för maskinkonstruktion TRITA-MMK 2014:08 1400-1179
Utgivningsort: Stockholm
108 s, 4,32 MB
År: 2014
ISBN: 978-91-7595-243-7
Currently there is a large interest in alternative transport fuels. There are two underlying reasons for
this interest: the desire to decrease the environmental impact of transports and the need to
compensate for the declining availability of petroleum. In the light of both these factors, the CNGdiesel dual fuel engine is an attractive concept. The primary fuel of the dual fuel engine is methane,
which can be derived both from renewables and from fossil sources. Methane from organic waste,
commonly referred to as biomethane, can provide a reduction in greenhouse gases unmatched by
any other fuel. Furthermore, fossil methane, natural gas, is one of the most abundant fossil fuels.
The dual fuel engine is, from a combustion point of view, a hybrid of the diesel and the Otto-engine
and it shares characteristics with both. From a market standpoint, the dual fuel technology is highly
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desirable; however, from a technical point of view it has proven difficult to realize. The aim of this
project was to identify limitations to engine operation, investigate these challenges, and, as much as
possible, suggest remedies. Investigations have been made into emissions formation, nozzle-hole
coking, impact of varying in-cylinder air motion, behavior and root causes of pre-ignitions, and the
potential of advanced injection strategies and unconventional combustion modes. The findings from
each of these investigations have been summarized, and recommendations for the development of a
Euro 6 compliant dual fuel engine have been formulated. Two key challenges must be researched
further for this development to succeed: an after treatment system which allows for low exhaust
temperatures must be available, and the root cause of pre-ignitions must be found and eliminated.
Index terms: Natural gas, Diesel engine, Combustion, Methane (fuel), Emission, Emission control,
Limit, Thesis
Ämnesord: Naturgas, Dieselmotorer, Förbränning, Metan, Emissioner, Emissionskontroll,
Gränsvärden, Doktorsavhandling
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Att elektrifiera fordon ses av många som en möjlig lösning för att minska miljöutsläppen och
beroendet av fossilt bränsle. Dessvärre innebär de flesta miljövänliga energilagringssystem, såsom
batterier, en lägre energidensitet jämfört med fossilbränsle vilket har stor påverkan på fordonets
räckvidd. Ett tillräckligt stort batteri för långväga transporter är ofta kombinerat med en väsentlig
ökning av kostnad och vikt vilket därmed innebär en minskad möjlig transportvolym. Ett alternativ,
till exempelvis batteridrift, skulle kunna vara att överföra energin kontinuerligt från vägen till
fordonet för såväl framdrift som laddning. En utbyggnad av ett elektrifierat vägnät (”Electrified Road
Systems”, ERS) mellan städer skulle innebära att merparten av sträckan kunde köras på el från
vägnätet och resterande sträcka kan köras på energi från potentiellt mindre batterier optimerade för
stadsrutter. Detta är en av två slutrapporter i projektet Slide-in, fas 1, med syftet att utvärdera
tekniken för att konduktivt överföra energi från vägen till fordonet baserat på kostnad,
energieffektivitet och rimlighet. Rapporten innefattar såväl en bakgrund med affärsmodeller samt
vilken teknik som skulle krävas på fordonen, i vägen samt omkringliggande infrastruktur för en
storskalig utbyggnad. Rapporten avslutas med en kostnadsuppskattning för en full utbyggnad av en
väg mellan Stockholm och Göteborg samt en bedömning av hur implementationen bör genomföras.
Den andra slutrapporten som publicerats inom projektet innehåller resultat för att med en induktiv
metod överföra energi till fordon under färd.
Index terms: Road, Electricity, Energy, Method, Technology
Ämnesord: Vägar, Elektricitet, Energi, Metoder, Teknologi, Konduktiv överföring, Elvägar
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Att elektrifiera fordon ses av många som en möjlig lösning för att minska miljöutsläppen och
beroendet av fossilt bränsle. Dessvärre innebär de flesta miljövänliga energilagringssystem, såsom
batterier, en lägre energidensitet jämfört med fossilbränsle vilket har stor påverkan på fordonets
räckvidd. Ett tillräckligt stort batteri för långväga transporter är ofta kombinerat med en väsentlig
ökning av kostnad och vikt vilket därmed innebär en minskad möjlig transportvolym. Ett alternativ,
till exempelvis batteridrift, skulle kunna vara att överföra energin kontinuerligt från vägen till
fordonet för såväl framdrift som laddning. En utbyggnad av ett elektrifierat vägnät (”Electrified Road
Systems”, ERS) mellan städer skulle innebära att merparten av sträckan kunde köras på el från
vägnätet och resterande sträcka kan köras på energi från potentiellt mindre batterier optimerade för
stadsrutter. Detta är en av två slutrapporter i projektet Slide-in, fas 1, med syftet att utvärdera
tekniken för att induktivt överföra energi från vägen till fordonet baserat på kostnad,
energieffektivitet och rimlighet. Rapporten innefattar såväl en bakgrund med affärsmodeller samt
vilken teknik som skulle krävas på fordonen, i vägen samt omkringliggande infrastruktur för en
storskalig utbyggnad. Rapporten avslutas med en kostnadsuppskattning för en full utbyggnad av en
väg mellan Stockholm och Göteborg samt en bedömning av hur implementationen bör genomföras.
Den andra slutrapporten som publicerats inom projektet innehåller resultat för att med en konduktiv
metod överföra energi till fordon under färd.
Index terms: Road, Electricity, Energy, Induction, Technology, Method
Ämnesord: Vägar, Elektricitet, Energi, Induktion, Teknologi, Metoder, Elvägar
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Chalmers University of Technology
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År: 2014
ISBN: 978-91-980973-9-9
The transportation of goods and people is at the heart of the industrial society. Yet transportation
relies heavily upon oil – a scarce fossil fuel that contributes to climate change and local air pollution.
The term ‘electromobility’ refers to an alternative transportation system based on vehicles propelled
by electricity. Electromobility is increasingly seen as favourable in that it could circumvent problems
related to both oil and biofuels whilst meeting our mobility needs and desires. However, the virtue
of electromobility is not uncontested and a range of questions demand an answer: if electric vehicles
are energy efficient; if they are safe; how environmental friendly they are; if metal resource scarcity
will limit their use; to what extent driving patterns shape or are shaped by new types of vehicles; if
electromobility is suitable only for cars and not for heavy vehicles, or vice versa; and what type of
new business models and governmental policy support that is required to stimulate demand for
electric vehicles.There is not one final answer to questions like these. However, studying
electromobility from different systems perspectives can help to resolve such complex issues. The
sixteen chapters of Systems Perspectives on Electromobility 2014 address different topics related to
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the immensely important issue of whether – and to what extent – our transport systems can and
should be energised by electricity.
Index terms: Electric vehicle, Energy consumption, Efficiency, Electricity, Production, Market, Policy
Ämnesord: Elfordon, Energiförbrukning, Effektivitet, Elektricitet, Produktion, Marknad, Policy
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Solar-powered airplanes: A historical perspective and future challenges
Zhu, X.; Guo, Z.; Hou, Z.
Progress in Aerospace Sciences
VL - 71; SP - 36; EP - 53
PY - 2014
Keywords: High altitude and long endurance, Intelligence surveillance reconnaissance, Near space,
Solar-powered airplane, Stratospheric platform, Unmanned aerial vehicle
Intelligent vehicle based on solar power generation and semiconductor refrigeration air
conditioner
Liu, Q.; Yang, S.C.; Wang, J.
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PY - 2014
Keywords: Air conditioner, Intelligent vehicle, New solar power generation, Semiconductor
refrigeration
Solar powered charge stations for electric vehicles
Goldin, E.; Erickson, L.; Natarajan, B.; Brase, G.; Pahwa, A.
Environmental Progress and Sustainable Energy
VL - 33; IS - 4; SP - 1298; EP - 1308
PY - 2014
Keywords: Air quality, Alternative energy, Climate change, Energy policy, Greenhouse gas
Partially solar powered full electric vehicles
Kim, J.; Baek, D.; Hong, J.; Chang, N.
Midwest Symposium on Circuits and Systems
SP - 358; EP - 361
PY - 2014
Fast photovoltaic array reconfiguration for partial solar powered vehicles
Kim, J.; Wang, Y.; Pedram, M.; Chang, N.
Proceedings of the International Symposium on Low Power Electronics and Design
SP - 357; EP - 362
PY - 2014
Renewable power via energy ship and graz cycle
Platzer, M.F.; Sanz, W.; Jericha, H.
15th International Symposium on Transport Phenomena and Dynamics of Rotating Machinery,
ISROMAC 2014
PY - 2014
Passive morphing of solar powered flying wing aircraft
Mardanpour, P.; Hodges, D.H.
Lecture Notes in Mechanical Engineering
VL - 8; SP - 351; EP - 356
PY - 2014
How high can solar-powered airplanes fly
Zhu, X.; Guo, Z.; Fan, R.; Hou, Z.; Gao, X.
Journal of Aircraft
VL - 51; IS - 5; SP - 1653; EP - 1658
PY - 2014
Solar-powered microgrid for electric vehicle applications: A conceptual solution and its control
logic function
Graditi, G.; Langella, G.; Laterza, C.; Valenti, M.
IET Conference Publications
VL - 2014; IS - CP651
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Alternative fuels in aviation
Braun-Unkhoff, M.; Riedel, U.
CEAS Aeronautical Journal
VL - 6; IS - 1; SP - 83; EP - 93
PY - 2014
Keywords: Alternative aviation fuels, Combustion, Ignition, Laminar flame speed, Reaction
mechanism
Performance of a ship powered purely by renewable energy
Bøckmann, E.; Steen, S.; Myrhaug, D.
Proceedings of the International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering - OMAE
VL - 8A
PY - 2014
Modeling and simulation of ship power system integration of solar energy
Peng, C.; Shounan, S.; Hai, L.; Qiang, Z.
IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, ITEC Asia-Pacific 2014 - Conference
Proceedings
PY - 2014
Keywords: Modeling and Simulation, PSCAD, Ship power system, Solar
Generator and solar energy based electric vehicle
Singh, A.K.; Kaur, N.; Sharma, D.; Mishra, P.; Sharma, A.
International Journal of Applied Engineering Research
VL - 9; IS - 4 SPEC. ISSUE; SP - 457; EP - 462
PY - 2014
Keywords: Battery, Dynamo, Electric vehicle, Generator, Limited slip differential, Solar energy
Highly efficient solar energy vehicle design based on maximum power point tracking
Yang, S.; Hong, Z.; Wei, S.; Dang, S.; Kecerski, P.; Gholamzadeh, A.
Proceedings - 2014 International Conference on Information Science, Electronics and Electrical
Engineering, ISEEE 2014
VL - 1; SP - 390; EP - 394
PY - 2014
Keywords: high efficiency, MPPT, optimal angle, renewable resources, solar-energy automobile
Solar energy exploitation enhancing driving autonomy of electric vehicles
Sarigiannidis, A.G.; Kakosimos, P.E.; Kladas, A.G.
IET Conference Publications
VL - 2014; IS - CP665
PY - 2014
Keywords: Electric vehicle, Flyback converter, Maximum Power Point Tracking, Photovoltaic arrays
An innovative Treadmill-Magnus wind propulsion system for naval ships
Sedaghat, A.; Badri, M.A.; Saghafian, M.; Samani, I.
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PY - 2014
Keywords: CFD, Magnus effect, NACA0020 aerofoil, Propulsion, Treadmill motion
An automated integrated solar/wind based battery charging system for supercapacitor stack used
in hybrid electric vehicle
Srinivasa Rao, G.; Keseva Rao, G.; Siva Naga Raju, S.
Journal of Electrical Engineering
VL - 14; IS - 2; SP - 261; EP - 267
PY - 2014
Performance and emission characteristics of a diesel engine operated with wood pyrolysis oil
Lee, Seokhwan; Kim, Taeyoung; Kang, Kernyong
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering
PY - 2014/02
VL - 228; IS - 2; SP - pp 180-189
Keywords: Alternate fuels, Biodiesel fuels, Biomass fuels, Diesel engine exhaust gases, Diesel engines,
Engine performance, Pyrolysis
https://trid.trb.org/view/1290127
Fuels for short sea shipping: A comparative assessment with focus on environmental impact
Bengtsson, Selma K; Fridell, Erik; Andersson, Karin E
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the
Maritime Environment
PY - 2014/02
VL - 228; IS - 1; SP - pp 44-54
Keywords: Alternate fuels, Alternatives analysis, Environmental impacts, Greenhouse gases, Life cycle
analysis, Short sea shipping
https://trid.trb.org/view/1290132
Trends of Syngas as a Fuel in Internal Combustion Engines
Hagos, Ftwi Yohaness; Aziz, A Rashid; Sulaiman, Shaharin Anwar
Advances in Mechanical Engineering
PY - 2014
VL - 2014; IS - Article ID 401587; SP - 10p
Keywords: Alternate fuels, Biomass fuels, Engine performance, Internal combustion engines, Synthetic
fuels
https://trid.trb.org/view/1290793
Best Practices and Strategies for Improving Rail Energy Efficiency
Brecher, Aviva; Sposato, Joseph; Kennedy, Bernard;
Research and Innovative Technology Administration; Federal Railroad Administration
PY - 2014/01
SP - 98p
Keywords: Alternate fuels, Best practices, Electric multiple unit cars, Energy consumption, Energy
efficiency, Freight service, High speed rail, Modernization, Passenger service, Railroad commuter
service, Railroads, Sustainable development, U.S. Federal Railroad Administration
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Diesel-RME-Ethanol-Kraftstoff fuer Dieselmotoren
Diezemann, M; Puschmann, H; Mueller, S; Brauer, M
Motortechnische Zeitschrift
PY - 2014/04
VL - 75; IS - 4; SP - pp 14-21
Keywords: Alternative Energie, Dieselmotor, Eigenschaft, Emission, Ethanol, Gemisch, Kohlendioxid,
Kraftstoff, Messung, Verbrennung, Versuch
https://trid.trb.org/view/1303530
Future of Fuels 2014: An Analysis of Government Projections Through 2040
NACS
PY - 2014
SP - 44p
For this report, NACS (The Association for Convenience & Fuel Retailing) analyzed data available from
the U.S. Energy Information Administration's (EIA's) Annual Energy Outlook 2014 to identify future
trends in the U.S. retail fuels sector. Trends identified include: Vehicle miles traveled by light duty
vehicles (LDV) are projected to increase by 29% by 2040 while the amount of energy for a LDV to
travel one mile is projected to decline by 42%. The greatest share of the LDV market will be captured
by hybrid vehicles. Increased efficiency from vehicles powered by gasoline, natural gas and propane
will reduce energy consumption. Liquid fuels will remain the dominant fuel and electricity will
experience the strongest growth in the non-liquid market. Gasoline consumed will decline, diesel fuel
will increase, E85 will increase, and biofuels will increase. By 2040, E85 is projected to be the most
expensive fuel, on an energy equivalent basis, and electricity and natural gas are projected to be the
least expensive.
Keywords: Alternate fuels, Energy Information Administration, Forecasting, Fuel consumption, Hybrid
vehicles, Light vehicles, Market assessment, Market share, Motor fuels, Prices, Vehicle miles of travel
http://www.nacsonline.com/YourBusiness/FuelsReports/GasPrices_2014/Fuels/Documents/Futureof
FuelsReport_2014.pdf
Sustainable Automotive Technologies 2013: Proceedings of the 5th International Conference ICSAT
2013
Lecture Notes in Mobility
5th International Conference on Sustainable Automotive Technologies (ICSAT) 2013, Ingolstadt,
Germany, StartDate: 20130925, EndDate: 20130927
SN - 9783319018843
PY - 2014
SP - 315p
Keywords: Air quality management, Alternate fuels, Automotive engineering, Costs, Engines, Fuel
storage and delivery devices, Recycling, Sustainable transportation, Technological innovations
Energy Carriers for Powertrains: for a clean and efficient mobility
European Road Transport Research Advisory Council (ERTRAC); NGVA Europe
PY - 2014/02/27/Version 1.0 Final
SP - 110p
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The European Commission has commited itself to the goal of reducing Greenhouse Gas (GHG)
emissions by 80% by 2050. This report looks at the potential for various alternative fuels and
powertrain technologies to contribute to this goal. It also examines future infrastructure needs
required by different fuels. In addition milestones and recommendations for reaching the 2050 goal
are outlined.
Keywords: Alternate fuels, Europe, Greenhouse gases, Infrastructure, Pollutants, Power trains,
Recommendations, Sustainable transportation
http://www.ertrac.org/uploads/documentsearch/id32/2014-0312_Roadmap_Energy_Carriers_for_Powertrains.pdf
Critical Issues in Aviation and the Environment 2014: Aviation Alternative Fuels Development and
Deployment
Csonka, Steve; Heimlich, John; Hileman, Jim; Lewis, Kristin; Miller, Bruno; Rumizen, Mark; Young,
Nancy
Transportation Research E-Circular
PY - 2014/04
IS - E-C184; SP - pp 73-83
This paper is part of an e-circular that explores issues that address the major environmental
components affected by aviation activities, sustainable solutions that have evolved and continue to
be developed to minimize aviation’s environmental impacts, and key processes that link aviation and
the environment. The focus of the e-circular is on the state of science and on identification of priority
research with potential to yield benefits. This section highlights the development and deployment of
alternative fuels for the aviation sector. The motivation for the use of renewable jet fuel is discussed,
along with the current state of research, future vision and research needs.
Keywords: Aircraft fuels, Alternate fuels, Deployment, Research
http://www.trb.org/Publications/Blurbs/170577.aspx
Locomotive Biofuel Study: Preliminary Study of the Use and Effects of Biodiesel in Locomotive
Engines
Shurland, Melissa; Smith, Wade; Fritz, Steve G; Frey, H Christopher
PY - 2014/05//Final Report
SP - 101p
Section 404 of the Passenger Rail Investment and Improvement Act (PRIIA), 2008, mandated that the
Federal Railroad Administration (FRA) undertake a Locomotive Biofuel Study to investigate the
feasibility of using biofuel blends as locomotive engine fuel. This report summarizes three research
initiatives undertaken by FRA to assess the viability of biodiesel as an alternative fuel for locomotives.
The first initiative consisted of using a 20 percent blend of biodiesel in a passenger locomotive in
revenue service to study air emissions and engine wear. The second initiative measured the
emissions of Tier 1+ and Tier 2 locomotives operating on 5 percent and 20 percent blends of
biodiesel, respectively. Those emissions were compared with those generated by conventional diesel
fuel. The third initiative investigated the availability of biodiesel, rail yard and revenue service engine
performance and emissions on various blends of biodiesel, as well as the practicability of using an
alternative method to measure those emissions. The results from these research initiatives show that
while it may be feasible to use biodiesel in blends of up to 20 percent in locomotive engines and
reveal some impact on emissions, additional research is needed to understand the long term effects
of high blends of biodiesel on locomotive engine components.
Keywords: Alternate fuels, Biodiesel fuels, Diesel fuels, Engine performance, Feasibility analysis,
Locomotives, Pollutants
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Alternative jet fuel feasibility
Hileman, J I; Stratton, R W
Transport Policy
PY - 2014/07
VL - 34; SP - pp 52-62
Keywords: Aircraft fuels, Alternate fuels, Economic factors, Environmental impacts, Feasibility
analysis, Life cycle analysis, Sustainable transportation
https://trid.trb.org/view/1317812
Case Study - Propane School Bus Fleets
Laughlin, Michael; Burnham, Andrew
PY - 2014/08
SP - 22p
Propane is a promising alternative fuel for school buses because it is widely available, even in rural
areas, and it can cost less than diesel or gasoline. Propane is generically known as liquefied
petroleum gas (LPG), and is sometimes marketed as propane “autogas” when used for vehicle
applications. This case study highlights five school districts that used propane-fueled school buses
successfully. Four of the districts are in Texas: Alvin Independent School District, Dallas County
Schools, Northside Independent School District; and Ysleta Independent School District. The fifth
district, Gloucester County Schools, is in Virginia. This case study compiles information from these
five Texas and Virginia school districts and broadly discusses their experiences, lessons learned, and
considerations for deployment in other fleets.
Keywords: Alternate fuels, Case studies, Liquefied petroleum gas, Propane, School buses, Texas,
Vehicle fleets, Virginia
http://www.afdc.energy.gov/uploads/publication/case-study-propane-school-bus-fleets.pdf
Alternative drivetrains in public transport: potentials of hybrid buses regarding exhaust and noise
emissions
Hammer, Jan; Scholz-Starke, Kai;
Transport Research Arena (TRA) 5th Conference: Transport Solutions from Research to Deployment,
Paris, France.StartDate: 20140414 EndDate: 20140417.
PY - 2014/04
SP - 10p
Keywords: Alternate fuels, Alternative energy, Bus, Buses, Emission, Environmental impact analysis,
Field (test), Field tests, Fuel consumption, Fuel consumption, Hybrid vehicle, Hybrid vehicles, Impact
study (environment), Noise level, Pollutants, Public transit, Public transport, Sound level
https://trid.trb.org/view/1327838
The role of hydrogen and fuel cells for ultra low carbon vehicles
SHANG, J
PY - 2014
SP - 1 file
The problems of transport technology were analysed; present vehicles are polluting, inefficient and
run largely on unsustainable fossil fuels. The theory proposed here is that a hydrogen fuel cell battery
hybrid system is the best for future vehicles; zero emission, twice as efficient and running on
renewable hydrogen from biomass, wind or solar. Early testing compared a crude Micro-cab
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prototype (compressed hydrogen, Ballard fuel cell, lead acid batteries and an electric motor) with a
hydrogen combustion dual fuel van to assess the technical demands of the proposed technology.
Then a battery scooter was modified and tested to show that a plug-in hydrogen battery hybrid with
hydride store could have benefits which were quantifiable. A computer model was developed to
predict the performance of this system. Reducing dissipation by removing DC converters was shown
to be beneficial. A prototype Micro-cab was analysed and tested to show how improved drivetrain
components could increase the vehicle efficiency. The main part of the project was to use these ideas
to build an urban car driven by a plug-in hydrogen fuel cell lithium ion battery hybrid with efficient
motors, no DC/DC converters and belt/pulley drive. The results showed that with a 2kg pressurised
hydrogen store at 350bar, such a vehicle had good urban performance and a range of 200miles. The
conclusion was that the overall design concepts were correct and that costs and hydrogen
infrastructure were the main future difficulties of future application.
Keywords: Alternate fuels, Alternative fuel, Battery, Electric batteries, Environment, Exhaust gases,
Hydrogen, Vehicle design, Vehicle emissions
http://etheses.bham.ac.uk/5101/
Alternative Fuels and Advanced Vehicle Technologies for Improved Environmental Performance:
Towards Zero Carbon Transportation
Woodhead Publishing. Woodhead Publishing Series in Energy
SN - 9780857095220
PY - 2014
VL - 57; SP - 784p
Keywords: Alternate fuels, Electric vehicles, Engines, Environmental impacts, Fuel conservation,
Hybrid vehicles, Pollutants, Vehicle design
https://trid.trb.org/view/1334578
The Adoption of Liquefied Natural Gas as a Ship Fuel: A Systematic Review of Perspectives and
Challenges
Wang, Siyuan; Notteboom, Theo
PY - 2014/11
VL - 34; IS - 6; SP - pp 749-774
Keywords: Alternate fuels, Environmental protection, Feasibility analysis, Liquefied natural gas,
Literature reviews, Maritime industry, Ships, Syntheses
https://trid.trb.org/view/1334708
Alternative motors in aviation
Kaddour, Mirvat
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PY - 2014/10
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Keywords: Aircraft exhaust gases, Alternate fuels, Aviation, Energy, Pollution, Propulsion
https://trid.trb.org/view/1336232
Chancen von Biomethan im OEPNV: Bereitstellung und Nutzung als Kraftstoff / Prospects for
biomethane in the p.t. (public transport)
SEIFFERT, M; SCHOLWIN, F
NAHVERKEHR
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Keywords: Alternate fuels, Alternative Energie, Betriebskosten, Deutschland, Fuel consumption,
Germany, Kraftstoffverbrauch, Oeffentlicher Verkehr, Operating costs, Passenger traffic,
Personenverkehr, Public transit
https://trid.trb.org/view/1349790
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Dagens och framtidens hållbara biodrivmedel: underlagsrapport från f3 till utredningen om
FossilFri Fordonstrafik
Börjesson, Pål; Lundgren, Joakim; Ahlgren, Serina; Nyström, Ingrid
Utgivningsort: Göteborg
209 s
År: 2013
Föreliggande rapport har tagits fram som en underlagsrapport till den statliga utredningen om
FossilFri Fordonstrafik (FFF-utredningen). Syftet med studien är att beskriva och sammanfatta
nuvarande kunskapsläge kring produktion av biodrivmedel och kopplingar till hållbarhetsaspekter
som energi- och markeffektivitet, växthusgasprestanda och kostnader. Rapporten inkluderar såväl
befintliga som framtida drivmedelssystem under utveckling och som baseras på olika råvaror och
produktionsprocesser. Studien har framför allt ett svenskt perspektiv, men med internationella
utblickar.; Rapportens analyser av energieffektivitet, växthusgasprestanda och produktionskostnader
utgår från systemanalys och anlägger ett livscykelperspektiv. Fokus ligger på produktions-kedjan fram
till producerat drivmedel (s k well-to-tank). Resultaten baseras på aktuell forskning och kommersiell
utveckling för respektive produktionskedjor. De utgår framförallt från standardiserad livscykelanalys
samt, för vissa produktionssystem, också på industriell systemanalys. Dessa två angreppssätt har
vissa skillnader i metodik, vilka lyfts fram i rapporten. I den övergripande översikten har dock värden
och resultat sammanställts för att göra det möjligt att jämföra resultaten.
f3 the Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels Report 2013:13
http://www.f3centre.se/sites/default/files/f3_borjesson_et_al_dagens_och_framtidens_hallbara_bi
odrivmedel__slutversion_rev_130620.pdf
Elektrobränslen: en kunskapsöversikt
Nikoleris, Alexandra; Nilsson, Lars J
Lunds universitet. Institutionen för teknik och samhälle. Miljö- och energisystem IMES report 85
1102-3651
Utgivningsort: Lund
34 s
År: 2013
ISBN: 978-91-86961-11-4
De vanligtvis beaktade fossilfria alternativen till dagens olje- och fossilgasbaserade drivmedel i
transportsektorn är förnybar el, vätgas och biodrivmedel. De begränsningar, osäkerheter och
problem som finns med batterier, vätgas och biodrivmedel gör det intressant att beakta
möjligheterna att från el producerakolhaltiga drivmedel – flytande och gasformiga kolväten. Dessa
så kallade elektrobränslen har en radviktiga fördelar. De kan produceras från förnybar primärel och
ses ibland som ett sätt att lagra billig ”överskottsel” från variabel elproduktion (detta gäller dock
även batterier och vätgas). Elektrobränslen kan relativt enkelt integreras i befintlig infrastruktur och
fordon. Elektrobränslen har också flera viktiga nackdelar. Verkningsgraden i kilometer per kWh el för
en bil medelektrobränslen kan hamna på en tiondel av batteribilens (0,5-1 km/kWh jämfört med 5
km/kWh för en batteribil). Elektrobränslen i förbränningsmotorer har dessutom liknande problem
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som dagens fordon medutsläpp av luftföroreningar och buller. Av dessa skäl är alltså batteri- och
bränsleceller att föredra i de fordonstillämpningar där de fungerar. Men framtida behov av fossilfria
kolväten i andra tillämpningar såsom flyg, tunga transporter och arbetsmaskiner kan motivera även
en utveckling av elektrobränslen. Det finns många möjliga processvägar och slutprodukter. Elektrolys
av vatten och koldioxid kan producera en syntesgas liknande den från termisk förgasning, och som på
samma sätt därefter kan processas tillkolväten. Vätgas kan integreras med biobaserad produktion
som har ett överskott på koldioxid i syntesgasen för att höja utbytet av kolväten. Vätgas kan också
reageras med koldioxid (exempelvis från uppgradering av biogas) för produktion av metan eller
metanol. Viktiga frågor att utreda vidare är bland annat vilka källor till biogen koldioxid som finns
och vilka möjligheter som finns till integration med biobaseraddrivmedelsproduktion. Ett förslag är
därför att öka forskningen generellt inom området och samtidigt utreda vilken roll Sverige och svensk
industri kan ha i en framtida utveckling.
http://lup.lub.lu.se/search/record/3738215/file/3738230.pdf
Methanol blending in gasoline: some Swedish experiences
Ahlvik, Peter; Eriksson, Lars
Ecotraffic Report 136050
Utgivningsort: Stockholm
88 s + bil, 2,51 MB
År: 2013
Metanol kan produceras från olika typer av råvaror och skulle potentiellt kunna bli en universell
energibärare i framtiden, en råvara för framställning av olika kemikalier och möjligen också ett
fordonsbränsle. Emellertid noterades det senaste intresset för metanol som fordonsbränsle världen
över under senare delen av 1990-talet och i början av 1980-talet. Endast ett mer närliggande projekt
med flottförsök av metanolfordon har genomförts sedan dess i Sverige. I dag verkar Kina vara den
marknad där metanol har rönt störst intresse men endast begränsat intresse finns i andra länder.;
Den mesta dokumentationen från de svenska projekten som genomfördes under den nämnda
perioden finns på svenska och är inte enkelt tillgänglig utanför Sverige. Som ett bidrag till det
svenska deltagandet i IEA AMF överenskommelsen fick Ecotraffic i uppdrag av Trafikverket att samla
in och summera kunskaperna från de projekt som utförts på låginblandning av metanol i bensin
under den perioden.
Index terms: Methanol, Fuel, Properties, Emission, Aromatic compounds, Engine
Ämnesord: Metanol, Bränsle, Egenskaper, Emissioner, Aromatiska föreningar, Motorer
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_001901_002000/Publi
kation_001906/Rapport%20-%20metanol_9.pdf
Power to gas: bridging renewable electricity to the transport sector
Mohseni, Farzad
KTH Royal Institute of Technology. Chemical Science and Engineering Trita-CHE-Report 2013:2 16541081
Utgivningsort: Stockholm
56 s, 1,32 MB
År: 2013
ISBN: 978-91-7501-597-2
Globally, transport accounts for a significant part of the total energy utilization and is heavily
dominated by fossil fuels. The main challenge is how the greenhouse gas emissions in road transport
can be addressed. Moreover, the use of fossil fuels in road transport makes most countries or
regions dependent on those with oil and/or gas assets. With that said, the question arises of what
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can be done to reduce the levels of greenhouse gas emissions and furthermore reduce dependency
on oil? One angle is to study what source of energy is used. Biomass is considered to be an
important energy contributor in future transport and has been a reliable energy source for a long
time. However, it is commonly known that biomass alone cannot sustain the energy needs in the
transport sector by far. This work presents an alternative where renewable electricity could play a
significant role in road transport within a relatively short time period. Today the amount of
electricity used in road transport is negligible but has a potential to contribute substantially. It is
suggested that the electricity should be stored, or “packaged” in a chemical manner, as a way of
conserving the electrical energy. One way of doing so is to chemically synthesize fuels. It has been
investigated how a fossil free transport system could be designed, to reach high levels of selfsufficiency. According to the studies, renewable electricity could have the single most important role
in such a system. Among the synthetic fuels, synthetic methane (also called synthetic biogas) is the
main focus of the thesis. Hydrogen is obtained through water electrolysis, driven by electricity
(preferable renewable), and reacted with carbon dioxide to produce synthetic methane. The concept
of the mentioned process goes under the name Power to Gas. The electricity to fuel efficiency of
such a process reaches about 50 %, but if utilizing excess heat produced during the electrolysis and
the reaction, the total process efficiency can reach much higher levels. The economics of the process
is as important as the technology itself in terms of large scale implementation. The price of
electricity and biogas are the most important influences on the economic viability. The minimum
“spread” between purchase and selling price can be determined to obtain a general perception of
the economic feasibility. In this case biogas must be sold about 2.6 times higher than purchased
electricity per kWh.
Index terms: Alternative energy, Fuel, Biogas, Methane (fuel), Production, Electricity
Ämnesord: Förnybara energikällor, Bränsle, Biogas, Metan, Produktion, Elektricitet
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-111457
Development and governance of renewable methane use in transport applications
Lampinen, Ari
Strömstad akademi Acta Academiae Stromstadiensis 19 2001-9734
Utgivningsort: Strömstad
47 s
År: 2013
ISBN: 978-91-86607-20-3
Renewable methane is promoted in many countries as a sustainable alternative to fossil fuels in all
types of transport applications. This article examines development, governance and motives for the
use of biogas, synthetic biogas, wind methane and other types of renewable methane in transport.
Fossil methane fuels, such as natural gas, shale gas and synthetic natural gas, are included as a
comparison. Compressed town gas played an important role in the adoption of methane for traffic
use, so its history is also examined. Three waves of development in the use of traffic biogas are
identified: the Second World War, the 1970s oil crises, and the present day quest for sustainability.
While biogas has been used in transport since the 1930s, the other renewable methane fuels are
now emerging in the commercial market with only a few years of history. The article looks at the use
of renewable methane in a global perspective, although most of the examples are from Europe, as
the majority of the technological and political advances have been European.
Index terms: Methane (fuel), Alternative energy, Fuel, Biogas
Ämnesord: Metan, Förnybara energikällor, Bränsle, Biogas
http://hv.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A666330&dswid=-8607
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Energieffektivisering av Sveriges transportsektor : hinder och möjligheter att nå en halverad
energianvändning till 2050 : ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien IVA-M 437 1102-8254
Utgivningsort: Stockholm
36 s
År: 2013
ISBN: 978-91-7082-867-6
Transportgruppen har i sitt arbete utgått ifrån IVA-projektet Ett energieffektivt samhälles vision om
en 50 procentigt mer effektiv energianvändning år 2050. Vi menar att en energieffektiv
transportsektor avsevärt kan bidra till att minska Sveriges energianvändning och klimatpåverkan.
Transporter svarar för en fjärdedel av den totala energianvändningen i vårt land. Transporter står
också för över 30 procent av CO2-utsläppen och läggs utrikes flyg och sjöfart till detta svarar
transporter för hela 41 procent. Sverige har genom sin betydande fordonsindustri och
elkrafttekniska industri ett flertal styrkeområden när det gäller energieffektivisering. Den teknik som
behövs för energieffektivisering finns redan nu till stora delar tillgänglig. Dessa så kallade lågt
hängande frukter borde vara enkla att plocka, men vi kan fastslå att energieffektivisering inte
kommer komma till stånd i den utsträckning det behövs utan samverkan. Energieffektivisering är av
högsta vikt, men vi vill också betona vikten av omvandling genom användandet av ny teknik. Sverige
har här möjlighet inom utvalda områden driva den internationella omställningen. Nya tekniska
lösningar behöver också börja införas och introduktion av nya energislag måste på allvar påbörjas,
men det handlar inte om att välja en av dessa vägar, utan detta måste ske parallellt. Det handlar inte
heller endast om att med hjälp av teknik rationalisera, utan också om att på olika områden driva på
den internationella utvecklingen. I denna rapport finns en beskrivning av viktiga åtgärdsområden och
förslag på vad som bör göras för att nå projektets vision – en 50-procentig energieffektivisering av
Sveriges transporter till år 2050.
Index terms: Energy consumption, Decrease, Efficiency, Transport, Sustainable transport
Ämnesord: Energiförbrukning, Minskning, Effektivitet, Transporter, Hållbara transporter
http://www.iva.se/globalassets/rapporter/ett-energieffektivt-samhalle/201310-ivaenergieffektivisering-rapport4-e1.pdf
Elektrifierade vägar för tunga godstransporter: underlag till färdplan
WSP Analys & Strategi
Utgivningsort: Stockholm
52 s
År: 2013
Rapporten är i första hand en underlagsrapport riktad till Innovationsblocket för elektrifierade vägar
inom ramen för Forum för innovation i transportsektorn. Innovationsblocket ska under 2013 ta fram
en färdplan och har därför haft behov av fördjupat underlag, framför allt när det gäller aktörernas
syn på framtiden och vilket potential som elvägar kan ha när det gäller tunga godstransporter på väg.
Ett sekundärt syfte med arbetet har varit att ge underlag till den statliga utredningen om fossilfri
fordonstrafik 2030 (FFF). Två fördjupningsrapporter (Bilaga) har levererats till utredningen och gjorts
allmänt tillgängliga. En intervjustudie har genomförts och resulterat i en fördjupad bild av hur
berörda aktörer ser på framtiden för elvägar, vilka hinder och drivkrafter som finns och hur
processen framåt lämpligen bör formas. Stor enighet råder om att miljö och exportmöjligheter är
starka drivkrafter, att Sverige bör sträva efter att behålla sin ledande roll, att Trafikverket är en
nyckelaktör och att det behövs demonstrationsprojekt som nästa steg i utvecklingen. En skillnad
finns i synen på om elvägar ska anpassas till personbilar redan från början eller inte.
Potentialbedömningen tog avstamp i tidigare gjorda studier av samhällsekonomisk och
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företagsekonomisk lönsamhet och kombinerade dem med en genomgång av hur
godstransportmarknaden är strukturerad. Resultatet visar att 2/3 av trafikarbetet med lastbilar
bedöms kunna utföras på elvägar år 2030, vilket skulle reducera energianvändningen med ca 10
TWh. Detta är en avsevärd potential som kan ha stor relevans för möjligheterna att etablera fossilfri
trafik i framtiden. Genomgången av godstransportmarknaden visar också att konkurrensen mellan
elektrifierade vägar och järnväg är mindre än man i förstone kan tro. Detta på grund av att
transportuppgifterna är olika och att järnvägsystemet har kapacitetsbegränsningar. I själva verket
kan elvägar ses som ett sätt att reservera utrymmet på spåren för de tunga transporter som är helt
beroende av järnväg och för snabb och kapacitetsstark persontrafik. En del av arbetet har också
handlat om att leda arbetsmöten och workshops med Innovationsblockets styrgrupp. På dessa
möten har frågan om vision, mål och milstolpar behandlats. Även en SWOT-analys har genomförts.
Resultatet av dessa aktiviteter kommer att bearbetas vidare och ingå i den slutgiltiga
färdplanerapporten.
Index terms: Freight transport, Road transport, Forecast
Ämnesord: Godstransporter, Vägtransporter, Prognoser, Elvägar
http://www.wspgroup.com/Documentsn/pdf/pdfrapporter/ElektrifieradvagarUnderlatillfardplanWSP2013.pdf
Route optimization algorithm for minimum fuel consumption of wind-assisted ship
Zhang, Y.; Li, Y.; Yang, X.
Journal of Applied Sciences
VL - 13; IS - 21; SP - 4805; EP - 4811
PY - 2013
Keywords: Minimum fuel consumption, Ocean wind field, Route optimization, Wind-assisted ship
The equivalence of gravitational potential and rechargeable battery for high-altitude longendurance solar-powered aircraft on energy storage
Gao, X.-Z.; Hou, Z.-X.; Guo, Z.; Fan, R.-F.; Chen, X.-Q.
Energy Conversion and Management
VL - 76; SP - 986; EP - 995
PY - 2013
Keywords: Gravitational potential, High-altitude long-endurance, Rechargeable battery, Solarpowered aircraft
Optimal design for photovoltaic and photothermal hybrid solar cells of solar powered aircraft
Sun, K.W.; Ni, M.
Advanced Materials Research
VL - 724-725; SP - 57; EP - 62
PY - 2013
Keywords: Envelope, Optimal design, Photovoltaic and photothermal hybrid solar, Power output,
Power-to-mass ratio, Simulation of MATLAB
Renewable energy technologies and hybrid electric vehicle challenges
(Technologie energii odnawialnej w przemyśle motoryzacyjnym)
Przeglad Elektrotechniczny
VL - 89; IS - 8; SP - 150; EP - 156
PY - 2013
Azidin, F.A.; Hannan, M.A.; Mohamed, A.
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Keywords: Battery, Fuel cell, Hybrid electric vehicle, Solar cell, Super-capacitors
CO2 abatement potential towards 2050 for shipping, including alternative fuels
Eide, M.S.; Chryssakis, C.; Endresen, O.
Carbon Management
VL - 4; IS - 3; SP - 275; EP - 289
PY - 2013
Opportunity to reduce greenhouse gas by the use of alternative fuels and technologies in urban
public transport in Brazil
D'Agosto, M.D.A.; Ribeiro, S.K.; de Souza, C.D.R.
Current Opinion in Environmental Sustainability
VL - 5; IS - 2; SP - 177; EP - 183
PY - 2013
Theory and technique on design of extended range in solar powered intellective vehicles
Chen, D.Y.; Wu, H.P.; Bao, J.C.; Wang, L.F.; Gu, Z.B.; Jing, L.L.
Applied Mechanics and Materials
VL - 300-301; SP - 199; EP - 202
PY - 2013
Keywords: Design of extended range, Solar energy, Wireless transfers of electrical source
Alternative fuels and perspectives solid oxide fuel cells usage in air transport
Yanovskiy, L.S.; Baykov, A.V.; Raznoschikov, V.V.; Averkov, I.S.
ECS Transactions
VL - 57; IS - 1; SP - 149; EP - 160
PY - 2013
Review of the Research Program of the U.S. DRIVE Partnership: Fourth Report
National Research Council
SN - 9780309268318
PY - 2013
SP - 182p
Review of the Research Program of the U.S. DRIVE Partnership: Fourth Report follows on three
previous NRC reviews of the FreedomCAR and Fuel Partnership, which was the predecessor of the
U.S. DRIVE Partnership (NRC, 2005, 2008a, 2010). The U.S. DRIVE (Driving Research and Innovation
for Vehicle Efficiency and Energy Sustainability) vision, according to the charter of the Partnership, is
this: American consumers have a broad range of affordable personal transportation choices that
reduce petroleum consumption and significantly reduce harmful emissions from the transportation
sector. Its mission is as follows: accelerate the development of pre-competitive and innovative
technologies to enable a full range of efficient and clean advanced light-duty vehicles (LDVs), as well
as related energy infrastructure. The Partnership focuses on precompetitive research and
development (R&D) that can help to accelerate the emergence of advanced technologies to be
commercialization-feasible.
Keywords: Alternate fuels, Clean fuels, Electric batteries, Electric vehicles, FreedomCAR and Fuel
Partnership, Fuel cell vehicles, Fuel cells, Hydrogen production, Hydrogen storage, Internal
combustion engines, Technological innovations
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=18262
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Biodiesel from Lagoon Microalgae: Acceptable Alternative Fuel for the Transportation Crunch?
Coelho, Margarida C; Dutta, Smritikana; Neto da Silva, Fernando
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board
PY - 2013
IS - 2385; SP - pp 11–18
Keywords: Alternate fuels, Biodiesel fuels, Energy conversion, Environmental impacts, Feasibility
analysis, Lagoons, Microalgae, Portugal, Spain
https://trid.trb.org/view/1240652
U.S. DRIVE Highlights of Technical Accomplishments 2012
Department of Energy; United States Council for Automotive Research
PY - 2013/03
SP - 76p
U.S. DRIVE stands for Driving Research and Innovation for Vehicle efficiency and Energy
sustainability. It is a government-industry partnership focused on advanced automotive and related
infrastructure technology research and development (R&D). Partners include the automobile
industry, electric utilities, the United States Department of Energy (DOE), and the fuel industry. This
report includes highlights from DOE-funded projects selected by DRIVE partners. Highlights are
broken down by category: vehicle technologies, crosscutting technologies, and fuel infrastructure
technologies.
Keywords: Alternate fuels, Automotive materials, Combustion, Emission control devices, Fuel cells,
Hydrogen fuels, Lithium batteries, Research, Technological innovations, Vehicle electronics
http://www2.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/pdfs/program/2012_usdrive_accomplishments_rpt.
pdf
Possible transport energy sources for the future
De Simio, L; Gambino, M; Iannaccone, S
Transport Policy
2013/05
VL - 27; SP - pp 1-10
Keywords: Alternate fuels, Biomass fuels, Coal fuels, Electric vehicles, Energy consumption,
Environmental policy, Natural gas, Natural gas vehicles, Synthetic fuels
https://trid.trb.org/view/1250736
Inductive charging : projet de charge par induction de vehicules electriques
Beeldens, Anne
Revue Generale des routes et de l'amenagement
PY - 2013
IS - 910
Keywords: Allemagne, Alternate fuels, Belgique, Belgium, Electric vehicles, Electromagnetic induction,
Energie alternative, Environmental protection, Germany, Induction, Protection de l'environnement,
Vehicule electrique
https://trid.trb.org/view/1253538
Fuel for Thought
Read, Keith
Electric & Hybrid Vehicle Technology International
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PY - 2013/07
SP - pp 32-35, 37 39-40
Three Original Equipment Manufacturers (OEMs) on three different continents have signed a threeway agreement to accelerate the commercialization of Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) technology.
The aim is to launch affordable, mass-market FCEVs by 2017. Each company will invest equally in the
project in order to maximize design commonality, leverage volume, and derive efficiencies through
economies of scale. To accomplish this, the partners plan to develop a common fuel cell stock and
system that can be used by each company to launch differentiated and separately branded FCEVs.
This has signaled suppliers, policy makers, and the industry to encourage further development of
hydrogen refueling stations and other infrastructure so the vehicles can be marketed. However, fuel
cells have two problems that have blighted car sales: buyers are wary without a refueling network in
place while infrastructure investors are waiting for widespread acceptance. The three companies,
convinced that fuel cell vehicles will play a central role in achieving zero-emission cars in the future,
will continue to work on both the fuel cell stack and the fuel cell system jointly. The trio also hopes
that the unique collaboration across three continents will help define the global specifications and
component standards that are an important prerequisite for achieving higher economies of scale.
Keywords: Alternate fuels, Cooperation, Environmental protection, Fuel cell vehicles, Hydrogen fuels,
Policy making, Pollutants, Technological innovations
http://viewer.zmags.com/publication/e16d9338#/e16d9338/34
Hybrid Hydrogen Racer – Water Carrier
Slavnich, Dean
Electric & Hybrid Vehicle Technology International
PY - 2013/07
SP - pp 42-43, 45, 47-48
Many transportation pioneers are finding there may be too much at stake in developing a hybrid
hydrogen vehicle. Proving its reliability, performance, flexibility and environmental credentials is a
major objective for the wider use of hydrogen in motorsport and automotive environments. One
such vehicle, the Rapide S, which can run on hydrogen, gasoline, or a blend of both, was recently put
to the test on one of the biggest motorsport stages of all—the Nürburgring 24h race—with the
objective of proving that a cost-efficient solution can achieve durability without compromising
performance, even in the most extreme conditions. This test of Rapide S as technology has been
very important for development of wider use for hydrogen in motorsport and automotive
environments. A major goal of the development of Rapide S technology was to develop an emissionsfree high-tech cross-platform that can be adapted to any existing engine easily and quickly. Central to
this was the development of a high-tech powertrain that optimizes the fuel compound and
combustion process across all driving situations. The result was that minimal engineering effort was
needed to modify the base engine. Several other such hydrogen combustion engines have been
developed in the past, but while they worked perfectly, efforts to modify the base engine were
difficult.
Keywords: Alternate fuels, Combustion, Durability, Environmental impacts, Hybrid vehicles, Hydrogen
fuels, Power trains, Race cars
http://viewer.zmags.com/publication/e16d9338#/e16d9338/44
Development and optimization of a sustainable turbofan aeroengine for improved performance
and emissions
Chandrasekaran, N; Guha, Abhijit
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering
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PY - 2013/11
VL - 227; IS - 11; SP - pp 1701-1719
Keywords: Aircraft exhaust gases, Clean fuels, Engine performance, Equipment design, Greenhouse
gases, Liquid hydrogen, Optimization, Sustainable transportation, Turbofan engines, Water injection
https://trid.trb.org/view/1264547
Driving the future today: a strategy for ultra low emission vehicles in the UK
Department for Transport; Office for Low Emission Vehicles
PY - 2013/09
SP - 104p
This document sets out our ambitious programme for ultra-low emission vehicles in the UK. It is
founded on our determination to relentlessly support wealth-generating economic activity and to
ensure motoring is an environmentally sustainable and affordable mode of transport for the longterm. The global automotive sector is now undergoing a once-in-a-generation transition in the types
of vehicles it is bringing to market. Ultra-low emission vehicles, using electric and other new power
sources, are being built and sold in increasing numbers across the globe. Electric power means no
tailpipe emissions and running costs a fraction of those that we are having to pay at the petrol pumps
today &ndash; 100 miles in an ultra-low emission vehicle can cost under GBP3. The industry and
increasing numbers of drivers recognise that these vehicles can be the future. If the UK wants to
benefit from the employment and economic opportunities, as well as the cleaner and quieter towns
and cheaper motoring, which these new vehicles can bring, then it is vital that this country is in the
vanguard of this change.
Keywords: Air quality management, Alternate fuels, Alternative fuel, Electric vehicle, Electric vehicles,
Emissions control, Environment, Innovation, Innovation, Policy, Sustainability, United Kingdom
https://www.gov.uk/government/publications/driving-the-future-today-a-strategy-for-ultra-lowemission-vehicles-in-the-uk
Zero emissions trucks: an overview of state-of-the-art technologies and their potential
den Boer, E; Aarnink, S; Kleiner, F; Pagenkopf, J;
PY - 2013/07
SP - 151p
This report has been developed to contribute to the discussion on future road freight transport and
the role on non-conventional drivetrains. The primary objective of the report is to assess zero
emission drivetrain technologies for on-road heavy-duty freight vehicles. More specifically, their CO2
reduction potential, the state of these technologies, their expected costs in case of a technology
shift, the role of policies to promote these technologies, and greenhouse reduction scenarios for the
European Union have been studied.
Keywords: Air quality management, Alternate fuels, Alternative fuel, Cost, Costs, Emissions control,
Environment, Europe, Heavy vehicle, Heavy vehicles, Policy, Sustainable transport
http://www.cedelft.eu/publicatie/zero_emission_trucks/1399
Volvo Trucks makes a case for DME : the truck maker is working with Oberon Fuels and others to
bring dimethyl ether-- what company execs say is one of the most promising sustainable
alternative fuels -- to North American in 2015
Gehm, Ryan
Automotive Engineering International
PY - 2013/09/03
VL - 121; IS - 6; SP - p. 36-41
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Keywords: Alternate fuels, Fuel systems, Trucks, Volvo trucks
https://trid.trb.org/view/1277416
Choosing the right alternative fuel
Newport's heavy duty trucking
PY - 2013/09
VL - 92; IS - 9; SP - p. 28-63
Keywords: Alternate fuels, Fuel systems, Motor vehicles, Trucks
https://trid.trb.org/view/1277469
The future of marine propulsion: "Reading the propulsion crystal ball"
Tangora, Michael
Marine Technology Society Journal
PY - 2013/09
VL - 47; IS - 5; SP - pp 51-55
Keywords: Clean fuels, Compliance, Diesel engine exhaust gases, Environmental policy, Maritime
industry, Propulsion, Reconfiguration, Regulations
https://trid.trb.org/view/1278491
Eco-efficient Transport: Interim report on potentials of technologies and concepts supporting ecoefficient transport
Schippl, Jens; Puhe, Maike; Meyer, Sarah; Edelman, Markus;
Karlsruhe Institute of Technology; European Parliament
SN - 9789282347713
PY - 2013/09
SP - 72p
Keywords: Alternate fuels, Electric vehicles, Environmental impacts, Freight transportation, Intelligent
transportation systems, Passenger transportation, Sustainable development, Technological
innovations
https://trid.trb.org/view/1280091
Fuel trends in route buses; the impact on vehicle package design
Fridman, I; Napper, R; de Bono, A; Kearney, M
Australasian Transport Research Forum (ATRF), 36th, 2013, Brisbane, Queensland, Australia
PY - 2013/10
SP - 14p
This research reviews fuel trends in current route buses by examining the state-of-the-art
development for five alternatives to diesel fuel and subsequent impact on vehicle package design.
Natural gas (NG), fuel ethanol (FE), hydrogen fuel cell (FC), hybrid electric vehicle (HEV), and electric
vehicle (EV) systems are considered. The review covers availability, sustainability, system complexity,
and local emissions produced during operation. Each fuel system is evaluated with a focus on design
opportunities offered to route buses operating on Australian roads. Hydrogen fuel cell and electric
vehicle systems display suitable characteristics for route bus operation; zero local emissions
produced during operation and capability for energy capture through regenerative braking. However
FC systems are a difficult investment for Australian operators due to their associated cost and
complexity. Thus, EV systems display the greatest potential benefit to route buses operating in
Australia and encourage further exploration through vehicle package design. Discussion is formed
around a knowledge gap identified within current fuel trials, which are applied by way of a retrofit
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approach over existing diesel vehicle package. Further exploration into potentials of an EV system
requires the application of a ground-up approach for designing, testing and refining an EV-centred
route bus vehicle package. The research concludes by proposing potential areas of exploration when
applying a ground-up approach to an EV vehicle package including saloon floor height, saloon ceiling
height, vehicle roof height, arrangement of doors and modularity throughout the vehicle.
Keywords: Air quality management, Alternate fuels, Alternative energy, Alternative fuel, Australia,
Bus, Buses, Electric vehicle, Electric vehicles, Emissions control, Environment, Fleet management, Fleet
of vehicles, Fuel consumption, Public transit, Public transport, Vehicle design
http://www.atrf.info/papers/2013/index.aspx
Der Diesel braucht bessere Kraftstoffe
Bartsch, C
Motortechnische Zeitschrift
PY - 2013/10
VL - 74; IS - 10; SP - pp 748-52
Keywords: Alternative Energie, Dieselmotor, Emissionskontrolle, Geschichte, Herstellung,
Kohlendioxid, Kraftstoff, Synthese, Technologie, Verfahren
https://trid.trb.org/view/1290494
Alternative Fuels and Technologies 2013
Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board
PY - 2013
IS - 2385; SP - 77p
Keywords: Alternate fuels, Biomass fuels, Electric vehicle charging, Electric vehicles, Germany, Hybrid
vehicles, Neighborhoods, Supply chain management, Travel behavior, Work trips
https://trid.trb.org/view/1290636
Elektromobilitaet: Grundlagen einer Zukunftstechnologie
KAMPKER, A; VALLEE, D; SCHNETTLER, A;
SN - 978-3-642-31985-3
PY - 2013
SP - XII+334S
https://trid.trb.org/view/1291143
Alternative Transportation Fuels: Utilisation in Combustion Engines
Babu, M K Gajendra; Subramanian, K A;
SN - 9781439872826
PY - 2013/06/18
SP - 464p
Keywords: Alternate fuels, Aviation, Climate change, Electric vehicles, Environmental impacts, Fuel
cell vehicles, Global warming, Ground transportation, Hybrid vehicles, Internal combustion engines,
Plug-in hybrid vehicles, Railroad transportation, Sustainable development, Water transportation
https://trid.trb.org/view/1300330
Clean Power for Transport: The European Commission Examines Alternative Fuels Challenges and
Opportunities
Community Transportation
PY - 2013
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SP - pp 11-21
In response to its significant reliance on foreign oil, the European Commission (EC) developed a Clean
Power for Transport package in 2013 that sets alternative fuels standards continent-wide, as well as
defining and analyzing the various alternative fuels' strengths and weaknesses. This article takes a
look at the report.
Keywords: Alternate fuels, Europe, European Commission, Reports, Standards
http://web1.ctaa.org/webmodules/webarticles/articlefiles/Fall13CleanPower.pdf
How Innovative Fuels Can Meet Your System’s Needs
Community Transportation
PY - 2013
SP - pp 25-27
As a means of providing insight as to where the alternative fuels industry may be headed and how
future technologies may be applied to the transit field, this article offers a selection of available
options for alternative fuel technologies and strategies, unique to the community and public
transportation sectors. More information may be found at the web site, Alternative Energy News.
Examples presented here include a solar power-assist for buses in California; a bus-train in Japan;
personal rapid transit in Germany, Austria and Switzerland that uses power conductor cables
supported from the rail support structure; the use of biodiesel fuel, in general; a diesel-electric
hybrid train in Europe; hybrid electric school buses in New York; and a hydrogen-powered bus in
Winnipeg.
Keywords: Alternate fuels, Austria, Biodiesel fuels, California, Case studies, Diesel electric buses,
Europe, Germany, Hybrid vehicles, Hydrogen, Hydrogen fueled vehicles, Innovation, Japan, Local
transportation, Personal rapid transit, Solar powered vehicles, Switzerland, Winnipeg (Canada)
http://web1.ctaa.org/webmodules/webarticles/articlefiles/Fall13Fuels.pdf
Lignocellulose to Transportation Fuels—Historical Perspectives and Status of Worldwide Facilities
in 2011–2012
Zerbe, John; Nicholls, David
PY - 2013/11
SP - 26p
The U.S. Forest Service Forest Products Laboratory (FPL), located in Madison, Wisconsin, celebrated
its centennial in 2010, and one of the lab’s signature research areas during this century of
achievement has been lignocellulosic transportation fuels. Many of these research advances have
occurred either during wartime emergencies or times of economic crisis. Although great progress has
been made, commercial production of lignocellulosic fuels has been limited. In this paper, the
authors take an in depth look at advances, breakthroughs, and motivating factors in liquid fuels
research both at the FPL and in the private sector. The authors examine the current status of
lignocellulosic transportation fuels as well as near-term prospects for commercialization. The authors
then summarize leading efforts at lignocellulosic fuel production in a comprehensive table. The
authors consider the role that the FPL might have in developing lignocellulosic fuels during its
second century as well as the commercial potential for private sector firms.
Keywords: Alternate fuels, Biomass fuels, Forest Products Laboratory, History, Lignocellulose, Liquid
fuels, Private enterprise
http://www.fs.fed.us/pnw/pubs/pnw_gtr885.pdf
The Zero Carbon Car: Green Technology and the Automotive Industry
Long, Brian
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Keywords: Alternate fuels, Electric vehicles, Environmental impacts, Global warming, Greenhouse
gases, Motor vehicle industry, Pollutants, Technological innovations
https://trid.trb.org/view/1321446

4.2. Trender inom kollektivtrafiken
Sverige
Åtgärdspaket för att nå kollektivtrafikens fördubblingsmål
Kollektivtrafikens fördubblingsmål innebär att kollektivtrafiken ska nå en marknadsandel på 36
procent år 2030 vilket är en fördubbling jämfört med 2006 års basnivå. År 2015 hade
marknadsandelen ökat till 26 procent men ökningstakten har mattats av och om målet ska kunna
uppnås behöver fler åtgärder vidtas. I en rapport från WSP Analys & Strategi presenteras tre exempel
på åtgärdspaket. Ett paket innehåller förslag på kollektivtrafikfrämjande åtgärder, ett innehåller
bilhämmande åtgärder och ett paket innehåller en kombination av kollektivtrafikfrämjande och
bilhämmande åtgärder. Det bilhämmande paketet är mest kostnadseffektivt medan det
kollektivtrafikfrämjande paketet har bättre fördelningseffekter. Enligt författarna är det kombinerade
paketet förmodligen det mest samhällsekonomiskt effektiva och har bättre fördelningseffekter än
det bilhämmande paketet. 369
Bilpooler, elcyklar och dörr till dörr-resor
Kollektivtrafikbranschens målsättning är att fördubbla antalet resande med kollektivtrafik. Det
innebär att det privata resandet måste minska till förmån för kollektivtrafik och att attityder och
förhållningssätt måste förändras. John Hultén, föreståndare för K2, Nationellt kunskapscentrum för
kollektivtrafik, tror att behovet att själv äga sin bil kommer att minska och man kommer att se
resande som en tjänst som man köper. En vision är en väl fungerande kollektivtrafik där bilpooler och
elcyklar kan komplettera resandet från dörr till dörr. 370
Arbete på tåg
Forskningen visar att minskade restider inom och mellan städer är av avgörande betydelse för väl
fungerande arbetsmarknader. Många använder restiden på tåg för arbete och även om restiden
kortas ned är möjligheten att kunna arbeta värdefull. Ett antal kriterier behöver vara uppfyllda för att
arbetet under resans gång ska bli så effektivt som möjligt:
- tillgång till tillförlitlig och snabb wifi
- tysta avdelningar
- bra mobiltäckning
- tillgängliga platser för telefonsamtal
- tillgång till mötesrum som kan bokas
- liten risk för förseningar
- tågresan uppfattas som en trevlig upplevelse. 371

Lindblom, Helen et al. 2016
BodInger, Anette 2015, s. 18
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Trender och mottrender som påverkar framtidens kollektivtrafik
Forskare inom K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, har i samarbete med
Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting har tagit fram en rapport i syfte att, utifrån befintlig
forskning, ta fram ett antal trender och mottrender som kan komma att påverka kollektivtrafiken på
medellång och lång sikt. Rapporten fokuserar på sex olika områden:
- globala krafter påverkar lokalt och regionalt
- Sveriges befolkning antar ny skepnad
- urbanisering ställer ökade krav på samordnad planering
- synen på hållbarhet vidgas
- ökat fokus på hela resan
- krav på kostnadseffektivitet formar organisation och styrning. 372
Samot bildar innovationskluster
Forskargruppen Samot, The Service and Market Oriented Transport Research Group, vid Karlstads
universitet har fått i uppdrag att bilda ett innovationskluster för att samordna och stimulera
innovation, tekniköverföring och kommersialisering inom energieffektiv kollektivtrafik.
Informationsspridning ingår även i uppdraget. 373
Autonoma fordon i kollektivtrafiken
Podcar City and Advanced Transit är en konferens som handlar om autonoma transportsystem inom
kollektivtrafiken. Årets konferens som äger rum i Antwerpen är den tionde sedan starten 2007. 374
Förslag på linbana i Göteborg
Sedan 2013 utreder Göteborgs stad om kollektivtrafiken i Göteborg ska utökas med en linbana över
Göta älv. Det formella beslutet om linbana är ännu inte fattat och under 2016 pågår utredningar om
utformning, finansiering, drift, ansvarsfördelning och på vilket sätt en linbana ska kunna integreras i
övrig kollektivtrafik. 375
Att mäta tillgängligheten i kollektivtrafiken
Trafikanalys har i samarbete med Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket tagit fram en
modell för mätning och sammanvägning av kollektivtrafikens användbarhet för personer med
funktionsnedsättning. I modellen finns nio grupper definierade: hörselnedsättning/dövhet, mag/tarmsjukdom, astma/allergi, rörelsenedsättning, synnedsättning/blindhet, utvecklingsstörning,
ångest/oro, dyslexi och ADHD. Resultaten tyder på att det kan finnas vissa skillnader i
användbarheten mellan olika funktionsnedsättningar, trafikslag, orter och resmoment. Metoden
behöver dock vidareutvecklas och utökas med fler observationer för att minska mätfelen. 376
Attraktiva hållplatser och bussresor
ElectriCity Innovation Challenge är en tävling i att komma på lösningar som kan göra bussresor bättre
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och mer attraktiva. De tre olika kategorierna i tävlingen är:
- Effektivt och roligt - hur kan bussresan bli ett mer effektivt och roligt sätt att resa?
- Attraktiva hållplatser – hur kan hållplatserna utformas för att upplevas som trygga och attraktiva?
- Bussresor för alla –hur kan bussresor bli tillgängliga och säkra för alla? 377
Mer information på perrongen minskar trängseln på tunnelbanan
Genom att informera om vilka vagnar det finns plats i innan tåget kommer in på perrongen i
tunnelbanan kan man undvika trängsel i vissa vagnar samtidigt som det finns tomma platser i andra
vagnar. Resenärerna fördelar sig då bättre i tåget och kapaciteten och bekvämligheten ökar. Det visar
ett examensarbete från KTH som har utnyttjat de nya vagnarnas teknik som talar om hur tung last de
har. Studien grundar sig på tester i riktig miljö och de som väntade på tunnelbanan fick information
om lediga platser i vagnarna via högtalare och skärmar på perrongen. 378
Övriga världen
Oslo satsar på kollektivtrafik och cykel
Oslo kommun har beslutat att satsa stort på kollektivtrafik och cykling i Oslopakke 3. Genom en
politisk överenskommelse kommer 50 miljarder norska kronor att gå till kollektivtrafik och cykel
under de kommande 20 åren. För tunnelbanan betyder det ny central tunnel, nya stationer och en ny
signalanläggning som ger ökad kapacitet. Man planerar också att bygga fler cykelvägar, att höja
trängselskatten (bomtakster) och införa extra avgifter vid rusningstid. vägavgifter vid rusningstid.
Oslo och Akershus har som mål att reducera biltrafiken som passerar Oslos tullring med 15 procent
innan år 2019. 379380
Försök med förarlösa bussar i Helsingfors
I Helsingfors har försök med förarlösa bussar pågått under 2016. Bussarna har haft plats för ungefär
tio passagerare och trafikerat en sträcka på några hundra meter i max 11 km/h. Under försöken har
en ansvarig person varit med på bussen. Försöken kommer att fortsätta i Esbo och Tammerfors. 381
Gemensamt biljettsystem på Själland
I Danmark har riksrevisionen och statsrevisorerna riktat stark kritik mot avgiftssystemen inom
kollektivtrafiken och de hittillsvarande försöken att förenkla prissättningen för kunderna. Revisorerna
konstaterar att en landstäckande harmonisering inte är möjlig i nuläget men Trafiksällskapet Movia
har meddelat att man vill genomföra ett gemensamt zon- och taxesystem för kontantbiljetter,
resekort och periodkort på hela Själland. 382
Satsning på järnvägen i Storbritannien
Mellan London och Birmingham ska en höghastighetsjärnväg, HS2 (High Speed 2), byggas som ska
vara färdig för trafik år 2026. Efter HS2 ska höghastighetssatsningen fortsätta med spår från
Birmingham till Leeds och Manchester. Målet är man ska kunna åka höghastighetståg mellan åtta av
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de tio största städerna i Storbritannien. 383
Trender inom kollektivtrafiken
UITP har tagit fram en rapport som visar trender som påverkar kollektivtrafiken. I rapporten
konstateras att ökad urbanisering leder till ökad efterfrågan på kollektivtrafik och att kollektivtrafiken
behöver göras mer attraktiv och förbättras kvalitetsmässigt när det gäller komfort, tillgänglighet och
pålitlighet. Smarta biljettsystem och integrerad reseinformation kan göra kollektivtrafiken mer
användarvänlig. Alternativa finansieringsformer, ökad energieffektivitet, alternativa bränslen, en
globaliserad marknad och ekonomi är andra områden som berörs. 384
Utbyggnad av tunnelbanenätet i Kina
I Kina har det skett en omfattande utbyggnad av tunnelbanenätet i och med den satsning på
infrastrukturen som påbörjades 2009. Idag finns det tunnelbanesystem i ett tjugotal städer och det
finns planer på att bygga ut tunnelbanesystemet i ytterligare cirka 30 städer. Även utbyggnad av Bus
Rapid Transit, BRT, pågår. Den kinesiska regeringen har antagit en urbaniseringsplan för åren 20142020 och enligt den ska 60 procent av persontransporterna ske med kollektivtrafik i städer med över
en miljon invånare år 2020. 385
Åsikter om framtidens kollektivtrafik i Australien
Canberra är den stad i Australien där invånarna är mest bilberoende samtidigt som folkmängden de
närmaste 20 åren förväntas växa med en tredjedel. För att kunna planera ett hållbart
transportsystem för framtiden har ACT Government (Australian Capital Territory) frågat nästan 5 500
personer vad de har för önskemål om framtidens kollektivtrafik. Svaren ska vara ett stöd för
Transport Canberra när de planerar och bygger ut ett bättre transportnätverk för invånarna. Det
respondenterna efterfrågade mest var snabbare resor och fler direktlinjer (54 procent), fler och mer
tillförlitliga turer (42 procent) samt fler turer både vid hög- och lågtrafikerade tider (39 resp. 41
procent). 386
Åsikter om kollektivtrafik i USA
TransitCenter i USA har intervjuat tre fokusgrupper och skickat ut en enkät till 3 000 personer i 17
olika städer i USA för att fråga om beteende och attityder kring kollektivtrafik. Resultaten är samlade
i rapporten Who’s on board 2016 och visar bland annat att det viktigaste för resenärerna är turtäthet
och restid. Resultaten visar också att människor som bor i goda kollektivtrafikmiljöer reser kollektivt i
större utsträckning oavsett om de äger egen bil eller inte. 387
Framtidens kollektivtrafik med hjälp av stora datamängder
Vid University of Michigan har ett nytt projekt, Reinventing Public Urban Transportation and
Mobility, påbörjats där man använder sig av stora datamängder för att förbättra framtidens
kollektivtrafik. Projektet ska utveckla ett efterfrågestyrt urbant kollektivtrafiksystem där
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uppkopplade och automatiserade fordon kommer att synkroniseras med bussar och snabbspårvägar
med hjälp av stora mängder transportdata. Ett av målen är att göra kollektivtrafiken till ett verkligt
alternativ för de grupper i samhället som inte har råd med egen bil. Projektet kommer att hantera
first mile/last mile, dvs. att få in start- och slutdestinationer i kollektivtrafiksystemet. Det system man
kommer att utveckla kommer att bli multimodalt och inbegripa snabbspårväg, pendeltåg, bilar och
cyklar och även uppkopplade och automatiserade fordon när de kommer ut på marknaden. 388
Samband mellan kollektivtrafik och delningstjänster
Transportation Research Board (TRB) har gett ut en rapport för American Public Transportation
Associations (APTA) räkning som undersöker förhållandet mellan kollektivtrafik (inklusive färdtjänst
och anropsstyrd trafik) och de framväxande delningstjänsterna. I undersökningen ingår underlag från
sju amerikanska städer: Austin, Boston, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Seattle och Washington,
D.C. Det finns de som förutspår att de nya former av transporttjänster som vuxit fram kommer att
bidra till att minska bilinnehav och öka användningen av kollektivtrafiken. Studien listar också förslag
på hur kollektivtrafikoperatörer och myndigheter kan utvecklas och förnyas i relation till den nya
tekniken och det nya sättet att köpa sin resa. 389
4.2.1. Resultat från databassökningar
Projekt
SPR-4044: Evaluating Opportunities to Enhance the Hoosier State Train Ridership through a Survey of
Riders' Opinions and an Assessment of Access to the Line
2016-08-15 to 2018-02-14
Keywords: Access; Passengers; Rail transit; Ridership; Stated preferences; Surveys
Effekter av kollektivtrafikåtgärder - en kunskapsöversikt
Pågår: 2016-05-01 till 2016-12-31
I inriktningsunderlaget inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 betonar
Trafikverket att det inom vissa områden saknas kunskap för att kunna bedöma effekter av olika
åtgärder. I underlaget betonas vikten av att satsa på att utveckla metoder och effektsamband där de
saknas eller där verifierade samband inte finns. Inom kollektivtrafikområdet finns behov av
utvecklade metoder och ökad kunskap för att vi bättre ska förstå effekter av såväl fysiska åtgärder
som andra typer av styrmedel. Forskningsprojektet syftar till att 1) sammanfatta den kunskap som
finns i Sverige och internationellt om effekter av åtgärder i lokal och regional kollektivtrafik samt 2)
identifiera kunskapsluckor och peka på behov av fördjupade studier.
Ämnesord: Kollektivtrafik, Planering, Metoder, Effektstudier
Exploring the Positive Utility of Travel and Mode Choice
2016-04-01 to 2017-04-30
Keywords: Automobile drivers; Commuters; Mode choice; Surveys; Transportation planning; Travel
behavior; Travel demand; Travel time; Utility theory
Laddsträcka i Lund - En studie av busslinje i körsimulator
Pågår: 2016-01-25 till 2017-12-31
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Syftet med projektet är att demonstrera en elektrifierad busslinje i Lund i en körsimulator. Projektet
avser att bidra till att användarperspektivet beaktas i projekteringen och beslutsfattandet vid en
eventuell elektrifiering av busslinjer. Genom demonstrationen förväntas en belysning ska av hur
effektiv en körsimulator, som används för demonstration och kommunikation, är i
opinionsbildningen.
Ämnesord: Bussar, Linje, Elektricitet, Körsimulatorer, Test, Elfordon, Demonstrationsprojekt, Elvägar
Effektutvärdering av Regional superbuss
Pågår: 2016-01-01 till 2021-12-31
Regional superbuss är ett koncept som innebär högkvalitativ kollektivtrafik under devisen ”tänk tåg –
kör buss”. Med prioritering av busstrafiken genom fysiska och tekniska åtgärder, förbättrade fordon,
bättre service med mera kan man skapa ett snabbt, attraktivt och statushöjt bussystem för den
regionala kollektivtrafiken. Tanken är att Regional superbuss ska utgöra ett kostnadseffektivt och
snabbgenomförbart alternativ eller komplement till järnvägsinvesteringar för att öka effektiviteten
och attraktiveten för den regionala kollektivtrafiken.
Region Skåne har sedan flera år drivit ett arbete med att utveckla nya koncept för regional busstrafik.
I Skåne har åtta befintliga expressbusslinjer pekats ut som testbeddar för uppgradering till
superbusstandard. Vi studerar Regional superbuss i flera olika projekt.
I detta projekt ska effekterna av till exempel komfort- och framkomlighetshöjande åtgärder såväl
som mer attraktiva bytespunkter studeras med avseende på kostnader, restid, pålitlighet,
bekvämlighet och image. Det handlar också om att se vilka övergripande effekter enskilda åtgärder
och paket av åtgärder får.
Ämnesord: Bussar, Kollektivtrafik, Regioner, Effektstudier
Hot och kränkningar av tågpersonal och bussförare
Pågår: 2016-01-01 till 2017-12-31
Hot och kränkningar orsakar stress och är ett arbetsmiljöproblem, särskilt i storstadsområdena.
Forskarna ska i Malmö och Lund intervjua 20 ombordanställda på Pågatågen och Öresundstrafiken,
och 20 bussförare vid Skånetrafiken för att få en bild av vilken typ av hot och trakasserier som
förekommer och om det finns ett samband med om de är män eller kvinnor, vilket etniskt ursprung
de har och hur gamla de är. Forskarna ska analysera de rapporter om tillbud som finns och intervjua
chefer om hur de arbetar för att minska hoten. Resultaten ska forskarna använda för att ta fram en
strategi för hur förare och ombordpersonal bättre kan hantera hot och kränkande behandling i sitt
arbete och vilka åtgärder arbetsgivaren kan genomföra för att ge medarbetare bättre förutsättningar
att hantera hot och våldssituationer.
Ämnesord: Bussar, Tåg, Förare, Personal, Arbetsvillkor, Intervjuer
Utveckling av metod för sociala konsekvensbedömningar för svensk transportplanering: ett
transdisciplinärt angreppssätt
Pågår: 2016-01-01 till 2018-12-31
Rutiner och verktyg för sociala konsekvensbedömningar (SKB) i transportplaneringen har utvecklats i
många europeiska och internationella sammanhang. I Sverige har utvecklingsarbetet kring SKB för
transportplanering dock bara börjat och ansträngningarna är spridda. Det finns exempelvis brister i
svenska handböcker för hur man genomför miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och resultatet kan
bli att den sociala dimensionen försummas i utredningsarbetet.
Syftet med forskningsprojektet är att bidra med kunskapsutveckling kring dessa frågor. Genom
samverkan mellan forskare och kollektivtrafikens aktörer ska samproducerad kunskap och varaktiga
effekter uppnås. Det kan till exempel handla om att utveckla SKB-processer och produkter,
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kunskaper och färdigheter i SKB, samt beslut och åtgärder för förverkligande av social hållbarhet. En
viktig kunskapskälla vid analys av sociala aspekter i transportplaneringen är olika aktörer som
använder eller arbetar i transportsystemet, det vill säga medborgare, resenärer och utförare i
kollektivtrafiken.
Ämnesord: Kollektivtrafik, Planering, Sociologi, Effektstudier, Metodik
Showroom för Nationell demonstrationsplattform för BRT i Karlstad
Pågår: 2015-09-15 till 2016-11-30
Syftet med detta projekt är att ytterligare öka kunskapsunderlaget inför den planerade satsningen av
det svenska BRT-konceptet genom att ta fram en kravspecifikation som underlag inför upphandling
av ett Showroom där Karlstadsstråket och demoanläggningen kan visas upp i miniatyrformat och där
olika utvecklingsidéer och alternativa lösningar kan testas med hjälp av modern teknik, modulsystem
m.m. Målet är att Showroom också ska bli en av hörnstenarna i förankringen och visualiseringen av
den planerade satsningen i relation till Karlstadsborna och intresserade besökare som vill lära av
utvecklingen i Karlstad. I kravspecifikationen kommer därför Showroom att sättas in i sitt större
sammanhang som en del av en plan för den samlade förankringsprocessen.
Ämnesord: Bussar, Investeringar, Sverige, Visualisering, Demonstrationsprojekt
ELIPTIC. Electrification of public transport in cities
From 2015-06-01 to 2018-05-31
The overall aim of ELIPTIC is to develop new use concepts and business cases to optimise existing
electric infrastructure and rolling stock, saving both money and energy. ELIPTIC will advocate electric
public transport sector at the political level and help develop political support for the electrification
of public transport across Europe. ELIPTIC looks at three thematic pillars:
1. Safe integration of ebuses into existing electric PT infrastructure through (re)charging ebuses
“en route”, upgrading trolleybus networks with battery buses or trolleyhybrids and
automatic wiring/de-wiring technology
2. upgrading and/or regenerating electric public transport systems (flywheel, reversible
substations)
3. Multi-purpose use of electric public transport infrastructure: safe (re)charging of non-public
transport vehicles (pedelecs, electric cars/ taxis, utility trucks)
http://www.eliptic-project.eu/
CIPTEC. Collective Innovation for Public Transport in European Cities
Duration: 05/15 - 04/18
The objectives are:
• To gather and analyse customer intelligence improving the understanding of urban public
transport demand
• Collect market intelligence to allow the demystifying of the urban public transport supply
• Advanced motivational insights undergoing transport related behaviour
• Mapping and identification of promising innovative approaches and co-creation of novel
integrated solutions and business models for urban PT
• Translation, validation and capitalisation of results through an extended platform of
motivated stakeholders for PT innovation
http://ciptec.eu/
Transit-Oriented Development for Aging Adults: An Evaluation of Recent Trends, Best Practices, and
Future Prospects
135

2015-05-01 to 2016-12-31
Keywords: Aged; Best practices; Communities; Financing; Rural areas; Transit oriented development;
Transportation planning
Evaluating the Impacts of Real-Time Information on Subway Ridership in New York City
2015-04-01 to 2017-06-30
Keywords: Decision making; Real time information; Ridership; Smartphones; Subway stations;
Subways; Transit operating agencies
Kollektivtrafikens strategiska styrning och omställningsförmåga
Pågår: 2015-04-01 till 2018-12-31
Syftet med projektet är att studera och utvärdera styrmedel som används på kommunal och regional
nivå för att stärka kollektivtrafikens roll i transportsystemet samt bidra till en omställning till en
koldioxidsnål och energieffektiv kollektivtrafik. Projektet består av två delprojekt. Gemensamt för
delprojekten är att de studerar kommunal och regional styrning av kollektivtrafiken genom ett fokus
på både informellt reglerande och formella styrmedel. Det första projektet inriktas mot analys av
styrmedel för att främja teknikutvecklingen inom kollektivtrafiken, framför allt för att få till stånd en
ökad användning av förnybara drivmedel (till exempel biodrivmedel, el, vätgas) i kollektivtrafiken.
Det andra delprojektet har fokus på styrmedel inom samhällsplaneringen som förstärker
kollektivtrafikens roll i regionernas och kommunerna miljöarbete genom till exempel utveckling av
fysisk planering (samordning av bebyggelse och kollektivtrafikplanering, framkomlighetsåtgärder
med mera) och åtgärder för att påverka trafikanters benägenhet att åka kollektivt. Ett viktigt mål är
att ta fram riktlinjer och policyrekommendationer för hur styrmedel konkret kan vidareutvecklas och
användas i svenska kommuner och regioner.
Ämnesord: Kollektivtrafik, Policy, Rekommendationer, Tätorter, Regioner, Förnybara energikällor,
Framkomlighet, Planering
Trafik i täta miljöer
Pågår: 2015-04-01 till 2016-11-20
Täta storstadsmiljöer blir allt viktigare. En stor del av tillväxten av befolkning och arbetsplatser är
koncentrerade till storstäderna medan mindre orter förlorar både befolkning och arbetsplatser. Det
är rätt tydligt att en allt större del av persontrafiken kommer att ske i täta miljöer med en komplex
trafiksituation. Med en komplex trafiksituation menar vi hög trängsel och en hög grad av interaktion
mellan olika användningar av trafikmiljön. Vi ser främst två skäl att studera trafik i täta miljöer mer
ingående: 1. Fördelar och nackdelar med att bygga täta miljöer bör belysas och analyseras med
relevanta mått på nytta som bygger på korrekta restider. 2. Prioriteringar mellan olika användning av
begränsat gatuutrymme bör studeras.
Ämnesord: Tätorter, Befolkning, Trafikstockning, Restid, Stadsutveckling
Agentbaserad simulering av persontransporter i urbana områden
Pågår: 2015-01-01 till 2017-12-31
Syftet med projektet är att utveckla en ny typ av simuleringsmodell för att ge stads- och
kollektivtrafikplanerare ett bättre stöd för beslut kring infrastrukturinvesteringar eller användning av
olika typer av styrmedel.
Ämnesord: Kollektivtrafik, Transportinfrastruktur, Planering, Simulering
Effektiva bytespunkter
Pågår: 2015-01-01 till 2017-12-31
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Syftet med projektet är att skapa en simuleringsmodell som beskriver sambanden mellan fordons
och resenärers rörelser inom stora bytespunkter. Modellen blir ett viktigt beslutsstödsverktyg vid
design av stora bytespunkter. Den kommer exempelvis kunna användas för att studera olika
utformningsalternativ för hållplatser och olika strategier för att styra trafiken till och från olika spår
och hållplatslägen.
Ämnesord: Bytespunkter, Passagerare, Rörelse, Simulering, Design
Hållbart vardagsresande genom dynamisk kollektivtrafik
Pågår: 2015-01-01 till 2016-12-31
I attraktiva och hållbara städer behöver kollektivtrafiken utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ till
privatbilismen. Projektet kommer utveckla och testa en systemlösning för dynamiska busslinjer som
komplement till befintlig kollektivtrafik. Lösningen ska möjliggöra matchning av resenärernas aktuella
transportbehov insamlat via smartphones och bussars aktuella position i realtid. Projektets mål är att
ta fram en lösning som möjliggör att man med kollektivtrafik i högre grad kan åka dit man vill, när
man vill. Alltså en dynamisk och individanpassad kollektivtrafik.
Projektet leder till en överflyttning från bilresande till kollektivtrafik och bidrar därmed väsentligt till
att uppnå Fördubblingsmålet för kollektivtrafiken samt de nationella klimatmålen för en
fossiloberoende fordonsflotta och en långsiktig utveckling mot inga nettoutsläpp. Samtidigt ges
företag inom och i anslutning till konsortiet möjligheter att ta fram nya innovativa och
kommerseriellt gångbara tjänster och produkter i form av mobila lösningar för kollektivtrafik som
marknadsförs och säljs både nationellt och internationellt.
Systemet tas stegvis fram och utvärderas i nära samarbete med centrala aktörer i
kollektivtrafikbranschen och resenärsfora. Befintliga lösningar kommer studeras, den grundläggande
idén om dynamiska busslinjer, ruttplanering, och optimering i realtid utvecklas och en
systemarkitektur tas fram. En utvecklingsplan baserad på stegvis implementering och utvärdering tas
fram, från småskaliga lösningar som ´Fritidsbussen´ - transport av ungdomar till fritidsaktiviteter, via
matarlinjer till högvolymskollektivtrafik, till reguljär kollektivtrafik i storstadsområden.
Ämnesord: Bussar, Kollektivtrafik
Innovativ finansiering
Pågår: 2015-01-01 till 2017-12-31
Projektet studerar orsaker till kostnadsökningen och de strukturella obalanser som leder till
otillfredsställande lönsamhet i kollektivtrafikbranschen. Vidare tas en översikt fram om alternativa
finansieringsmöjligheter som vore möjliga att tillämpa för svenska förhållanden, och hur dessa passar
in i respektive storstadsregions lokala kontext. Såväl internationella erfarenheter som en jämförelse
med utvecklingen i Norden inkluderas.
Ämnesord: Finansiering, Kollektivtrafik
Institutionella ramverk för integrerade mobilitetstjänster i framtidens städer
Pågår: 2015-01-01 till 2018-12-31
Projektet syftar till i) att bygga kunskap om hur befintliga institutionella ramverk kan förändras för att
möjliggöra nya, integrerade mobilitetstjänster med förmåga att bidra till en omställning för ökat
hållbart resande. Integrerade mobilitetstjänster har beskrivits som ett nytt paradigm där resenärens
transportbehov uppfylls av en tjänst som integrerar hela transportsystemet i ett samverkande
ekosystem men finns det ett antal utmaningar som måste lösas om denna typ av tjänst skall kunna
etableras, bl.a. förändringar i policy och regelverk.
Projektets identifierar institutionella hinder respektive möjliggörare för utvecklingen av integrerade
transporttjänster och förväntas ta fram rekommendationer vilka vilar på vetenskaplig grund och tas
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fram i samverkan med berörda behovsägare. Projektet bygger nya samverkansrelationer mellan
forskningsmiljöer och bidrar med ny kunskap som idag efterfrågas såväl nationellt som
internationellt. Projektet sammanför forskningen om institutionella hinder och möjligheter inom
mobilitetsdomänen med utvecklingen av ny teknik och nya tjänster i ett tvärdisciplinärt projekt.
Projektet realiseras genom fallstudier av nya integrerade mobilitetstjänster som på sikt kan komma
att prägla framtidens urbana kontext i Sverige med en internationell utblick och europeiska
jämförelser. Med hjälp av ett analysverktyg identifieras institutionella hinder respektive möjliggörare
för utvecklingen av integrerade transporttjänster.
Ämnesord: Kollektivtrafik, Tätorter, Mobilitet, Integrerade transporter, Fallstudier
Integrerad transportplanering mellan höghastighetståg, lokal och regional kollektivtrafik
(förstudie)
Pågår: 2015-01-01 till 2016-12-31
Syfte är att kartlägga kunskapsläget för möjligheterna till en god integrering mellan höghastighetståg
och lokal och regional transportplanering. Förstudien, som görs genom litteraturstudier av befintliga
internationella och svenska forskningsresultat inom området, kommer att resultera i en K2-rapport.
Ämnesord: Kollektivtrafik, Höghastighet, Tåg, Integrerade transporter, Planering
Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling
Pågår: 2015-01-01 till 2017-12-31
Syftet med projektet är att studera vilka mål som finns vid satsningar på kollektivtrafik - vilka är
kollektivtrafikens bidrag till samhällsutvecklingen? Även vilka beslutsstöd som finns ska kartläggas för
att kunna studera åtgärdernas effekter och vilka beslutsstöd som finns. Slutligen ska beslutstöd
testas. I denna fas identifieras två exempel på genomförda kollektivtrafikinvesteringar i syfte att
identifiera och jämföra erfarenheter av projekt och utvärderingsmetoder. Testen förväntas utmynna
i förslag till riktlinjer för hur svårmätbara mål kan värderas och integreras i existerande
analysmetoder.
Ämnesord: Kollektivtrafik, Planering, Beslutsfattande, Utvärdering, Metoder
Kollektivtrafikens roll och plats i resenärens vardagsliv - idag och i framtiden
Pågår: 2015-01-01 till 2017-12-31
Syftet med projektet är att studera resenärna och deras erfarenheter och perspektiv, beroende av
situation och sammanhang. Metodmässigt genomförs projektet i fallstudier på tre olika platser med
förutsättningar för goda trafikförbindelser med kollektivtrafik, gång och cykel. Dessutom finns eller
planeras boende och ett stort antal aktiviteter och servicefunktioner i anslutning till
stationsområdena. Platserna är både lika och olika samt befinner sig i olika utvecklingsfaser:
Triangeln i Malmö är i stort sett färdig, Odenplan i Stockholm är delvis färdig och kommer att invigas
studietiden och i Södra Uddevalla kommer arbetet med förtätning och nya hållbara trafiklösningar
att starta under tiden för projektet.
Ämnesord: Kollektivtrafik, Passagerare, Trafikanter, Attityder, Fallstudier
Kontrakt för samverkan
Pågår: 2015-01-01 till 2017-12-31
Syftet med projektet är att studera kontraktsfrågor, exempelvis hur kontraktet kommer till stånd, hur
det kan leda till en mera välfungerande marknad, hur det kan stödja innovation och hur
avtalsprocessen kan bli en lärande process. Beslut om kontraktsform på den strategiska nivån är
kopplade både till en långsiktigt hållbar finansiering, lönsamhet hos privata aktörer och hur avtalen
medger styrning mot de politiska målen.
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Ämnesord: Avtal, Kollektivtrafik
Samverkan vid planering och genomförande av åtgärder för ökat kollektivtrafikresande
Pågår: 2015-01-01 till 2017-12-31
Syftet med projektet är att bidra till ökad kunskap om hur samverkan kan bedrivas. I det första
delprojektet – Delprojekt Jämförande fallstudie – analyseras, och utvecklas samverkan i två
pågående infrastrukturprojekt i Västra Götalands- och Stockholmsregionen (projekt
Korsvägen/Västra Götaland, Tvärbanans förlängning till Sickla/Stockholm). Intervjuer med
företrädare för medverkande organisationer görs, och workshops genomförs. I det andra
delprojektet – Delprojekt Living Lab Uddevalla – som har en experimentell och explorativ karaktär,
genomförs och analyseras ett enskilt projekt av flera forskare under en längre tid, vilket gör att
metoder för samverkan kan utvecklas, prövas och erfarenheter användas i en sorts ”realtid” i ett
”living lab”. Projektet ska utifrån en ”experimentverkstad” i Uddevalla, studera och utveckla
samverkan med ämnesmässig bredd, och genomföra så många åtgärder inom alla miljövänliga
mobilitetsområden som möjligt i stadsdelen/bostadsområdet ”Södra Uddevalla” inom en
treårsperiod.
Ämnesord: Kollektivtrafik, Planering
Uppföljning av E20-avtalen
Pågår: 2015-01-01 till 2016-12-31
Syftet med projektet är att beskriva utvecklingen före och efter E20-avtalens införande.
Utgångspunkten för studien är att kunna mäta effekterna av E20-avtalen jämfört med den tidigare
affärsmodellen.
Ämnesord: Avtal, Kollektivtrafik
Framkomliga vägar mot minskat bilberoende – En studie av hur transportsektorns
energianvändning kan reduceras genom förändrad kollektivtrafik och samhällsplanering
Pågår: 2014-10-20 till 2017-03-31
Syftet med projektet är att undersöka hur transportsektorns energinavändning kan reduceras genom
åtgärder som långsiktigt minskar privatbilens andel av det totala persontransportarbetet. Eftersom
beslutet att överhuvudtaget äga en bil eller inte, starkt påverkar efterkommande färdmedelsval
kommer modeller som förklarar människors bilinnehav utvecklas och kopplas samman med modeller
för färdmedelsval.
Ämnesord: Transportslag, Fordonsinnehav, Matematiska modeller, Val, Planering, Markanvändning,
Kollektivtrafik
ADAPT-IT. Analysis and Development of Attractive Public Transport through Information Technology
Duration: 07/14 - 06/17
The overall purpose of ADAPT-IT is to develop a decision-support system for systematically
evaluating alternative strategies to adjust public transport services and disseminate travel
information in real-time. The objective is to facilitate proactive and predictive public transport
operations control to maximise the benefits to travelers, operators and the transport system as a
whole.
SmartMove. Increasing peoples' awareness and use of public transport through active mobility
consultancy with focus on feeder systems
Duration: 02/14 - 07/16
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SmartMove promotes the use of public transport via active mobility consultancy (AMC) campaigns. In
this type of direct marketing campaign, current and potential passengers are provided with
customised information via various communication channels. However, AMC campaigns do more
than merely provide information: interaction with citizens is ensured through events, personal
consultancy and on-site assistance. Eight rural and peripheral regions in Europe prepare, implement
and evaluate a local “active mobility consultancy” campaign. This will give public transport operators
an insight into the demands of current passengers and the views of those who do not use public
transport.
http://www.smartmove-project.eu/
BRT - en studie med utvärdering av fyra svenska demoprojekt
Pågår: 2014-01-01 till 2019-12-31
Projektets syfte är att utvärderar fyra demonstrations-projekt av Bus Rapid Transit (BRT) i svenska
städer Karlstad, Malmö, Borås och Stockholm för att förbättra beslutsunderlag om BRT i Sverige.
Utgångspunkten att utvärdera vilka specifika förutsättningar som avgör om och på vilket sätt BRT är
en lösning att föredra och i enlighet med de transportpolitiska målen. Nyckelaspekter är
kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk lönsamhet, attityder, planeringsprocessen och den
urbana miljön.
Projektet utökar kunskapen om hur BRT kan utformas i olika städer och ge bidrag till de svenska
Guidelines för BRT som för närvarande utvecklas av X2AB, Trafikverket och Energimyndigheten.
Projektet kommer även att resultera i en uppbyggnad av kompetens i svenska myndigheter,
forskarmiljöer och kollektivtrafikoperatörer. Det innebär även ett kunskapsutbyte mellan
forskarmiljöer över flera discipliner och universitet som hittills har haft ett begränsat samarbete (K2,
CTS och SAMOT ). På sikt kan detta leda till bättre beslutsunderlag om kostnadseffektiv
kollektivtrafik.
Ämnesord: Bussar, Tätorter, Utvärdering, Demonstrationsprojekt
Regional superbuss - samverkan som lärprocess
Pågår: 2014-01-01 till 2016-12-31
Regional superbuss är ett koncept som innebär högkvalitativ kollektivtrafik under devisen ”tänk tåg –
kör buss”. Med prioritering av busstrafiken genom fysiska och tekniska åtgärder, förbättrade fordon,
bättre service med mera kan man skapa ett snabbt, attraktivt och statushöjt bussystem för den
regionala kollektivtrafiken. Tanken är att Regional superbuss ska utgöra ett kostnadseffektivt och
snabbgenomförbart alternativ eller komplement till järnvägsinvesteringar för att öka effektiviteten
och attraktiveten för den regionala kollektivtrafiken.
Region Skåne har sedan flera år drivit ett arbete med att utveckla nya koncept för regional busstrafik.
I Skåne har åtta befintliga expressbusslinjer pekats ut som testbeddar för uppgradering till
superbusstandard. Vi studerar Regional superbuss i flera olika projekt.
I detta projekt studeras målbilder, förväntningar och eventuella kritiska problem i de organisationer
som behöver samverka för att genomföra superbusskonceptet.
Ämnesord: Bussar, Kollektivtrafik, Regioner
Vattenbussen / Vattenvägen 365
Pågår: 2014-01-01 till 2016-12-31
Vattenvägen 365 är ett multidisciplinärt forskningsinitiativ från KTH och Vattenbussen AB som
inleddes under 2013 och är en del av KTH:s (Institutionen för farkost och flygteknik) arbete kring inre
vattenvägar. Den inledande fasen identifierade, genom en systematisk process, forskningsrelevanta
frågeställningar och tekniska nyckelfrågor (show stoppers) avgörande för att kollektivtrafik- och
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citylogistiksystem i urbana miljöer ska kunna tillvarata vattenvägen som infrastruktur under årets alla
365 dagar. Projektet syftar till belysa frågor om verklig modalitet, terminalutförande, lättviktsdesign
och bedömning av systemprestanda i samverkan med andra projekt ex.v. TrV/Koll på Vattnet och
genom att vända sig till andra finansiärer ex.v. VINNOVA för att säkra helheten.
Ämnesord: Inre vattenvägar, Inlandssjöfart, Kollektivtrafik
Planeringsmetoder för Linjebunden och Anropsstyrd Trafik i Samverkan (PLATS)
Pågår: 2013-11-01 till 2017-02-28
Projektets övergripande mål är att förbättra färdtjänstens effektivitet genom att utveckla en
planeringsalgoritm för kopplade resor, dvs. resor som utförs som en kombination av anropsstyrda
och linjebundna delresor. På så sätt bidrar projektet till utveckling av nya planeringssystem som kan
minska kostnaderna för den, avsevärt dyrare, särskilda kollektivtrafiken genom att samordna allmän
och särskild kollektivtrafik (delar av den särskilda kollektivtrafiken). Detta ger också möjlighet till att
erbjuda en ny servicenivå i den allmänna kollektivtrafiken.
Den metod (eller metoder) som arbetas fram under projektet kan ses som en prototyp för hur
planeringsalgoritmen i ett planeringsstöd för kopplade resor kan/bör se ut. Resultatet är alltså av
intresse för företag som vill utveckla en sådan produkt samt för organisationer som är intresserade
av att bedriva trafikformen "kopplade resor". Med en sådan trafikform kan färdtjänsten i framtiden
drivas på ett effektivare sätt, vilket kommer hela samhället till nytta. Eftersom projektet drivs som ett
doktorandprojekt, bidrar det även till en långsiktig kompetensförsörjning inom området.
Arbetet utförs i följande faser: Problemdefinition, Matematisk formulering, Insamling av historiska
data, Skapande av testproblem, Utveckling och implementering av heuristiker, Test av heuristiken,
Analys av planeringsmetodens effekter, Avrapportering och spridning.
Ämnesord: Färdtjänst, Anropsstyrd trafik, Kollektivtrafik, Integrerade transporter, Resor, Planering,
Beräkning
Samverkansmodeller för hållbara kollektivtrafiklösningar
Pågår: 2013-11-01 till 2017-02-24
Syftet med detta projekt är att utveckla samverkansmodeller för effektiv implementering av
kollektivtrafiklösningar som bidrar till att uppfylla målet om ett hållbart transportsystem samt hållbar
urban och regional utveckling i storstadsområden.
Projektet kommer leda till en bättre insikt om processkvaliteter som är viktiga för att uppnå en bättre
samordning av kollektivtrafik med övrig samhällsplanering, vilket är en avgörande faktor för att
åstadkomma effektiva och attraktiva kollektivtrafiklösningar som kan bidra till en hållbar urban och
regional utveckling och även bidra till mål om ett hållbara transporter och tillgänglighet.
Projektet är organiserat utifrån tre forskningsuppgifter som är tänkta att genomföras stegvis under
en treårsperiod: 1) en översiktlig analys och inventering av hur samverkan mellan olika aktörer
brukar gå till i när kollektivtrafiklösningar ska beslutas och implementeras. 2) en fördjupande analys
av samverkanssituationer som är avgörande eller särskilt illustrativa i relation till projektets fokus på
samverkan. 3) Utveckling av nya "samverkansmodeller". Detta görs i nära samverkan med praktiker
som är verksamma inom kollektivtrafikpolicy- och planering.
Ämnesord: Kollektivtrafik, Beslutsfattande, Ledning och organisation, Tätorter, Stadsutveckling,
Regional planering
Resmöjligheter i vardagen bland äldre människor i storstadsområden
Pågår: 2013-01-01 till 2018-12-31
Syftet med projektet är att utveckla och fördjupa kunskapen om mobilitet, åldrande och
trafikplanering, med särskilt fokus på kollektivtrafik. På detta sätt kan vi bättre förstå hur vi ska tänka
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kring policy och planering när det gäller kollektivtrafik och eventuella särskilda behov hos människor i
den här åldersgruppen. Resmöjligheter och faktiska resor bland yngre äldre (inom åldersspannet 6579) som bor i Sveriges storstadsområde studeras. Målet är att studien ska bidra till en bättre
förståelse av skillnaderna bland yngre äldre och hur sådana skillnader påverkar deras resmöjligheter
på olika sätt.
Ämnesord: Äldre, Resor, Mobilitet, Tätorter, Beteende
Artiklar
2017
Recommending transit: Disentangling users' willingness to recommend transit and their intended
continued use
Diab, E., van Lierop, D., El-Geneidy, A.
(2017) Travel Behaviour and Society, 6, pp. 1-9.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tbs.2016.03.001
Understanding the effects of economic crisis on public transport users' satisfaction and demand
Efthymiou, D., Antoniou, C.
(2017) Transport Policy, 53, pp. 89-97.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.09.007
The household as an instrumental and affective trigger in intervention programs for travel
behavior change
Skarin, F., Olsson, L.E., Roos, I., Friman, M.
(2017) Travel Behaviour and Society, 6, pp. 83-89.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tbs.2016.08.001
2016
Superincentive contracts: a study of the VBP contract models in Stockholm: draft version
Danielson, Hans; Andersson, Henrik; Wretstrand, Anders
K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. K2 working papers, 2016:5, Lund, 24 s 2016
The Swedish public transport market is characterized by competitive tendering in the form of
grosscost contracts with or without quality incentives. Few contain ridership incentives. Strategic
planning of supply and regulatory frameworks on fare levels and fare structures are politically
decided, and ticket incomes are kept by the authorities. Around 50% of the operating costs are
covered by ticket income. One exception is the County Council of Greater Stockholm, and some of
their new larger bus and tram contracts are based on up to 100% remuneration per transported and
verified paying passenger. It is too early to draw solid conclusions based on a rigorous evaluation of
how these new contracting approaches work in practice, but this paper highlights the basic structure
of the contracts and problems encountered during the start-up phase and suggests some guidance
for further implementation. The overall assessment of 100% contract remuneration per verified
paying passenger as a way of improving services and enhancing cost-efficiency appears to be sound.
It is recommended that transport authorities should strive for a homogeneous transport area in
market terms, should set standard requirements for quality in combination with penalties, and
should choose this contract model only where there is a certain level of stability of demand.
Ämnesord: Avtal, Kollektivtrafik, Contract, Public transport
http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/superincentive_contra
cts_2016_5.pdf
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Valuing in-vehicle comfort and crowding reduction in public transport
Björklund, Gunilla; Swärdh, Jan-Erik
Centre for Transport Studies Stockholm. Working papers in Transport Economics, 2016:2, Stockholm,
26 s, 2016
The purpose of the present study is to estimate the willingness to pay (WTP) for comfort, i.e. to get a
seat, and crowding reduction on board local public transport in Sweden, including the modes metro,
tram, commuter train, and local bus. We use data from a stated-preference study conducted in the
three largest urban areas of Sweden. Respondents were recruited both during a trip and from a web
panel. The stated-preference questions comprised four attributes: price, travel time, sitting or
standing during the trip, and crowding level. Crowding level was illustrated by pictures showing
different numbers of standing travelers per square meter. The estimated results suggest a WTP for
seating of SEK 41 to 61 (SEK 10 EUR 1) per hour depending on the crowding level. A reduction to no
standing crowding from 4 and 8 standing passengers per square meter is valued SEK 6-7 and 20-40
respectively, depending on the seating or standing condition. If we instead interpret our estimated
results as multipliers of the value of travel time savings, the worst travel condition in our study, i.e.
standing in a crowding of 8 standing passengers per square meter, has a multiplier of about 2.9. All in
all, our results seem plausible as they are relatively close to comparable estimated results from
earlier studies that have valuated comfort and crowding reductions. Finally, sensitivity analysis also
shows that the results seem to be both robust and in line with knowledge about the value of travel
time savings.
Ämnesord: Komfort, Betalningsvilja, Kollektivtrafik, Passagerare, Värdeanalys, Restid, Stated
preference, Comfort, Willingness to pay, Public transport, Passenger, Value analysis, Journey time,
Stated preference
http://www.transportportal.se/swopec/CTS2016-2.pdf
Förbättrade metoder för samhällsekonomisk analys av kollektivtrafikinvesteringar
Eliasson, Jonas
Centre for Transport Studies Stockholm. Working papers in Transport Economics, 2016:6, 31 s, 2016
Denna rapport sammanfattar några studier som på olika sätt syftar till att förbättra metodiken för att
analysera samhällsekonomiska effekter av kollektivtrafikinvesteringar. Förbättringarna som
behandlas är 1) vikten av att ta med bristande kapacitet (trängsel) i kalkylerna; 2) förbättrade
beräkningar av driftskostnader; 3) effekter av tillgänglighet på arbetsmarknad och produktivitet (s k
”wider economic benefits”) 4) påverkan på bostadsmarknad (fastighetspriser) av tillgänglighet med
bil, buss och tunnelbana.
Ämnesord: Nyttokostnadsanalys, Kollektivtrafik, Metoder, Beräkning, Turtäthet, Cost benefit analysis,
Public transport, Method, Calculation
http://swopec.hhs.se/ctswps/abs/ctswps2016_006.htm
Dömd till samverkan!: en kunskapsöversikt
Hrelja, Robert; Pettersson, Fredrik; Westerdahl, Stig
K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. K2 outreach, 2016:4, 22 s, 2016
Skapandet av en effektiv kollektivtrafik kräver i ökande grad samverkan mellan formellt självständiga
organisationer. I denna kunskapsöversikt diskuteras samverkan mellan offentliga och privata
organisationer samt resenärer. Syftet är att öka den begreppsmässiga förståelsen av samverkan på
kollektivtrafikområdet. Den gör det genom att definiera samverkan, och diskutera vilka kvaliteter
som möjliggör väl fungerande samverkan.
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Ämnesord: Kollektivtrafik, Organisationer, Administration, Public transport, Organization
(association), Administration
http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/domd_till_samverkan_
k2_outreach_2016-4_0.pdf
Styrmetoder i trafikavtal och måluppfyllelse av TFP: analys av mål och styrmedel i tre regionala
kollektivtrafikmyndigheters trafikförsörjningsprogram och i deras trafikavtal med trafikföretag
Danielson, Hans; Wretstrand, Anders
K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. K2 working papers, 2016:6, 93 s, 2016
Syftet med denna arbetsrapport är att undersöka hur de översiktliga och strategiska målen i
kollektivtrafikmyndigheters trafikförsörjningsprogram omvandlas till mål i uppdragsavtalen med
trafikföretagen. Denna inventering utgör sedan en bas för en övergripande frågeställning: styr
utformningen av uppdragsavtalen trafikföretagen så att de strategiska målen uppfylls? Urvalet är de
tre storstadsregionerna, deras aktuella trafikförsörjningsprogram samt aktuella uppdragsavtal.
Trafikförsörjningsprogrammens mål i sig värderas dock inte.
Ämnesord: Avtal, Policy, Förbättring, Ökning, Attraktivitet (transporter), Kollektivtrafik, Contract,
Policy, Improvement, Increase, Attractiveness (transp), Public transport
http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/styrmetoder_i_trafikav
tal_och_maluppfyllelse_av_tfp_2016_6.pdf
Plats, pengar och prioritet: intervjustudie om hinder och möjligheter för styrning mot ökad
kollektivtrafikandel
Dickinson, Joanna; Wretstrand, Anders
K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. K2 working papers, 2016:7, 123 s, 2016
Denna rapport redovisar resultatet av en omfattande kvalitativ intervjustudie. Resultaten redovisas
deskriptivt och uttömmande, och tematisk analys har använts. Inget särskilt teoretiskt ramverk,
utöver vad som är känt om styrmedels funktion och användning, har använts för att analysera och
syntetisera respondenternas svar. Detta kommer att göras i en kommande vetenskaplig artikel.
Intervjustudien har gjorts inom ramen för ett uppdrag av Trafikverket att kartlägga styrmedel för
ökad kollektivtrafikandel av persontransporter i städer.
Ämnesord: Kollektivtrafik, Ökning, Policy, Metoder, Attraktivitet (transporter), Skatter, Subventioner,
Intervjuer, Public transport, Increase, Policy, Method, Attractiveness (transp), Tax, Subsidy, Interview
http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/plats_pengar_och_prio
ritet_k2-2016-7_0.pdf
Förändrade förutsättningar för framtidens kollektivtrafik: trender och mottrender
Paulsson, Alexander; Holmberg, Bengt; Scholten, Christina; Ronnle, Erik; Pettersson, Fredrik;
Paulsson, Gert; Svensson, Helena; Ryan, Jean; Stjernborg, Vanessa; Hamidi, Zahra
Redaktör: Hultén, John
K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. K2 working papers, 2016:8, 48 s, 2016
Rapporten syftar till att, utifrån befintlig forskning, identifiera trender och mottrender som kan
komma att påverka kollektivtrafiken på medellång och lång sikt. Analysen har genomförts utifrån sex
olika områden som identifierats i samarbete med Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting. I
rapporten konstateras att globala krafter påverkar kollektivtrafiken på flera sätt, genom framväxten
av en global marknad för kollektivtrafikaktörer och genom demografiska och ekonomiska
förändringar som förändrar behovet av kollektivtrafik. Demografiska förändringar medför att Sverige
befolkning antar en delvis ny skepnad med en växande befolkning och med fortsatt stark
dragningskraft till storstadsregionerna. Det finns osäkerheter kring hur eventuella
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beteendeförändringar bland yngre befolkningsgrupper kommer att påverka transportsystemet.
Fortsatt urbanisering, i världen men också i Sverige, ställer stora krav på att samordnad planering så
att de möjligheter ökad koncentration ger kan tillvaratas och de negativa konsekvenserna kan
mildras. Hållbarhetsbegreppet håller på att breddas till att, utöver miljö, i ökad utsträckning också
inkludera ekonomiska och sociala dimensioner. Det påverkar synen på kollektivtrafikens roll för att
uppnå hållbarhetsmål i samhället. Informationsteknikens utveckling i kombination med ambitioner
att uppnå en mer hållbar mobilitet skapar drivkrafter för ett ökat fokus på hela resan, där nya
mobilitetstjänster kan fungera som komplement eller supplement till kollektivtrafiken. I rapporten
konstateras avslutningsvis att kraven på kostnadseffektivitet i offentlig verksamhet kommer att
fortsätta forma hur kollektivtrafiken organiseras och styrs, men att det ännu är för tidigt att säga om
någon ny, enhetlig modell ersätter New Public Management som dominerat inriktningen de senaste
decennierna. Ökad samverkan på frivillig grund och mellan självständiga aktörer kommer sannolikt
vara centralt under överskådlig tid.
Ämnesord: Kollektivtrafik, Planering, Prognoser, Långsiktig, Public transport, Planning, Forecast, Long
term
http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/forandrade_forutsattni
ngar_for_framtidens_kollektivtrafik_2016_8.pdf
Kollektivtrafikens samhällseffekter: översikt av utvärderingsverktyg
Johansson, Erik; Hiselius, Lena; Wretstrand, Anders
K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. K2 outreach, 2016:9, 29 s, 2016
Det finns en mängd olika utvärderingsverktyg att tillämpa på kollektivtrafikåtgärder. Verktygen har
olika karaktär. En del är relativt enkla att förstå, men de flesta kräver en hel del förkunskaper för att
kunna tillämpas och tolkas. De svarar också på lite olika typer av frågor; allt från den ekonomiska
lönsamheten till huruvida effekterna bidrar till uppställda mål. Fokus i denna rapport har varit på de
viktigaste utvärderingsverktygen och deras användning, före och efter åtgärd/investering.
Ämnesord: Kollektivtrafik, Utvärdering, Metoder, Nyttokostnadsanalys, Public transport, Evaluation
(assessment), Method, Cost benefit analysis
http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/kollektivtrafikens_sam
hallseffekter_k2_2016-9.pdf
Kontraktsformer och deras inverkan på svensk kollektivtrafik: en kunskapsöversikt
Lidestam, Helene; Johansson, Anna; Pyddoke, Roger
K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. K2 outreach, 2016:3, 22 s, 2016
Sedan slutet av 1980-talet upphandlas merparten av den lokala och regionala kollektivtrafiken i
Sverige. Relationen mellan beställande myndighet och företagen som utför kollektivtrafiktjänsten
regleras i kontrakt. Kontraktens utformning och tillämpning blir i hög grad styrande för hur trafiken
fungerar och till vilken kostnad. Under senare år har nya typer av kontrakt börjat tillämpas med
syftet att skapa incitament för ökat resande och högre kvalitet. Med den här rapporten vill vi på ett
lättillgängligt sätt bidra till ökad kunskap om olika kontraktsformer och hur de påverkar svensk
kollektivtrafik.
Ämnesord: Avtal, Kollektivtrafik, Upphandling, Kostnader, Effektstudier, Utvärdering, Konkurrens,
Contract, Public transport, Procurement, Cost, Impact study, Evaluation (assessment), Competition
http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/kontraktsformer_och_
deras_inverkan_pa_svensk_kollektivtrafik_k2_2016_3.pdf
Elektrifiering av stadsbussar: en genomgång av erfarenheter i Sverige och Europa
Aldenius, Malin; Forsström, Ellinor; Khan, Jamil; Nikoleris, Alexandra
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K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. K2 working papers, 2016:12, 65 s, 2016
Rapporten presenterar en kartläggning av satsningar på elbuss i svenska och europeiska städer.
Genomgången visar på stor bredd för elbussprojekten i Sverige och Europa. Det finns dock vissa
gemensamma nämnare. Kommuner och regioner är den aktör som är mest aktiv och främst driver
fram elbussprojekten. Ett stort antal busstillverkare är med och levererar elbussar, medan
bussoperatörer inte är lika aktiva. Elbussatsningar sker ofta utanför det vanliga
upphandlingsförfarandet och kommun eller regioner tar vanligtvis på sig den extra finansiella risken.
Det finns två olika typer av elbussprojekt: utvecklings- och demonstrationsprojekt och satsningar på
elbussar som ingår i den normala verksamheten. Helektriska bussar är vanligare än laddhybrider. I
Sverige är den vanligaste lösningen att ladda i depå. I Europa finns större bredd vad gäller
laddningslösningar.
Ämnesord: Elfordon, Bussar, Användning, Kollektivtrafik, Tätorter, Inventering,
Demonstrationsprojekt, Electric vehicle, Bus, Use, Public transport, Urban area, Inventory,
Demonstration project
http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/elektrifering_av_stads
bussar_k2_wp_2016_12_0.pdf
Innovative value creation in public transport: learning to structure for capability
Davoudi, Sara
Karlstads universitet. Karlstad University studies, ISSN: 1403-8099; 2016:6, 94 s, 2016
Public transport is one of the few public services with a mandate to attract users, and therefore, this
thesis suggests that Swedish public transport organizations must understand how various services in
multiple dimensions affect users’ preferences for public transport. With this understanding, public
transport organizations can effectively and efficiently allocate resources and increase the appeal of
future public transport. Such an approach requires not only a deep organizational knowledge of
customer needs, but also a detailed knowledge of how the achievement of the various demands
affects users and their value creation. This thesis further shows that organizational structures are
based on political comprises rather than the needs to solve coordination challenges and facilitate
customers’ value creation. It is here argued that the organizational structures and personal or
impersonal information processing mechanisms in Swedish public transport influence the search for
information and subsequent organizational learning influencing the regional public transport
authorities’ (RPTAs) capabilities to include and understand public transport users’ needs. This thesis
offers insight into how public organizations, such as Swedish public transport authorities, can make
decisions in structural design to learn from customer perceptions and adapt organizational policy
accordingly.
ISBN 978-91-7063-684-4
Ämnesord: Organisationer, Trafikhuvudman, Ledning och organisation, Attraktivitet (transporter),
Kollektivtrafik, Intervjuer, Enkäter, Organization (association), Transport authority, Management,
Attractiveness (transp), Public transport, Interview, Questionnaire
http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A897182&dswid=6271
Kollektivtrafik som transformativ kraft för levande och hållbara städer
Enquist, Bo
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2016:19, 400s, 2016
Denna studie uppmärksammar kollektivtrafik som transformativ förändringskraft i städer. I studien
talas om att se kollektivtrafik som ryggraden i hållbar mobilitet och en möjliggörare för förändring,
med visionen att bygga en stad för människor. En levande och attraktiv stad där kollektivtrafik sätts
in i ett större sammanhang för att underlätta människors vardag.
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Sveriges tre största stadsregioner; Stockholm, Göteborg och Malmö har studerats. För att på ett
djupare plan förstå dessa förändringsprocesser har även sju internationella jämförelsestudier tagits
fram (Freiburg, Zürich, London, Paris, Singapore, Kapstaden och Buenos Aires), liksom en konceptuell
och teoretisk analys- och tolkningsram. Såväl de svenska som utländska fallstudierna pekar på att det
finns många utmaningar i växande stadsregioner. Studien ger en ökad insikt om att kollektivtrafik
kan vara ett verktyg att bryta sociala och miljömässiga utmaningar, liksom mobilitetsutmaningar. Det
krävs en avancerad produktionslogik för att utveckla kapacitetsstarka kollektivtrafiklösningar, men
när allt är på plats i ett samverkande system kan kunden/resenären utnyttja systemet i sin egen
värdeskapande process utifrån en kundorienterad tjänstelogik. Det finns ett behov av en fortsatt
lärprocess för att använda kollektivtrafik som transformativ kraft. Det är människor som rör sig i
staden, kollektivtrafik är endast ett medel. Det är med gemensamma offentliga och privata resurser
som en levande, hållbar och attraktiv livsmiljö kan skapas, men det måste ske inom ramen
gemensamma värderingar och berättelser. Då utvecklas ett samhälle som bygger på tillit. Att
hantera transformation, värdeskapande och hållberhet kräver flernivåstyrning, resursintegration och
en utmaningsdriven tjänsteinnovation. Delarna finns där, men det behövs ett mer samlat grepp för
att fullt ut utnyttja potentialen i Kollektivtrafik som transformativ kraft för levande och hållbara
städer.
Nyckelord [sv]: kollektivtrafik, transformation, värdeskapande, social hållbarhet, tjänsteinnovation,
stadsutveckling, levande städer, hållbara städer
Innovative Value Creation in Public Transport: Learning to Structure for Capability
Davoudi, Sara
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099 ; 2016:6, 68 s, 2016
Public transport is one of the few public services with a mandate to attract users, and therefore, this
thesis suggests that Swedish public transport organizations must understand how various services in
multiple dimensions affect users’ preferences for public transport. With this understanding, public
transport organizations can effectively and efficiently allocate resources and increase the appeal of
future public transport. Such an approach requires not only a deep organizational knowledge of
customer needs, but also a detailed knowledge of how the achievement of the various demands
affects users and their value creation. This thesis further shows that organizational structures are
based on political comprises rather then the needs to solve coordination challenges and facilitate
customers’ value creation. It is here argued that the organizational structures and personal or
impersonal information processing mechanisms in Swedish public transport influence the search for
information and subsequent organizational learning influencing the RPTAs’ capabilities to include and
understand public transport users’ needs. This thesis offers insight into how public organizations,
such as Swedish public transport authorities, can make decisions in structural design to learn from
customer perceptions and adapt organizational policy accordingly.
Keywords: Capability, organizational learning, organizational structure, public transport, theory of
attractive quality
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:897182/FULLTEXT01.pdf
Sustainable energy and sustainable transport: what can Swedish towns learn from municipalities in
Denmark, Germany and Switzerland?
Fenton, Paul David
2016. , 22 s
This report explores the varying ways in which three European cities attempt to increase levels of
sustainable mobility, and the extent to which renewable fuels or alternative forms of propulsion are
integrated within the cities’ strategic work for sustainable transportation. The report presents
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findings from document and interview studies in the three cities – Basel, Switzerland; Göttingen,
Germany; and Odense, Denmark – in order to highlight approaches, experiences or lessons that may
be of value to Swedish municipalities addressing these topics.
The report indicates that there is a demonstrable need for municipalities across Europe to more
explicitly and deliberately integrate strategies aiming for sustainable mobility with the use of
renewable fuels and alternative forms of propulsion. Such integration will enable municipalities to
increase levels of walking, cycling and public transport whilst reducing use of vehicles operating on
fossil fuels. Where and when journeys by motor vehicles are unavoidable, municipalities should strive
to ensure that such vehicles are electric or using high blends of renewable fuels. From a Swedish
perspective, there is a need to recognize the important role of sustainable mobility in urban
sustainable development and develop bolder and more coherent strategies and policies to reduce
levels of vehicle use.
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:926114/FULLTEXT01.pdf
Analysis of bus passenger comfort perception based on passenger load factor and in-vehicle time
Shen, X., Feng, S., Li, Z., Hu, B.
(2016) SpringerPlus, 5 (1), art. no. 62, pp. 1-10.
http://dx.doi.org/10.1186/s40064-016-1694-7
The influence of bus service satisfaction on university students' mode choice
Shaaban, K., Kim, I.
(2016) Journal of Advanced Transportation, 50 (6), pp. 935-948.
http://dx.doi.org/10.1002/atr.1383
The limits of analyzing service quality data in public transport
Becker, J.U., Albers, S.
(2016) Transportation, 43 (5), pp. 823-842.
In recent years, management and academics have increasingly focused on quality management in
http://dx.doi.org/10.1007/s11116-015-9621-2
Travel mode choice and travel satisfaction: bridging the gap between decision utility and
experienced utility
De Vos, J., Mokhtarian, P.L., Schwanen, T., Van Acker, V., Witlox, F.
(2016) Transportation, 43 (5), pp. 771-796.
http://dx.doi.org/10.1007/s11116-015-9619-9
Encouraging behavioural change towards sustainable tourism: a German approach to free public
transport for tourists
Gronau, W.
(2016) Journal of Sustainable Tourism, pp. 1-11. Article in Press.
Constantly growing transport demand by tourists within holiday destinations and related increases in
http://dx.doi.org/10.1080/09669582.2016.1198357
Modeling and evaluating relationships and service contracts in public transportation: A pilot
project in Italy
Longo, A., Zappatore, M., Bochicchio, M.A., Navathe, S.B.
(2016) Proceedings - 2016 IEEE International Conference on Services Computing, SCC 2016, art. no.
7557492, pp. 507-514.
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Local transportation services are an essential component of all modern urban infrastructures. The
IEEE Computer Society Technical Committee on Services Computing (TC-SVC); Services Society (SS)
Conference: 2016 IEEE International Conference on Services Computing, SCC 2016, 27 June 2016
through 2 July 2016
http://dx.doi.org/10.1109/SCC.2016.72
Characterizing, measuring, and managing transit service quality
Barabino, B., Di Francesco, M.
(2016) Journal of Advanced Transportation, 50 (5), pp. 818-840.
http://dx.doi.org/10.1002/atr.1377
New services, new travelers, old models? Directions to pioneer public transport models in the era
of big data
Fonzone, A., Schmöcker, J.-D., Viti, F.
(2016) Journal of Intelligent Transportation Systems: Technology, Planning, and Operations, 20 (4),
pp. 311-315.
http://dx.doi.org/10.1080/15472450.2016.1190553
The importance of service quality attributes in public transportation: Narrowing the gap between
scientific research and practitioners' needs
Guirao, B., García-Pastor, A., López-Lambas, M.E.
(2016) Transport Policy, 49, pp. 68-77.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.04.003
Three performativities of innovation in public transport planning
Lissandrello, E., Hrelja, R., Tennøy, A., Richardson, T.
(2016) International Planning Studies, pp. 1-15. Article in Press.
http://dx.doi.org/10.1080/13563475.2016.1196579
The qualities needed for a successful collaboration: A contribution to the conceptual
understanding of collaboration for efficient public transport
Hrelja, R., Pettersson, F., Westerdahl, S.
(2016) Sustainability (Switzerland), 8 (6), art. no. 542
http://dx.doi.org/10.3390/su8060542
Urban public transport companies and strategies to promote sustainable consumption practices
Silva Cruz, I., Katz-Gerro, T.
(2016) Journal of Cleaner Production, 123, pp. 28-33.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.12.007
Environmental, behavioral, and psychological predictors of transit ridership: Evidence from a
community intervention
Brown, B.B., Werner, C.M., Smith, K.R., Tribby, C.P., Miller, H.J., Jensen, W.A., Tharp, D.
(2016) Journal of Environmental Psychology, 46, pp. 188-196.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvp.2016.04.010
Influence analysis of the factors related to bus passenger gross satisfaction
Ouyang, J., Hu, Y., Li, J., Li, J.
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(2016) Shenzhen Daxue Xuebao (Ligong Ban)/Journal of Shenzhen University Science and
Engineering, 33 (3), pp. 288-292.
http://dx.doi.org/10.3724/SP.J.1249.2016.03288
Evaluating the impacts and benefits of public transport design and operational measures
Fadaei, M., Cats, O.
(2016) Transport Policy, 48, pp. 105-116.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.02.015
The role of involvement in regards to public transit riders' perceptions of the service
Machado-León, J.L., de Oña, R., de Oña, J.
(2016) Transport Policy, 48, pp. 34-44.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.02.014
Improving service quality in public transportation systems using automated customer feedback
Stelzer, A., Englert, F., Hörold, S., Mayas, C.
(2016) Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 89, pp. 259-271.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tre.2015.05.010
Users' willingness to ride an integrated public-transport service: A literature review
Chowdhury, S.
(2016) Transport Policy, 48, pp. 183-195.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.03.007
Gender differences in travel behaviour and willingness to adopt sustainable behaviour
Simicevic, J., Milosavljevic, N., Djoric, V.
(2016) Transportation Planning and Technology, pp. 1-11. Article in Press.
http://dx.doi.org/10.1080/03081060.2016.1174367
The prospects of fare-free public transport: evidence from Tallinn
Cats, O., Susilo, Y.O., Reimal, T.
(2016) Transportation, pp. 1-22. Article in Press.
http://dx.doi.org/10.1007/s11116-016-9695-5
Measuring the influence of bus service quality on the perception of users
Mahmoud, M., Hine, J.
(2016) Transportation Planning and Technology, 39 (3), pp. 284-299.
http://dx.doi.org/10.1080/03081060.2016.1142224
Public transportation and sustainability: A review
Miller, P., de Barros, A.G., Kattan, L., Wirasinghe, S.C.
(2016) KSCE Journal of Civil Engineering, 20 (3), pp. 1076-1083.
http://dx.doi.org/10.1007/s12205-016-0705-0
The best of times and the worst of times: A new best-worst measure of attitudes toward public
transport experiences
Beck, M.J., Rose, J.M.
(2016) Transportation Research Part A: Policy and Practice, 86, pp. 108-123.
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http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2016.02.002
Understanding public transit use behavior: integration of the theory of planned behavior and the
customer satisfaction theory
Fu, X., Juan, Z.
(2016) Transportation, pp. 1-22. Article in Press.
http://dx.doi.org/10.1007/s11116-016-9692-8
Travel satisfaction effects of changes in public transport usage
Abou-Zeid, M., Fujii, S.
(2016) Transportation, 43 (2), pp. 301-314.
http://dx.doi.org/10.1007/s11116-015-9576-3
Methodology to determine service delivery levels for public transportation
Das, S., Pandit, D.
(2016) Transportation Planning and Technology, 39 (2), pp. 195-217.
INDEX KEYWORDS: Mass transportation, Bus transits; Level of Service; Marginal utility; Service
delivery; total utility; User satisfaction levels, Quality of service, bus transport; public transport;
transportation development; transportation planning; transportation system, India; Kolkata; West
Bengal
http://dx.doi.org/10.1080/03081060.2015.1127541
Urban transport interchanges: A methodology for evaluating perceived quality
Hernandez, S., Monzon, A., de Oña, R.
(2016) Transportation Research Part A: Policy and Practice, 84, pp. 31-43.
Travel patterns in urban areas are becoming increasingly complex, and many public transport users
http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2015.08.008
The robustness value of public transport development plans
Cats, O.
(2016) Journal of Transport Geography, 51, pp. 236-246.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.01.011
Key factors for defining an efficient urban transport interchange: Users' perceptions
Hernandez, S., Monzon, A.
(2016) Cities, 50, pp. 158-167.
http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2015.09.009
A planning tool for maximising transit services
Ma, Y., Li, J., Han, C.-P.
(2016) Transportmetrica B, 4 (1), pp. 1-22.
http://dx.doi.org/10.1080/21680566.2015.1017023
Enhancing city transportation services using cloud support
Fornaia, A., Napoli, C., Pappalardo, G., Tramontana, E.
(2016) Communications in Computer and Information Science, 639, pp. 695-708.
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-46254-7_56
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A taste for transit? Analyzing public transit use trends among youth
Brown, A.E., Blumenberg, E., Taylor, B.D., Ralph, K., Voulgaris, C.T.
(2016) Journal of Public Transportation, 19 (1), pp. 49-67.
http://dx.doi.org/10.5038/2375-0901.19.1.4
Between public and private mobility: Examining the rise of technology-enabled transportation
services
(2016) Transportation Research Board - Special Report, (319), pp. 1-189.
Automated People Movers and Automated Transit Systems 2016: Innovation in a Rapidly
Urbanizing World - Proceedings of the 15th International Conference
(The Transportation and Development Institute (T and DI) of the American Society of Civil Engineers
(ASCE)
Conference: 15th International Conference on Automated People Movers and Automated Transit
Systems: Innovation in a Rapidly Urbanizing World, 17 April 2016 through 20 April 2016
2016) Automated People Movers and Automated Transit Systems 2016: Innovation in a Rapidly
Urbanizing World - Proceedings of the 15th International Conference, 298 p.
The proceedings contain 27 papers. The topics discussed include: Houston IAH airport inter-terminal
train alternatives analysis project; the Aeromovel project for airport applications; the return of the
cable car to Oakland; the Aeromovel project for airport applications; airport parking shuttle
comparison: bus vs. personal rapid transit; bCounted: automatic people counting and people flow
management at airports; Pearlridge monorail: upgrading to full automation; improving public
transport quality using accelerating moving walks; thermal expansion management in
aluminum/stainless steel power rail systems: design considerations for optimal system performance;
an innovative system to detect obstacles on rail tracks; elevated guideway design considerations; and
preparing for automated roadway technology impacts on guideway transit.
Study on the technological change path: The case of new energy public transportation in Shenzhen
Sun, B., Xu, X., Liang, T.
Conference: 25th International Association for Management of Technology Conference, IAMOT 2016,
15 May 2016 through 19 May 2016
(2016) IAMOT 2016 - 25th International Association for Management of Technology Conference,
Proceedings: Technology - Future Thinking, pp. 1921-1933.
Open Data and the Needs of Older People for Public Transport Information
Hounsell, N.B., Shrestha, B.P., McDonald, M., Wong, A.
(2016) Transportation Research Procedia, 14, pp. 4334-4343.
http://dx.doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.355
Effect of travel behaviour change programmes on time allocated to driving
García-Garcés, P., Ruiz, T., Habib, K.M.N.
(2016) Transportmetrica A: Transport Science, 12 (1), pp. 1-19.
http://dx.doi.org/10.1080/23249935.2015.1074953
Paratransit: The need for a regulatory revolution in the light of institutional inertia
Enoch, M., Potter, S.
(2016) Transport and Sustainability, 8, pp. 15-34.
http://dx.doi.org/10.1108/S2044-994120160000008002
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A Need for New Methods in the Paradigm Shift from Mobility to Sustainable Accessibility
Johansson, H., Sandvik, K.O., Zsidákovits, J., ?utczyk, G.
(2016) Transportation Research Procedia, 14, pp. 412-421.
http://dx.doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.093
Incorporating carbon footprint with activity-based costing constraints into sustainable public
transport infrastructure project decisions
Yang, C.-H., Lee, K.-C., Chen, H.-C.
(2016) Journal of Cleaner Production, 133, pp. 1154-1166.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.014
Enjoying loyalty: The relationship between service quality, customer satisfaction, and behavioral
intentions in public transit
van Lierop, D., El-Geneidy, A.
(2016) Research in Transportation Economics, . Article in Press.
http://dx.doi.org/10.1016/j.retrec.2016.04.001
Customer perceptions of quality of service in public transport: Evidence for bus transit in Scotland
Morton, C., Caulfield, B., Anable, J.
(2016) Case Studies on Transport Policy, . Article in Press.
http://dx.doi.org/10.1016/j.cstp.2016.03.002
Advanced public transport and intelligent transport systems: new modelling challenges
Nuzzolo, Agostino; Comi, Antonio
(2016) Transportmetrica A: Transport Science, Volume: 12, Issue Number: 8, pp 674-699
http://dx.doi.org/10.1080/23249935.2016.1166158
The role of real-time crowdsourced information and technology in supporting traveller information
and network efficiency
Harris, D; Smith, D; O'Neill, C; Severinsen, J
New Zealand Transport Agency
2016, 116p
Crowdsourcing is the practice of engaging the services of a large and undefined group of people (the
'crowd') to provide information or input into a particular task or activity. In transport applications,
crowdsourcing has the potential to meet information needs across all modes for a range of purposes,
including the provision of traveller information, and supporting transport network operations, road
safety and asset management. This research investigates the role of crowdsourcing in New Zealand
as an input to inform traveller information systems and in doing so supporting road network
efficiency outcomes. The primary purpose of this research is to identify the strategic, legal and policy
considerations necessary to enable road controlling authorities and government agencies to lead or
support crowdsourced data initiatives. These considerations include the management of privacy,
safety, data collection, storage and retrieval, the use of incentives, data quality assurance and
organisational barriers to new technologies and data collection methods. The outputs of the research
include practical recommendations regarding potential applications of crowdsourcing in the
transport sector, the role of NZ Transport Agency and other road controlling authorities in supporting
a crowdsourcing data ecosystem, and the technical requirements for crowdsourcing data to support
traveller information systems.
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http://www.nzta.govt.nz/resources/research/reports/593/
Innovative Public Transport in Europe, Asia and Latin America: A Survey of Recent
Implementations
Di Pasquale, Guido; dos Santos, Alessandro Santiago; Leal, Adriano Galindo; Tozzi, Michele
Conference:6th Transport Research Arena (TRA2016), Warsaw , Poland, Date: 20160418 - 20160421
(2016) Transportation Research Procedia, Volume: 14, pp 3284-3293
http://dx.doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.276
Shared Mobility and the Transformation of Public Transit
Feigon, Sharon; Murphy, Colin
(2016) TCRP Report, Issue Number: 188, 102p, Transportation Research Board
http://www.trb.org/Main/Blurbs/174653.aspx
Shared mobility: innovation for liveable cities
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD); International Transport Forum
2016, 54p
Individual Persuasive Eco-travel Technology, a Mobile Persuasive Application for Implementing
Voluntary Travel Behaviour Change Programmes
Sanjust di Teulada, Benedetta; Meloni, Italo
(2016) IET Intelligent Transport Systems, Volume: 10, Issue Number: 4, pp 237-243
http://dx.doi.org/10.1049/iet-its.2015.0198
Incentivizing Modal Change: Exploring Effect of Multimodal Information and Ticketing Systems for
Medium and Long Distances in Europe
Geis, Isabella; Schulz, Wolfgang H
(2016) Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Issue
Number: 2565, pp 1-7
http://dx.doi.org/10.3141/2565-01
2015
Att styra mot ökad kollektivtrafikandel: en kunskapsöversikt
Dickinson, Joanna; Wretstrand, Anders
K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. K2 research, 2015:2, 105 s, 2015
Denna rapport utgör en sammanfattande kunskapsöversikt av styrmedel för ökad andel
kollektivtrafik av det motoriserade resandet. Den baseras på svenska och internationella studier.
Rapporten visar att det finns omfattande kunskap om vad som karakteriserar attraktiv kollektivtrafik.
Däremot finns det relativt fa? studier som analyserar effekter av styrmedel för överflyttning från biltill kollektivtrafik. Det är ofta svårt att utläsa entydiga effekter av enskilda styrmedel. En viktig orsak
är att styrmedlen sällan genomförs separat, utan som en del av en större uppsättning av styrmedel
och åtgärder. Rapporten är producerad av personer verksamma inom K2 på uppdrag av Trafikverket.
ISBN 978-91-7623-447-1
Ämnesord: Kollektivtrafik, Ökning, Policy, Metoder, Skatter, Subventioner, Attraktivitet (transporter),
Hållbara transporter, Public transport, Increase, Policy, Method, Tax, Subsidy, Attractiveness (transp),
Sustainable transport
http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/styrmedel_k2research.
pdf
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Att styra mot ökad kollektivtrafikandel i en storstadsregion: en fallstudie av Vancouverregionen i
Kanada
Dickinson, Joanna
K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. K2 working papers, 2015:3, 81 s, 2015
Denna fallstudie syftar till att ge en översiktlig bild av vilka styrmedel för att främja en ökad
kollektivtrafikandel av det motoriserade resandet som tillämpas i Vancouverregionen i Kanada, och
hur dessa styrmedel samverkar med varandra och med andra åtgärder i den strategiska planeringen
av Vancouverregionens transportsystem och bebyggelse. Vancouver är en storstadsregion i samma
storleksordning som Stockholm, med 2,3 miljoner invånare, och som med utgångspunkt i problem
med utglesning och bilberoende sedan flera decennier arbetar målmedvetet i den strategiska
planeringen på lokal och regional nivå för att öka andelen resor med hållbara färdsätt i regionen.
Sammanfattningsvis har Vancouver med utgångspunkt i ett stort bilberoende och omfattande
problem med utglesad bebyggelse lyckats med att stadigt öka andelen resande med kollektiv-, gångoch cykeltrafik under de senaste decennierna, på både regional och lokal nivå. Detta tack vare
strategisk trafikslagsövergripande planering och det batteri av styrmedel som genomförts på lokal
och regional nivå i linje med denna planering.
Ämnesord: Kollektivtrafik, Ökning, Attraktivitet (transporter), Policy, Metoder, Kommunalförvaltning,
Stadsplanering, Skatter, Subventioner, Parkeringsavgifter, Fallstudier, Kanada, Public transport,
Increase, Attractiveness (transp), Policy, Method, Local authority, Town planning, Tax, Subsidy,
Parking pricing, Case study, Canada
http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/styrmedel_fallstudie_k
2_working_paper_2015_3_v1.2.pdf
An integrated information and payment platform for urban transport
Gullberg, Anders
KTH Centre for Sustainable Communications. TRITA-SUS, ISSN: 1654-479X; 2015:2, 13 s, 2015
Transport in growing cities suffers from congestion and huge investment costs. It also degrades the
environment. For the first time in history, advances in information and communication technology –
ubiquitous mobile computing – now allow us to harness the vast transport overcapacity found in
many cities throughout the world, and to optimise the use of transport infrastructure and public
transport. This can be achieved by creating an Integrated Information and Payment Platform in
Urban Transport (I2P2UT), open for all types of conveyance. The potential consumer, environmental
and financial benefits of such a platform are as great as the institutional obstacles that stand in its
way.
Ämnesord: Betalning, Resenärsinformation, Planering, Tätorter, Kollektivtrafik, Payment, Passenger
information, Planning, Urban area, Public transport
http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:855779/FULLTEXT01.pdf
Att lära sig utveckla regionen genom kommunen: urbana stationssamhällen som verktyg för ett
hållbart transportsystem
Forsemalm, Joakim; Johansson, Magnus; Svetoft, Ingrid
Mistra Urban Futures. Mistra Urban Futures reports, 2015:18, 36 s, 2015
Rapporten beskriver några av hinder som finns för att kombinera utvecklingen av attraktiva
stationssamhällen med utvecklingen av regionala spårbundna kollektivtrafiksystem. Vi kommer också
att peka på några tänkbara vägar förbi dessa hinder. Det första steget är bättre samverkan mellan
lokala och regionala aktörer. Samverkan förutsätter i sin tur ett visst mått av styrning och ledning.
Styrning och ledning av samverkansprocesser underlättas av ett gemensamt lärande. Utan ett
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lärande är det svårt att utveckla gemensamma målbilder och komma förbi alla de stuprör som
försvårar samordningen mellan lokala och regionala utvecklingsprocesser. Idag vet allt fler allt mer
om hur vi skulle kunna utveckla hållbara och effektiva transportsystem. Utmaningen är att få alla
dessa, inte sällan motstridiga, kunskaper och perspektiv att bidra till gemensamma
problemlösningar. Gemensamma problemlösningar underlättas i sin tur om vi kan samlas runt olika
gränsobjekt (boundary objects). Ett gränsobjekt är ett fenomen eller process som kan förstås ur olika
perspektiv, samtidigt som det finns en gemensam kärna. I den här rapporten ser vi hållbara urbana
stationssamhällen som ett sådant gränsobjekt som, om det används på rätt sätt, kan bli nyckeln som
låser upp dörren och öppnar för hållbara regionala tillväxtprocesser.
Ämnesord: Stadsplanering, Regional planering, Järnvägsstationer, Kollektivtrafik, Town planning,
Regional planning, Railway station, Public transport
http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/forsemalm-johansson-svetoft-2015-18.pdf
BRT i Stockholmsregionen
Kågeson, Per
Bus Rapid Transit (BRT) är ett koncept som bygger på att utnyttja de fördelar som bussar och
väginfrastruktur kan ha när man vill skapa bekväm och snabb kollektivtrafik till måttlig kostnad.
Tanken bygger på att använda befintliga vägar och komplettera med egna körfält, bussgator och
korta tunnlar för bättre framkomlighet. Det är emellertid inte fråga om någon fattigmanstunnelbana
utan att ett sätt att få mycket kollektivtrafik för pengarna. Om man tvekar att ta kostnaderna för de
investeringar som krävs för god framkomlighet och hög kvalitet utnyttjas inte konceptet optimalt. Då
får man inte BRT. För att nå hög medelhastighet och möjlighet till snabba byten till spårburen
kollektivtrafik måste BRT-linjerna vara gena, i hög grad separerade från annan trafik och ha stationer
som samlokaliseras med de tunnelbane- och pendeltågsstationer som BRT-linjen passerar.
Resenärerna ska inte tvingas ut på långa promenader i snömodden för att byta linje. Rapporten
analyserar förutsättningarna för BRT-linjer i Stockholmsregionen och finner att det inte vore
meningsfullt att söka omvandla de snabba direktbussar som utgör Värmdös och Tyresös förbindelser
med innerstaden till BRT. Däremot kan BRT fylla en viktig uppgift när det gäller att skapa snabba tvärförbindelser mellan ytterområdenas tillväxtcentra. Rapporten föreslår tre sådana linjer.
Nature Associates, 46 s, 2015
Ämnesord: Bussar, Bus, Rapid transit system
http://www.natureassociates.se/wp-content/upLoads/BRT-i-Stockholmsregionen-juni-2015.pdf
Klimatsmarta och attraktiva transportnoder: slutrapport i FoU-projekt till Energimyndigheten, Dnr
2013-004804
Ranhagen, Ulf; Troglio, Elisabetta; Ekelund, Björn
Kungliga tekniska högskolan. Institutionen för samhällsplanering och miljö. TRITA-SoM, ISSN: 16536126; 2015-10, 2015
Tidigare FoU, som sammanställts i detta projekt, har visat att den urbana strukturens egenskaper har
stor betydelse för att minska bilberoendet och att främja kollektivtrafikresande, cykel- och
gångtrafik. Stöd för detta kan bl.a. hämtas från den danska forskningen om effekterna av
stationsnärhetspolitiken i Köpenhamnsregionen vilket lett till att begreppet
"stationsnärhetseffekten" myntats för avstånd inom ca 600 m från stationer. En markant högre andel
kollektivtrafikresor kopplat till cykel och gång kan konstateras inom denna avståndszon, särskilt för
kunskapsintensiva arbetsplatser. Det övergripande syftet med detta FoU-projekt är att ytterligare
förbättra kunskapen om relationen mellan stationer och deras urbana omgivning med särskilt fokus
på hur stadsstrukturen kan bidra till både energieffektivitet och attraktivitet kopplat till hållbar
utveckling. Ett delsyfte är att förbättra förståelsen och kunskapen kring rumsliga egenskaper hos
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stationsområden i deras samspel med staden i övrigt också på större avstånd från stationen än
600m. I projektet har därför den rumsliga strukturen och möjligheterna att åstadkomma en utökad
stationsnärhetseffekt upp till avstånd på ca 3OOO m från stationer för kollektivtrafik, cykel och gång
undersökts med metriska, tidsrelaterade och topologiska mått.
ISBN 978-91-7595-726-5
Ämnesord: Järnvägsstationer, Bytespunkter, Läge, Tillgänglighet, Tätorter, Stadsplanering,
Kollektivtrafik, Railway station, Passenger station, Interchange (public transport), Location,
Accessibility, Urban area, Town planning, Public transport
http://www.transportportal.se/Energieffektivitet/Etapp1/Slutrapport-Klimatsmarta-trspnoderRanhagen-Troglio-Ekelund.pdf
On the road: non-fossil fuel deployment for the public bus fleet of Sweden
Xylia, Maria, Silveira, Semida
BIWAES 2015 - Biennial International Workshop Advances in Energy Studies 2015: Energy and Urban
Systems, Stockholm 4th-7th May 2015
The public transport sector in Sweden has set a target to run 90% of its total vehicle-kilometers on
renewable fuels by 2020, and double its market share in the long term. The focus of this paper is the
adoption of renewable fuels in public bus fleets. Data for all 21 Swedish counties were gathered and
analyzed, mapping the bus fleets’ condition in relation to renewable fuel deployment, CO2 emissions
and energy efficiency. The main factors affecting fuel choices in the bus fleets were investigated
through a survey among environmental managers and transport planners at regional public transport
authorities. The analysis highlights the challenges implied in the rapid shift that regional bus fleets
are undergoing to adopt renewable fuels and reduce emissions. Political will and procurement have
been strong success factors in facing these challenges. The survey indicates the stakeholders’ interest
to switch to electricity for city routes, while biodiesel and HVO are preferred for longer routes. When
it comes to how fuel choices are made, environmental factors seem to be prioritized, while the
barriers identified are mainly economic and political.
fossil-free fuels, renewable fuels, public transport, energy policy, biofuels, electric buses
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:854187/FULLTEXT01.pdf
Improving Public Transport Decision Making, Planning and Operations by Using Big Data: Cases
from Sweden and the Netherlands
Oort, N.V., Cats, O.
Conference: 18th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems, ITSC 2015, 15
September 2015 through 18 September 2015
(2015) IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems, Proceedings, ITSC, 2015-October, art.
no. 7313103, pp. 19-24.
http://dx.doi.org/10.1109/ITSC.2015.11
Drivers of customer satisfaction with public transport services
Mouwen, A.
(2015) Transportation Research Part A: Policy and Practice, 78, pp. 1-20.
INDEX KEYWORDS: Sales, Incentive contracts; On-time performance; Public transport; Public transport
service; Satisfaction; Service attributes; Service frequency; User segment, Customer satisfaction,
elderly population; methodology; public transport; transportation policy; travel behavior
http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2015.05.005
Identifying preferences for public transport investments under a constrained budget
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Hensher, D.A., Ho, C., Mulley, C.
(2015) Transportation Research Part A: Policy and Practice, 72, pp. 27-46.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2014.12.002
Integrated smartcard solutions: do people want one card for all their services?
Evans, G., Guo, A.W., Blythe, P., Burden, M.
(2015) Transportation Planning and Technology, 38 (5), pp. 534-551.
http://dx.doi.org/10.1080/03081060.2015.1039233
The needs for changes in travel behaviour towards a Low Carbon Society
Sinniah, G.K., Shah, M.Z., Siong, H.C.
Conference: 26th International Business Information Management Association Conference Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional
Development to Global Growth, IBIMA 2015, 11 November 2015 through 12 November 2015
(2015) Proceedings of the 26th International Business Information Management Association
Conference - Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From
Regional Development to Global Growth, IBIMA 2015, pp. 3868-3876.
Shopping travel behaviour: Influencing factors, shopper types and environmental consequences
Wiese, A., Zielke, S., Toporowski, W.
(2015) International Journal of Retail and Distribution Management, 43 (4-5), pp. 469-484.
http://dx.doi.org/10.1108/IJRDM-01-2015-0006
Evolution of satisfaction with public transport and its determinants in Sweden identifying priority
areas
Cats, O., Abenoza, R.F., Liu, C., Susilo, Y.O.
(2015) Transportation Research Record, 2538, pp. 86-96.
http://dx.doi.org/10.3141/2538-10
How satisfying is the scale for travel satisfaction?
De Vos, J., Schwanen, T., Van Acker, V., Witlox, F.
(2015) Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 29, pp. 121-130.
http://dx.doi.org/10.1016/j.trf.2015.01.007
Cooperation of local governments and enterprises to support the provision of sustainable
transport infrastructure
Górka, K., Szyja, P.
(2015) Management of Environmental Quality, 26 (5), pp. 739-751.
http://dx.doi.org/10.1108/MEQ-08-2014-0128
Customer-centered knowledge management: Challenges and implications for knowledge-based
innovation in the public transport sector
Sindakis, S., Depeige, A., Anoyrkati, E.
(2015) Journal of Knowledge Management, 19 (3), pp. 559-578.
http://dx.doi.org/10.1108/JKM-02-2015-0046
Analyzing and assessing the experience of traveling by public transport
Schiefelbusch, M.
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(2015) Journal of Public Transportation, 18 (4), pp. 46-72.
http://dx.doi.org/10.5038/2375-0901.18.4.4
How to encourage the use of public transport? a multiservice approach based on mobile
technologies
Ferreira, M.C., GalvãO Dias, T.
Conference: 6th International Conference on Exploring Services Science, IESS 2015, 4 February 2015
through 6 February 2015
(2015) Lecture Notes in Business Information Processing, 201, pp. 314-325.
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-14980-6_25
Factors influencing the behavioral intention of public transport passengers
Widianti, T., Sumaedi, S., Bakti, I.G.M.Y., Rakhmawati, T., Astrini, N.J., Yarmen, M.
(2015) International Journal of Quality and Reliability Management, 32 (7), pp. 666-692.
http://dx.doi.org/10.1108/IJQRM-01-2013-0002
The role of sustainability policy in influencing service innovation. A case study of changzhou BRT
system
Lu, C.
(2015) Economics and Policy of Energy and the Environment, 2014 (3), pp. 167-178.
Crowdsourcing information for knowledge-based design of routes for unscheduled public transport
trips
Cairo, O., Salcedo, J.S., Gutierrez-Garcia, J.O.
(2015) Journal of Knowledge Management, 19 (3), pp. 626-640.
http://dx.doi.org/10.1108/JKM-02-2015-0053
An integrated assessment method for sustainable transport system planning in a middle sized
German city
Schmale, J., von Schneidemesser, E., Dörrie, A.
(2015) Sustainability (Switzerland), 7 (2), pp. 1329-1354.
http://dx.doi.org/10.3390/su7021329
Do dissonants in transit oriented development adjust commuting travel behaviour?
Kamruzzaman, M., Baker, D., Turrell, G.
(2015) European Journal of Transport and Infrastructure Research, 15 (1), pp. 66-77.
Quality of service in public transport based on customer satisfaction surveys: A review and
assessment of methodological approaches
De Oña, J., De Oña, R.
(2015) Transportation Science, 49 (3), pp. 605-622.
http://dx.doi.org/10.1287/trsc.2014.0544
Enhancing the service quality of transit systems in rural areas by flexible transport services
Saeed, K., Kurauchi, F.
(2015) Transportation Research Procedia, 10, pp. 514-523.
http://dx.doi.org/10.1016/j.trpro.2015.09.005
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Customized Shuttle Bus or Car? Analysis on Travel Mode Choice Behavior of Commuters
Wang, J., Mao, H., Guan, W.
Conference: 5th International Conference on Transportation Engineering, ICTE 2015, 26 September
2015 through 27 September 2015
(2015) ICTE 2015 - Proceedings of the 5th International Conference on Transportation Engineering,
pp. 1427-1433.
http://dx.doi.org/10.1061/9780784479384.180
Increasing the attractiveness of public transport by investing in soft ICT based measures: Going
from words to actions under an austerity backdrop - Thessaloniki's case, Greece
Morfoulaki, M., Myrovali, G., Kotoula, K.
(2015) Research in Transportation Economics, 51, pp. 40-48.
http://dx.doi.org/10.1016/j.retrec.2015.07.006
Is the rise of the E-society responsible for the decline in car use by young adults?: Results from the
Netherlands
Kroesen, M., Handy, S.L.
(2015) Transportation Research Record, 2496, pp. 28-35.
http://dx.doi.org/10.3141/2496-04
Taxis as a recourse option for ridesharing services
Vodopivec, N., Tobias, D., Miller-Hooks, E., Schonfeld, P., Mohebbi, M.
(2015) Transportation Research Record, 2536, pp. 86-97.
http://dx.doi.org/10.3141/2536-11
Changes to Commute Mode: The Role of Life Events, Spatial Context and Environmental Attitude
Clark, Ben; Chatterjee, Kiron; Melia, Steve
Transportation Research Board Annual Meeting 2015 Paper #15-5358, 25p
Transportation Research Board 94th Annual Meeting, Washington DC, United States, 20150111 20150115
Advancements in ICT and Its Implications for Travel Behavior: A Case Study of Seoul, Korea
Lee, Sungwon; Kim, Gyung Chuk; Wu, Seung Kook; Oh, Jieun
Transportation Research Board Annual Meeting 2015 Paper #15-3844, 19p
Transportation Research Board 94th Annual Meeting, Washington DC, United States, 20150111 20150115
Public transport and the next generation
Rive, G; Thomas, J; Frith, B; Chang, J
(2015) Research Report 569, 197p
There is an increased use of public transport among Generation Y compared with previous
generations, but there is limited information on the specific factors related to this trend and whether
demand is temporary, sustained, or growing. A multi-method approach was undertaken to better
understand travel demand for Generation Y with: 1. an analysis of New Zealand datasets to examine
historical travel behaviour trends; 2. in-depth qualitative focus groups to better understand some of
the drivers, barriers, and key life stages where travel changes are likely to occur; 3. a national
quantitative survey of 1,191 travellers to identify predicted future use of public transport and the
prioritisation of targeted service improvements to better inform policy direction and investment
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strategies. Findings indicate there will be large, sustained growth in public (and active) transport use,
particularly among Generation Y. Key service priorities for Generation Y and older travellers are very
consistent, indicating improvements in well-known convenience factors like frequency and coverage
are critical. Once these basics are delivered more specific improvements desirable for Generation Y
include smarter pricing mechanisms (such as free transfers) and improved real-time information. Key
life stage changes, such as moving home or starting a family, are opportunities for positive travel
interventions.
http://www.nzta.govt.nz/resources/research/reports/569
Future trends and mass transit 2050: mass rapid transit for Perth & Peel @ 3.5 Million and Beyond
Gladstone, L
(2015) PATREC research programs report, 28p
Future technology driven trends and consumer preferences will impact how, when and where we
work, live and travel, which could look very different from today. Some significant variables affecting
transport are first, new models of shared mobility and consumption challenging private car
ownership and second, whether there will be low or high take-up of technology. Trends, that have
been general patterns until now, have been towards low density and identification with car use.
Countertrends are emerging activities that have different effects to general trends. From various
countertrends that exist now, for example higher density, Millennial pro public transport values,
increasing use of public transport and decreasing use of cars, it is possible Perth could have high
mass transit in 2050. However, this is only if services offered can compete with or are complemented
by private on-demand and flexible services, with real time information enabling sensible choice of
transport options. There are also other possible futures. For example, a focus on impacting climate
change factors could lead to a low mobility mass transit scenario. If people adopt teleworking but
have autonomous private vehicles in extended urban sprawl, which contribute to congestion, there
could be a low to medium mass transit scenario. If things stay as they are, with private car
ownership, drivers and low density, there could be a medium mass transit scenario. It is advisable to
analyse the significant variables, trends and countertrends. Some are explored here, but this is not an
exhaustive list. More research could enable effective decision-making about infrastructure and
transport policies and assist to foresee the kinds of digital disruptors like Uber and AirBnB and
perhaps respond to them before they are upon us.
http://www.patrec.uwa.edu.au/publications#reports
2014
En förbättrad kollektivtrafik?: utvärdering av två reformer
Redaktör: Melkersson, Maria
Trafikanalys. Rapport, 2014:13, 72 s, 2014
Regeringen gav i mars 2011 uppdraget till Trafikanalys att utvärdera två reformer, den öppnade
marknaden för långväga persontrafik på järnväg samt den nya lagen om kollektivtrafik. Båda
reformerna syftade till att gagna resenärerna genom ökad marknadsdynamik, ett diversifierat utbud
samt lägre priser, vilket förväntades resultera i en ökad andel resande med kollektivtrafik. Den
reformerade regionala kollektivtrafiken skulle också samordnas med annan samhällsplanering, även
det för medborgares och resenärers bästa. Ett tredje mål var att förtydliga planerings- och
beslutsprocessen för att möjliggöra ansvarsutkrävande i enlighet med EU:s principer för statsstöd.
Ämnesord: Avreglering, Konkurrens, Marknad, Kollektivtrafik, Deregulation, Competition, Market,
Public transport
http://trafa.se/PageDocuments/Rapport_2014_13_En_foerbaettrad_kollektivtrafik__utvaerdering_av_tvaa_reformer.pdf
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Utveckling av utbudet för järnväg och regional kollektivtrafik
Redaktör: Petersen, Tom
Trafikanalys. Rapport, 2014:14, 66 s, 2014
Denna utvärdering utgår från tesen att för att resandet och resandeandelarna med kollektivtrafik ska
kunna öka måste först utbudet öka eller förbättras kvalitativt. Man kan närma sig
utbudsförändringarna från två perspektiv, från den befintliga kommersiella trafiken eller från det
totala utbudet av kollektivtrafik, som ju domineras av samhällsfinansierad trafik. Om man betraktar
kollektivtrafiken i sin helhet har förstås det kommersiella tillskottet va-rit ytterst blygsamt, i
synnerhet i den regionala kollektivtrafiken. Men om man istället jämför med den existerande
kommersiella kollektivtrafiken i form av flygbussar och IKEA-buss, så har tillskottet varit betydande.
Inte minst är det många som försöker. Vår studie om nyanmälda företag visar att ungefär hälften av
de 59 linjer som anmälts på de här knappa tre åren har bli-vit kvar. Några kör bara under högsäsong
när efterfrågan är hög, vilket är naturligt.
Ämnesord: Avreglering, Konkurrens, Marknad, Järnvägstransporter, Persontransporter,
Kollektivtrafik, Uppföljningsstudier, Deregulation, Competition, Market, Rail bound transport,
Passenger transport, Public transport, Follow up study
http://trafa.se/PageDocuments/Rapport_2014_14_Utveckling_av_utbudet_foer_jaernvaeg_och_regi
onal_kollektivtrafik.pdf
På rätt spår: metod- och verksamhetsutveckling i samverkan för ökat kollektivtrafikresande: en
projekt- och processbeskrivning
Sandén, Bodil
WSP, 15 s, 2014
Denna rapport dokumenterar processen av FUD-projektet På rätt spår – Metod- och
verksamhetsutveckling i samverkan för ökat kollektivtrafikresande som WSP i samverkan med
kollektivtrafikbranschen genomfört på uppdrag av Trafikverket. I rapporten ges en kort bakgrund till
projektet som har kommit att avgränsats till proaktiv företagsrådgivning. Syfte och avgränsningar
beskrivs liksom det ges en kortfattad projekt- och processbeskrivning. Avslutningsvis sammanfattar vi
projektets resultat och slutsatser. Under våren 2014 kommer denna rapport även kompletteras med
en utvärdering av projektet.
Ämnesord: Kollektivtrafik, Marknadsföring, Tjänsteresor, Public transport, Marketing
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_002501_002600/Publi
kation_002580/P%c3%a5%20r%c3%a4tt%20sp%c3%a5r%20-%20Projektrapport.pdf
På rätt spår: metod- och verksamhetsutveckling i samverkan för ökat kollektivtrafikresande:
Resultatrapport
Sandén, Bodil
WSP, 61 s, 2014
Denna rapport handlar om proaktiv företags-bearbetning inom kollektivtrafikbranschen, d v s
trafikorganisationers försäljning av kollektiv-trafikresor till företag och organisationer. Vi har
medvetet valt proaktiv företagsrådgivning som namn på området vi studerar som alternativ till
företagsförsäljning och företagsrådgivning. Proaktivitet har vi sett som viktig att betona eftersom det
handlar om ett, för kollektivtrafiken ganska nytt arbetssätt där man aktivt går ut och bearbetar
företag och organisationer för att få dem att i större utsträckning välja kollektiva färdmedel för sina
resor. Bearbetning har vi valt för att betona att arbetet kan gå till på många olika sätt. Allt från att
”kränga” års- och företagskort genom kampanjer till att bygga långsiktiga relationer och där själva
säljprocessen därför kan vara tidskrävande. Rapporten är skriven i förhoppningen om att utgöra ett
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lättöverskådligt, relativt kortfattat och pedagogiskt enkelt material över branschens och projektets
ackumulerade kunskap inom området. Fokus har legat på att visa områdets bredd och ge det en
struktur och en logik snarare än att gå på djupet inom valda eller alla delar. Fokus har även legat på
att lyfta de strategiska frågorna eftersom det är där projektet har ansett sig kunna göra mest nytta
och bidra. På frågor som berör det mer operativa och praktiska arbetet hänvisar vi till de verkliga
experterna inom området: företags- försäljarna själva, de som varje dag är ute och möter företag och
organisationer.
Ämnesord: Kollektivtrafik, Marknadsföring, Tjänsteresor, Public transport, Marketing
http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_002501_002600/Publi
kation_002581/P%c3%a5%20r%c3%a4tt%20sp%c3%a5r%20-%20Resultatrapport.pdf
Hållbar stadsutveckling i praktiken: färdplan för kollektivtrafik i samhällsplanering
Isaksson, Karolina; Ewald, Göran; Hrelja, Robert; Grönlund, Anna; Hägglund, Eva; Pettersson, Fredrik;
Dickinson, Joanna; Albertsdottír, Ellen
Forum för innovation inom transportsektorn, 44 s, 2014
En fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för ett hållbart transportsystem men även för att
utveckla attraktiva städer och regioner. För att realisera kollektivtrafikens potential behövs en
samhällsplanering där kollektivtrafik prioriteras på ett mer konsekvent sätt än vad som görs idag. Det
kan handla om att skapa bebyggelse- och trafikstrukturer som kan ge ett stabilt resenärsunderlag och
möjliggöra en snabb och effektiv kollektivtrafik till en rimlig kostnad. Det finns mycket kunskap om
vilken typ av samhälls- och bebyggelseplanering som krävs för att skapa förutsättningar för en bättre
fungerande kollektivtrafik, trots det har det svårt att realisera tankarna i praktiken. Syftet med
färdplanen Kollektivtrafik är att hitta insatser som kan påskynda processen med att göra
kollektivtrafik till en grundprincip i samhällsplaneringen. Färdplan leder fram till ett antal konkreta
förslag på hur vi ska kunna skapa en kollektivtrafik som bidrar till att minska miljö- och
klimatpåverkan. För att komma dit krävs en bred samverkan, vilja, engagemang och politiskt mod.
Tanken är att färdplanen ska bli ett bidrag i omställningsprocessen.
Ämnesord: Kollektivtrafik, Stadsplanering, Regional planering, Public transport, Town planning,
Regional planning
https://www.transportinnovation.se/system/files_force/dokument/fardplan_kollektivtrafik_grundpri
ncip_slutversion_8dec2014.pdf?download=1
Att det ska vara så svårt! - hur kan vi locka bilister till kollektivtrafiken utan att alla slutar cykla?:
slutrapport till Energimyndigheten
Holmgren, Johan; Ivehammar, Pernilla
Linköpings universitet, 17 s, 2014
Projektet behandlar planering och utformning av den lokala kollektivtrafiken för att uppnå
förbättringar i miljö och energianvändning. På det lokala planet möts beslutsfattare och tjänstemän
av fallande resandeunderlag och ökade kostnader vilket gör att samhället varje år tvingas lägga allt
större belopp på kollektivtrafiken, utan att antalet resenärer för den skull ökar. För att kunna bryta
den koppling som länge funnits mellan ekonomisk aktivitet och transportsystemets miljöpåverkan
och energianvändning är en viktig del av de trafikpolitiska målen att kollektivtrafiken vinner
marknadsandelar av privatbilen. Av energieffektivitetshänsyn samt miljö- och hälsoskäl är det viktigt
att marknadsandelarna tas från bilen och ej från gång och cykel. Denna rapport sammanfattar
resultaten från ett projekt där syftet varit att undersöka hur kollektivtrafiksystemet kan utformas för
att vinna resenärer bland de nuvarande bilisterna, utan att större överflyttning från gång och cykel
sker.
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Ämnesord: Kollektivtrafik, Attraktivitet (transporter), Förbättring, Vinter, Sommar, Restid, Stated
preference, Bussar, Cykling, Gång, Bilar, Färdmedelsval, Public transport, Attractiveness (transp),
Improvement, Winter, Summer, Journey time, Stated preference, Bus, Cycling, Walking, Car, Modal
choice
http://www.transportportal.se/Energieffektivitet/Etapp1/Att%20det%20ska%20vara%20s%C3%A5%
20sv%C3%A5rt%20-%20rapport%20energimyndigheten%20Slutrapport.pdf
Trafikinformation i realtid ur ett multimodalt och nationellt perspektiv: hur ska människor få ett
beslutsstöd för att alla situationer, kunna ha makten över sin egen tid, resa rationellt och hållbart:
ett multimodalt perspektiv: rapport
Wahlund, Björn
Fusale AB, 19 s, 2014
Syftet med uppdraget är att bidra till kollektivtrafikbranschens förmåga på att mer effektivt sätt öka
nöjdheten bland befintliga resenärer vad gäller tidhållning och förbättra relationen med såväl
befintliga som potentiella resenärer och marknaden i stort. Det handlar både om ett arbete med att
utveckla människors beslutsstöd inför och under resan men också om att förbättra förutsättningen
för människor att ta till sig, tolka och agera på detta beslutsstöd. Ett beslutsstöd som bygger på att
öka förtroende för, framför allt, kollektivtrafiken. Målet är att maximera nyttan av bra
beslutsunderlag för var och ens resande. Genom att erbjuda ett komplett och för marknaden
relevant beslutsstöd kommer resenärens tilltro till informationen som ges att öka och samhällets
totala kostnader för resande att minska i och med bättre tidsanvändning samt en jämnare belastning
totalt i trafiksystemet.
Ämnesord: Resenärsinformation, Realtid, Kollektivtrafik, Passenger information, Real time, Public
transport
http://www.samtrafiken.se/wp-content/uploads/2014/10/Trafikinformation-i-realtid-ur-ettmultimodalt-och-nationellt-perspektiv....pdf
Samverkansprojekt: Go:smart
Vinnova, 15 s, 2014
Projektet Go:smart har haft som målsättning att utveckla och testa en innovativ tjänst för hållbara
persontransporter i städer. Uppdraget var att göra vardagen lättare för storstadshushåll och främja
hållbara städer genom att erbjuda en enkel, flexibel och tillförlitlig prisvärd tjänst som ett alternativ
till bilägandet. Projektet skulle också pröva möjligheten att elektrifiera kollektivtrafikfordon för att
göra dessa attraktivare och därigenom bidra till att förbättra stadsutveckling och miljö. Processen att
från start till genomförande i ett verkligt Living Lab skapa ett reseerbjudande av vardagsresor
anpassat till individens behov har med råge motsvarat de initiala förväntningarna. Resultatet, den
helintegrerade mobilitetstjänst som döpts till UbiGo, utgör ett sådant erbjudande som överbryggar
gapet mellan privat och kollektivt resande och som dessutom premierar hållbara val av
transportmedel. Under ett halvår prenumererade 71 hushåll på UbiGo och resultatet blev mycket
positivt. Tjänsten kombinerade kollektivtrafik, samåkning, biluthyrning, taxi och cykelpool - allt i en
app, allt på en faktura och med support dygnet runt och bonuspoäng för hållbara val. Genom att ta
hand om hushållens budgetar för mobilitet kunde UbiGo upphandla dagliga resor i volym, paketera
om dem och leverera på ett enhetligt sätt. UbiGo kan ses som ett charterföretag för dagliga resor
eller ett Spotify för mobilitet. Det fungerar som ett flexibelt mobiltelefonabonnemang men med
enheter för kollektivtrafik, bil, taxi etc. i stället för samtalsminuter, antal SMS eller GB Surf. Det finns
tillgängligt för alla medlemmar i ett hushåll och fungerar som ett digitalt klippkort i molnet. UbiGo är
en av de mest ambitiösa och lovande insatserna för att skapa en helt integrerad resetjänst i de
aktuella forsknings- och utvecklingsområdena sömlös mobilitet respektive mobilitet som tjänst. Det
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viktigaste av allt är dock att det har verifierats i verkligheten. Under Living Labs 6 månader utfördes
över 12 000 transaktioner (dagbiljetter, bil- eller taxibokningar etc.) av resenärer runt om i Göteborg.
Kollektivtrafiken står ständigt inför utmaningen att hantera konflikten mellan ökad tillgänglighet och
buller i närmiljön. Olika miljöer ställer olika krav på trafiken såsom, säkerheten förbi en skola,
ljudnivån i bostadsområden och hög trafikrytm på trafikleder. I Go:smart har ett koncept kallat
geofencing utvecklats och testats. Geofencing gör det möjligt att koppla olika krav till specifika
områden, främst tvingande hastighetsbegränsningar och styrning av el- respektive dieseldrift.
Resultatet när det gäller geofencing har kommit till stor nytta vid Volvos pågående utveckling av
kommersiella plugin-hybrider och fungerar som en grund för kommande forskningsprojekt såsom
Elmob och ElectriCity. Från stadens sida har man även uttryckt önskemål om att undersöka vad man
kan göra för den oskyddade trafikanten dvs. gående och cyklister. Här har ett koncept med s.k.
incidentvarning testats och utvärderats som sätter fokus just på dessa grupper.
Ämnesord: Hållbara transporter, Kollektivtrafik, Samåkning, Resenärsinformation, Mobiltelefoner,
Appar, Sustainable transport, Public transport, Car pooling, Passenger information, Mobile phone
http://closer.lindholmen.se/sites/default/files/content/PDF/udi_slutrapport_bfas_gosmart_final.pdf
Realtid i samverkan för ökad kollektivtrafikanvändning och hållbar utveckling: Arbetsrapport från
KTH Centre for Sustainable Communications
Cano-Viktorsson, Carlos
Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2014 , 30 s.
TRITA-SUS-2014:1, ISSN 1654-479X ; 2014:1
Ämnesord: Realtid, realtidsinformation, informationssystem, kollektivtrafik, hållbar utveckling,
samverkan
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:730620/FULLTEXT01.pdf
The role of policy integration in influencing sustainable public transportation development: A case
study of Changzhou BRT system in China
Chaoren, Lu, Sebhatu, Samuel Petros
The 17th QMOD conference, September 3-5 Prague, Czech Republic, 2014.
Sustainable public transit, Service innovation, Value creation, BRT, Public policy
Waterway 365: System Analysis of Challenges in Increased Urban Mobility by Utilization of the
Water Ways
Stenius, Ivan, Garme, Karl, Hall Kihl, Susanna och Burman, Magnus
TRITA-AVE, ISSN 1651-7660 ; 2014-13, 50 s, 2014
Effective transport solutions for goods and people are crucial for the economic development of a
region or city. In major cities worldwide there is a lack of capacity in the road and rail network
resulting in high costs, only in Stockholm the cost of the overall shortcomings of commuting has been
estimated to 6.3 billion SEK annually. The current trend is further increased congestions in major
existing commut- ing routes (roads, rail networks and metro networks).
In coastal cities like Stockholm, Gothenburg or Copenhagen however, there are inland waterways
that would enable shorter and faster commuting routes if efficient land-sea based transportation
systems are implemented. In addition the waterway constitutes an opportunity to create new city
space, add transport capacity, offer new communication paths, change the transport flow and level
off the pres- sure on the present transport system.
The waterways and parts of the road network are existing infrastructure resources that may be used
to contribute to more sustainable travel patterns, reduce congestion on main commuting corridors,
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in- crease capacity and the traffic system's resilience through new travel relationships, travel
patterns and synergies with bicycle and city logistics.
The aim of this work is to identify the most relevant research topics and key performance parameters
for personal transport and city logistics systems on the waterways in urban environments for yearround service. The long-term goal is to identify transport systems and technical solutions for the waterways that can be scaled and adapted to urban environments around the world and that
complement the land-based transport systems in order to achieve an over-all sustainable urban
mobility.
This work focuses on a systems engineering perspective and includes identification of system
bounda- ries and interfaces to other public transport, infrastructure nodes, system service and
maintenance and measurement of sustainability and service improvement targets. The aim is to
develop a base for a system that can be scaled and adapted to urban environments around the world
- like how road or rail- based mass transit systems today are built up from more or less standard
units, not to design a public transport solution for a specific city, route or line. The focus is on realistic
solutions that are both achievable from a cost perspective and attractive to passengers during 365
days a year. New concepts, ranging from small single person commuters up to large public transport
systems, are to be explored and evaluated and key technical challenges identified and targeted.
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:928836/FULLTEXT01.pdf
Citizen participation for sustainable transport: The case of "Living City" in Santiago, Chile (19972012)
Sagaris, L.
(2014) Journal of Transport Geography, 41, pp. 74-83.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.08.011
The relationship between young people[U+05F3]s transit use and their perceptions of equity
concepts in transit service provision
Kaplan, S., de Abreu e Silva, J., Di Ciommo, F.
(2014) Transport Policy, 36, pp. 79-87.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2014.08.004
Simons, D., Clarys, P., De Bourdeaudhuij, I., de Geus, B., Vandelanotte, C., Deforche, B.
Why do young adults choose different transport modes? A focus group study
(2014) Transport Policy, 36, pp. 151-159.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2014.08.009
An impact assessment of a travel behavior change program: A case study of a light rail service in
Cagliari, Italy
Sanjust, B., Meloni, I., Spissu, E.
(2014) Case Studies on Transport Policy, . Article in Press.
http://dx.doi.org/10.1016/j.cstp.2014.04.002
Satisfaction with travel, goal achievement, and voluntary behavioral change
Taniguchi, A., Grääs, C., Friman, M.
(2014) Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 26 (PART A), pp. 10-17.
http://dx.doi.org/10.1016/j.trf.2014.06.004
Urban sustainability as social innovation
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Müller-Eie, D., Bjørnø, L.
WIT Transactions on Ecology and the Environment
Conference: 9th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability, SC 2014, 23
September 2014 through 25 September 2014
(2014) WIT Transactions on Ecology and the Environment, 191, pp. 97-109.
http://dx.doi.org/10.2495/SC140091
A Quality-Based Approach to Public Transportation Planning: Theory and a Case Study
Cascetta, E., Cartenì, A.
(2014) International Journal of Sustainable Transportation, 8 (1), pp. 84-106.
http://dx.doi.org/10.1080/15568318.2012.758532
Assessment of innovative measures implemented in European bus systems using key performance
indicators
Cascajo, R., Monzon, A.
(2014) Public Transport, 6 (3), pp. 257-282.
http://dx.doi.org/10.1007/s12469-014-0085-0
State of the art and future perspectives for smart support services for public transport
Cunha, J.F.E., Galvão, T.
(2014) Studies in Computational Intelligence, 544, pp. 225-234.
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-04735-5_15
Study on influencing factors of public transport attractiveness based on the binary logit model
Zhou, F., Huang, J., Xu, R.
Institute (T and DI) of the American Society; Institute of Transportation Engineers (ITE); of Civil
Engineers (ASCE); The Transportation and Development; Transportation Research Board (TRB)
Conference: 14th COTA International Conference of Transportation Professionals: Safe, Smart, and
Sustainable Multimodal Transportation Systems, CICTP 2014, 4 July 2014 through 7 July 2014
(2014) CICTP 2014: Safe, Smart, and Sustainable Multimodal Transportation Systems - Proceedings
of the 14th COTA International Conference of Transportation Professionals, pp. 1412-1420.
http://dx.doi.org/10.1061/9780784413623.137
Planning and social media: A case study of public transit and stigma on twitter
Schweitzer, L.
(2014) Journal of the American Planning Association, 80 (3), pp. 218-238.
http://dx.doi.org/10.1080/01944363.2014.980439
Modeling the behavioral determinants of travel behavior: An application of latent transition
analysis
Kroesen, M.
(2014) Transportation Research Part A: Policy and Practice, 65, pp. 56-67.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2014.04.010
ICT-enabled system innovations in public services: Experiences from intelligent transport systems
Matthias Weber, K., Heller-Schuh, B., Godoe, H., Roeste, R.
(2014) Telecommunications Policy, 38 (5-6), pp. 539-557.
Public transport is confronted with major challenges such as climate change and congestion. This
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http://dx.doi.org/10.1016/j.telpol.2013.12.004
The effects of perception vs. "reality" on travel behavior after a major transit service change: The
case of Tallahassee, Florida
Bhattacharya, T., Brown, J., Jaroszynski, M., Batuhan, T.
(2014) Journal of Public Transportation, 17 (2), pp. 1-26.
Impact of capacity, crowding, and vehicle arrival adherence on public transport ridership: Los
Angeles and Sydney experience and forecasting approach
Davidson, B., Vovsha, P., Abedini, M., Chu, C., Garland, R.
Adam Pekol Consulting; Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics; Department for
Transport, Energy and Infrastructure, South Australia; et al.; GHD; I-View Social Research
Conference: 34th Australasian Transport Research Forum, ATRF 2011, 28 September 2011 through
30 September 2011
(2014) ATRF 2011 - 34th Australasian Transport Research Forum, .
A strategy for increased public transport usage - The effects of implementing a welfare maximizing
policy
Holmgren, J.
(2014) Research in Transportation Economics, 48, pp. 221-226.
http://dx.doi.org/10.1016/j.retrec.2014.09.046
Impact analysis of urban structure and the economic sustainability of public transport in the city of
Murcia (Spain)
García-Ayllón, S.
(2014) WIT Transactions on the Built Environment, 138, pp. 619-628.
Conference: 20th International Conference on Urban Transport and the Environment, UT 2014, 28
May 2014 through 30 May 2014
http://dx.doi.org/10.2495/UT140511
Heterogeneity in travel episode satisfaction of public transport trips: Results of a latent class
regression model
Rasouli, S., Timmermans, H.J.P.
Conference: 19th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies:
Transportation and Infrastructure, HKSTS 2014, 13 December 2014 through 15 December 2014
(2014) Proceedings of the 19th International Conference of Hong Kong Society for Transportation
Studies, HKSTS 2014 - Transportation and Infrastructure, pp. 77-84.
Customer loyalty differences between captive and choice transit riders
Zhao, J., Webb, V., Shah, P.
(2014) Transportation Research Record, 2415, pp. 80-88.
http://dx.doi.org/10.3141/2415-09
Delivering sustainable public transport: The case of the Better Bus Area Fund
Song, Y., Hickford, A., Preston, J.
(2014) Research in Transportation Economics, 48, pp. 373-380.
http://dx.doi.org/10.1016/j.retrec.2014.09.066
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Transforming the service idea - A communication and learning process
Gottfridsson, P., Stalhammar, A.
(2014) International Journal of Quality and Service Sciences, 6 (1), pp. 2-16.
http://dx.doi.org/10.1108/IJQSS-03-2013-0010
Investigating the factors affecting transit user loyalty
Imaz, A., Nurul Habib, K.M., Shalaby, A., Idris, A.O.
(2014) Public Transport, 7 (1), pp. 39-60.
http://dx.doi.org/10.1007/s12469-014-0088-x
Motivations for innovation in public transport: The benefits of a low cost perspective
Klasing Chen, M., Hooge, S., Segrestin, B., Hatchuel, A.
Conference: 13th International Design Conference, DESIGN 2014, 19 May 2014 through 22 May 2014
(2014) Proceedings of International Design Conference, DESIGN, 2014-January, pp. 1571-1580.
Modelling user perception of bus transit quality considering user and service heterogeneity
Bordagaray, M., dell'Olio, L., Ibeas, A., Cecín, P.
(2014) Transportmetrica A: Transport Science, 10 (8), pp. 705-721.
http://dx.doi.org/10.1080/23249935.2013.823579
Values, attitudes and travel behavior: A hierarchical latent variable mixed logit model of travel
mode choice
Paulssen, M., Temme, D., Vij, A., Walker, J.L.
(2014) Transportation, 41 (4), pp. 873-888.
http://dx.doi.org/10.1007/s11116-013-9504-3
Relationship Between Travel-Related Feelings, On-Trip Activities, and Use of Various Transport
Means in Urban Areas
Diana, Marco
(2014) Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Issue
Number: 2442, pp 29-36
http://dx.doi.org/10.3141/2442-04
Perceptions of Bicycle-Friendly Policy Impacts on Accessibility to Transit Services: The First and Last
Mile Bridge
Flamm, Bradley; Rivasplata, Charles
(2014), MTI Report 12-10, 100p
http://transweb.sjsu.edu/PDFs/research...ransit-accessibility-first-last-mile.pdf
An investigation of public transport users' willingness to select routes with transfers
Chowdhury, S J
(2014) PhD thesis
http://hdl.handle.net/2292/21871
A Global High Shift Scenario: Impacts And Potential For More Public Transport, Walking, And
Cycling With Lower Car Use
Replogle, Michael A; Fulton, Lewis M
(2014), ITDP report, 35p
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This study looks at how changes in transport infrastructure, policy, and public transit investment
would affect mobility as well as emissions from urban passenger transportation. Topics addressed by
this study include climate change, environmental sustainability, urbanization and economic and
social equity. Two future scenarios are explored, a baseline urban scenario and a "High Shift"
scenario. The High Shift scenario envisions large numbers of urban passengers traveling via clean
public transit and non-motorized transportation modes. This shift away from motor vehicle use
would save over $100 trillion in public and private capital and operating costs of urban transportation
and eliminate about 1.7 gigatons of carbon dioxide between now and 2050.
https://www.itdp.org/wp-content/uploads/2014/09/A-Global-High-Shift-Scenario_WEB.pdf
2013
Marknadsöppning – och sen?: samhällsekonomisk analys av förutsättningarna för en stärkt
kollektivtrafik
Nilsson, Jan-Eric; Pyddoke, Roger; Ahlberg, Joakim
VTI. VTI rapport, ISSN: 0347-6030; 772, 42 s, 2013
I januari 2012 öppnades marknaden för kolletivtrafik vilket innebär att det numera är möjligt att,
under förutsättning att vissa grundläggande villkor tillgodoses, bedriva buss- eller järnvägstrafik på
kommersiella villkor var som helst i landet. Fortfarande upphandlar emellertid RKTM huvuddelen av
trafiken i konkurrens. Under 2012 har endast få nyetableringar gjorts. I rapporten görs bedömningen
att det mesta talar för att omfattningen av nyetableringar också i framtiden kommer att vara högst
begränsad. Skälet är att en kommersiell operatör måste agera på en marknad där konkurrenten –
den upphandlade trafiken – endast tar betalt för hälften av kostnaderna. I rapporten behandlas också
möjligheten att övergå från att betala ut stöd för trafiken efter upphandling till att i stället tillämpa
en kundvalsmodell. Detta ska ses mot bakgrund av att den typ av kontrakt som idag är vanlig för att
betala ut en ersättning till operatören ger mycket begränsat utrymme för nytänkande. Beställaren
definierar hur bussar etc. ska gå och hur ofta, vilket pris som ska tas ut osv., och den operatör som är
villig att genomföra trafiken till lägst kostnad får skriva avtal. En konsekvens blir att möjligheterna att
pröva helt nya lösningar för att genomföra trafiken är mycket små. En kundvalsmodell skulle kunna
bryta detta mönster. Med ett sådant system bestämmer varje operatör själv pris, utbud och de andra
variabler som idag specificeras av beställaren. Samhällets engagemang tar sig i stället formen av en
ersättning per resenär till den eller de operatörer som bedriver trafik. Detta är samma förfarande
som idag tillämpas i skolans värld, inom primärvården, i delar av äldreomsorgen etc. Inom ramen för
denna rapport har en översiktlig bedömning gjorts av konsekvenserna av att införa en
kundvalsmodell också i kollektivtrafiken. Huvudslutsatsen är att det finns anledning att gå vidare för
att genomföra en mera genomarbetad studie av dessa frågor. Om en sådan genomlysning också
indikerar att förfarandet är intressant finns det anledning att genomföra kontrollerade försök för att
kunna bedöma om det är lämpligt att införa modellen i en bredare tillämpning.
Ämnesord: Kollektivtrafik, Avreglering, Anbud, Marknad, Konkurrens, Upphandling, Public transport,
Deregulation, Tender, Market, Competition, Procurement
http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:670641/FULLTEXT01.pdf
Bus Rapid Transit: ett kollektivt färdsätt med framtid
Bösch, Stephan; Nordström, Andreas; Fält, Sebastian
Trafikverket. Publikation, 2013:104, 64 s, 2013
Bus Rapid Transit (BRT) ges allt större uppmärksamhet i Sverige. BRT beskrivs ofta i termerna ”Tänk
tunnelbana – kör buss” eller ”Tänk spårvagn – kör buss”, vilket innebär att det handlar om ett
högkvalitativt och högprioriterat kollektivtrafiksystem som är baserad på bussar. Kunskapen om
detta kollektiva ”färdsätt” är däremot inte lika välspridd och även bland experterna är det oklart vad
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BRT exakt är och var gränsen mellan vanlig busstrafik och BRT ska dras. Som en fördjupning i
Trafikverkets kapacitetsutredning försöker denna rapport sätta fingret på vad BRT kan vara och hur
det bör tolkas i en svensk europeisk kontext. Rapporten innehåller därför en mindre
kunskapssammanställning med ett särskilt fokus på kostnads- och stadsutvecklingsfrågor. Syftet med
denna rapport är att överblicka vad BRT är respektive kan vara. Rapporten ger en bild av vilken form
av BRT som är intressant i ett svenskt europeiskt sammanhang, beaktandes den stadsutveckling som
framöver är önskvärd. Utifrån detta kan BRT:s nisch för kollektiva färdmedelslösningar i Sverige
beskrivas.
ISBN 978-91-7467-497-2
Ämnesord: Bussar, Kollektivtrafik, Bus, Public transport
https://trafikverket.ineko.se/se/tv17543
Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta
Nilsson, Jan-Eric; Pyddoke, Roger; Andersson, Matts
VTI. VTI rapport, ISSN: 0347-6030; 793, 76 s, 2013
Regeringen har tillsatt utredningen om Fossilfri FordonsFlotta 2030 (FFF) för att få underlag för en
strategi om hur man kan göra trafiken oberoende av fossila drivmedel. Utredningen studerar ett
antal möjligheter att minska utsläppen. FFF har därför bett VTI ta fram ett underlag för att bedöma
möjligheterna att flytta över bilister till kollektiva färdmedel och på så sätt bidra till det överordnade
målet om minskade utsläpp. Uppdraget genomförs också mot bakgrund av det mål som branschen –
dvs. representanter för regionala huvudmän, utövare av trafiken samt statliga myndigheter – ställt
upp som innebär att antalet resenärer ska fördubblas från 2006 till 2020. Denna rapport utgör VTI:s
slutrapportering till FFF.
Ämnesord: Kostnader, Taxa, Skatter, Prognoser, Koldioxid, Emissioner, Trafikhuvudman, Polis,
Kollektivtrafik, Upphandling, Cost, Tariff, Tax, Forecast, Carbon dioxide, Emission, Transport authority,
Police, Public transport, Procurement
http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:670677/FULLTEXT01.pdf
Innovations for sustainable public transport: experiences and challenges in the Scandinavian
countries
Hrelja, Robert; Hansson, Lisa; Richardson, Tim; Svensson, Tomas; Lissandrello, Enza; Naess, Petter;
Tennøy, Aud; Longva, Frode
The aim of the project has been to analyse institutional and planning conditions for public transport
in the Scandinavian countries from a comparative perspective, looking at the county of Skåne
(Sweden) and the municipalities of Aarhus (Denmark) and Trondheim (Norway). The report considers
qualitative case studies of public transport in Skåne, Aarhus, and Trondheim, and uses an empirical
material consisting of written material and interviews. It concludes that: (i) new forms of
coordination between organizations and policy areas are called for in a number of critical areas, if
public transport is to contribute effectively to the development of an efficient and sustainable
transport system (for example, forms for the coordination of public transport, land use, and
infrastructure planning); (ii) public transport must not be seen as an end in itself, or as merely a
technical transport system; (iii) the successful pursuit of public-transport innovations relies upon
complex, interwoven stories and arguments that persuade diverse actors and organizations to
collaborate and act on their shared meanings; and (iiii) there is a need to challenge the planning
myths used to mobilize support for land-use and traffic system developments that undermine the
long-term competitiveness of public transport.
VTI. VTI rapport, ISSN: 0347-6030; 799A, 24 s, 2013
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Ämnesord: Kollektivtrafik, Administration, Attraktivitet (transporter), Ökning, Stadsplanering,
Markanvändning, Policy, Kommunalförvaltning, Fallstudier, Danmark, Norge, Sverige, Public
transport, Administration, Attractiveness (transp), Increase, Town planning, Land use, Land use
planning, Policy, Local authority, Case study, Denmark, Norway, Sweden
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-393
Ökad andel kollektivtrafik - hur?: en kunskapssammanställning
Holmberg, Bengt
Lunds universitet. Tekniska högskolan. Teknik och samhälle. Trafik och väg. Bulletin, ISSN: 1653-1930;
286, 92 s, 2013
Den här rapporten är en kunskapsöversikt som belyser vilka styrmedel och åtgärder som kan
användas för att öka andelen kollektivtrafik samt vilka effekter som kan förväntas av olika åtgärder
och styrmedel. Den belyser också några utmaningar som kollektivtrafiken står inför och vilka krav
som resenärerna ställer på kollektivtrafiken för att den skall kunna utgöra ett alternativ. Den baseras
på en litteraturgenomgång men också på egen erfarenhet från många års arbete med forskning om
kollektivtrafik. Huvuddelen av rapporten består av en genomgång av olika åtgärder såsom: taxor,
restider, punktlighet, bekvämlighet och komfort, information, bebyggelseplanering m.m. Vidare
redovisas förväntade effekter av några ekonomiska incitament såsom reseavdrag, subventionerat
kollektivtrafikkort, förmånsbil och parkering.
Ämnesord: Kollektivtrafik, Ökning, Attraktivitet (transporter), Marknadsföring, Metoder, Public
transport, Increase, Attractiveness (transp), Marketing, Method
http://www.lu.se/lup/publication/4172971
Bygg för attraktiv kollektivtrafik: tre kommuner som kan lära oss läxan
Johansson, Birgitta; Isaksson, Karolina; Thoresson, Karin
Attraktiv och effektiv kollektivtrafik är en nyckel till hållbara städer och transportsystem. Därför
måste bebyggelsen planeras efter kollektivtrafikens behov och förutsättningar redan från början. I
den här skriften förmedlar vi kunskap om hur kollektivtrafikplaneringsfrågor och fysisk planering kan
samordnas för att stärka kollektivtrafiken. Utifrån tre exempel sammanfattar vi framgångsfaktorer
och rekommendationer till olika målgrupper. Skriften vänder sig främst till politiker och tjänstemän i
kommunerna och i de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.
Sveriges kommuner och landsting, 36 s, 2013
ISBN 978-91-7585-021-4
Ämnesord: Kollektivtrafik, Förbättring, Attraktivitet (transporter), Stadsplanering, Public transport,
Improvement, Attractiveness (transp), Town planning
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-021-4.pdf?issuusl=ignore
Kundundersökningar, innovationer och lojalitet i transportföretag
Roos, Inger; Friman, Margareta; Olsson, Lars E
Karlstad Universitet. Arbetsrapport, Centrum för tjänsteforskning, SAMOT, 23 s, 2013
Denna rapport presenterar resultaten från en intervjurunda bland Samots partnerföretag kring deras
kundundersökningar. Kontakten med företagen skedde under våren och hösten 2013. Företagen var
villiga att ställa upp på intervjuer med en eller flera medarbetare, de flesta i ledande ställningar i
företaget, och förutom att bara fokusera på denna undersökning var flera företag villiga att diskutera
också andra kundundersökningar de gör. De flesta företag har en god insikt i sin situation och är
mycket intresserade av resultaten på sina mätningar. Angående partnerföretagens
kundundersökningar kan man dela in svaren generellt i (1) huruvida kundundersökningarna
utvecklats och (2) i vilken riktning. Kundundersökningarna har utvecklats och i jämförelse med en
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tidigare rapport (Eriksson 2006) ser vi att de egna och specifika undersökningarna ökat i antal i
förhållande till kollektivtrafikbarometern och att företagen blickar framåt dvs. framtiden är i fokus,
när tidigare undersökningar mera beskrivit det som kunderna redan upplevt. Mer specifikt,
partnerföretagen diskuterar nu web-lösningar, mera effektiva lösningar på sina funktioner och
lojalitet som framtida intressanta foci. Därtill börjar partnerföretagen intressera sig för hela den
kontext de ingår i. De kommunala intressenterna, huvudmännen, operatörerna och slutkunderna
ingår alla i ett system som en del av de intervjuade vill göra mer enhetliga gällande
kundundersökningar.
Ämnesord: Kollektivtrafik, Ledning och organisation, Public transport, Management
http://www.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2011/08/kundunders_kningar_innovation
er_och_lojalitet_i__14165.pdf
Färdplan: kollektivtrafikens roll i en hållbar samhällsutveckling
Smidfelt Rosqvist, Lena; Lindkvist Scholten, Christina; Isaksson, Karolina; Rosengren, Charlotte;
Ringqvist, Stenerik; Eskengren, Johan; Lantz, Kjell-Åke
Redaktör: Leufstadius, Helena
Svensk Kollektivtrafik, K2 – Nationellt kunskaps- och kompetenscentrum för kollektivtrafik, 102 s,
2013
Tanken med rapporten är att den ska utgöra underlag för en ny kraftsamling i branschen som kan ta
kollektivtrafiken till nästa utvecklingsnivå. I fokus återfinns både resenärsperspektivet och
hållbarhetsperspektivet eftersom satsning på kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en hållbar
samhällsutveckling. I färdplanen återfinns också ett mer långsiktigt perspektiv än tidigare då vi tar
sikte fram mot år 2030. Bakom färdplanen står K2 och Svensk Kollektivtrafik tillsammans med
Stockholms läns landsting, Samtrafiken, Västra Götalandsregionen, Swedavia, Bombardier Transport,
Europakorridoren, Energimyndigheten, Sjöfartsverket, Länstrafiken Mälardalen, Värmlandstrafik,
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Jönköping, Taxi Stockholm och X2AB.
Ämnesord: Kollektivtrafik, Planering, Långsiktig, Utveckling, Förbättring, Attraktivitet (transporter),
Public transport, Planning, Long term, Development, Improvement, Attractiveness (transp)
http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/fardplan_2013.pdf
Att öppna datakällor för tredjeparts-utveckling: rekommendationer för kollektivtrafikbranschen
Rudmark, Daniel
Viktoria Swedish ICT, 24 s, 2013
Under senare år har öppna datakällor blivit en allt mer populär ansats för att öka spridningen av
information från kollektivtrafiken. Genom att ex. tidtabellinformation och realtidsinformation blir
tillgängliga för tredjepartsutvecklare utanför den egna organisationen kan nya innovativa tjänster
skapas. Det finns ingen entydig definition på vad en öppen datakälla är men typiskt menas att 1) den
saknar exklusivitet – d.v.s. alla intresserade parter har möjlighet att använda datakällan och 2) den är
möjlig att återanvända i nya tjänster helt utan eller endast med mindre begränsningar. Tekniskt kan
en öppen datakälla vara allt från en publicerad Excel-fil till en databas till ett API. Inom
kollektivtrafikbranschen används företrädesvis öppna API:er för att tillgängliggöra information till
tredje part. API står för Application Programming Interface möjliggör för en programmerare att
använda rutiner eller hämta data som ligger utanför den kod man skrivit själv. Traditionellt har ett
API varit en ingång till olika kodbibliotek på ex. programmerarens egen dator men med internets
intåg möjliggörs även anrop till kod som fysiskt kan ligga någon helt annanstans. Med öppet API
menas att det är tillgängligt i princip för vem som än är intresserad och därmed helt saknas eller finns
mycket liten exklusivitet avseende tillgången till API:et. Genom att tillhandahålla ett API mot
organisationens data kan API:et ligga till grund för nya typer av tjänster och idag har ledande
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mjukvaruplattformar från ex. Google, Facebook, Twitter, Salesforce och Dropbox egna API:er – med
olika grad av öppenhet – där de uppmanar utvecklare att bygga nya innovativa tjänster.
Ämnesord: Databaser, Datautbyte, Dataöverföring, Resenärsinformation, Realtid, Kollektivtrafik,
Appar, Database, Data exchange, Data transmission (telecom), Passenger information, Real time,
Public transport
https://www.viktoria.se/sites/default/files/pub/www.viktoria.se/upload/publications/rapport_oppe
n_kollektivtrafikinformation.pdf
Examining the ridership attraction potential of bus rapid transit: A quantitative analysis of image
and perception
Cain, A., Flynn, J.
(2013) Journal of Public Transportation, 16 (4), pp. 63-82.
User-centered design of passenger information systems
Beul-Leusmann, S., Jakobs, E.-M., Ziefle, M.
Conference: 2013 IEEE International Professional Communication Conference, IPCC 2013, 15 July
2013 through 17 July 2013
(2013) IEEE International Professional Communication Conference, art. no. 6623931, .
http://dx.doi.org/10.1109/IPCC.2013.6623931
Innovative transit systems and practices - Relevant programs under the Federal Transit
Administration
Kulyk, W., Lau, A.H.
Public Transportation Committee (PTC) of the; ASCE Transportation and Development Institute
Conference: 3rd International Conference on Urban Public Transportation Systems 2013, 17
November 2013 through 20 November 2013
(2013) Urban Public Transportation Systems 2013 - Proceedings of the 3rd International Conference
on Urban Public Transportation Systems, pp. 381-394.
Informing the design of future transport information services with travel behaviour data
Foell, S., Rawassizadeh, R., Kortuem, G.
Conference: 2013 ACM Conference on Ubiquitous Computing, UbiComp 2013, 8 September 2013
through 12 September 2013
(2013) UbiComp 2013 Adjunct - Adjunct Publication of the 2013 ACM Conference on Ubiquitous
Computing, pp. 1343-1346.
In order to increase the attractiveness of public transport systems, information technology has great
http://dx.doi.org/10.1145/2494091.2499219
Fiorio, C.V., Florio, M., Perucca, G.
User satisfaction and the organization of local public transport: Evidence from European cities
(2013) Transport Policy, 29, pp. 209-218.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2013.06.004
Determining a public transport satisfaction index from user surveys
del Castillo, J.M., Benitez, F.G.
(2013) Transportmetrica A: Transport Science, 9 (8), pp. 713-741.
http://dx.doi.org/10.1080/18128602.2011.654139
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Perceived service quality in bus transit service: A structural equation approach
De Oña, J., De Oña, R., Eboli, L., Mazzulla, G.
(2013) Transport Policy, 29, pp. 219-226.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2013.07.001
Handling stakeholder uncertain judgments in strategic transport service analyses
Lupo, T.
(2013) Transport Policy, 29, pp. 54-63.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2013.04.002
'Invitation to the voyage': The design of tactile metaphors to fulfill occasional travelers' needs in
transportation networks
Brunet, L., Megard, C., Paneels, S., Changeon, G., Lozada, J., Daniel, M.P., Darses, F.
Conference: 2013 IEEE World Haptics Conference, WHC 2013, 14 April 2013 through 17 April 2013
(2013) 2013 World Haptics Conference, WHC 2013, art. no. 6548418, pp. 259-264.
http://dx.doi.org/10.1109/WHC.2013.6548418
The climate impact of travel behavior: A German case study with illustrative mitigation options
Aamaas, B., Borken-Kleefeld, J., Peters, G.P.
(2013) Environmental Science and Policy, 33, pp. 273-282.
http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2013.06.009
Not just the bus: An approach to extend dialogue marketing
Link, C., Hössinger, R., Raich, U., Unbehaun, W.
Conference: 19th International Conference on Urban Transport and the Environment, UT 2013, 29
May 2013 through 31 May 2013
(2013) WIT Transactions on the Built Environment, 130, pp. 623-634.
http://dx.doi.org/10.2495/UT130501
Psychometric analysis of the satisfaction with travel scale
Friman, M., Fujii, S., Ettema, D., Gärling, T., Olsson, L.E.
(2013) Transportation Research Part A: Policy and Practice, 48, pp. 132-145.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2012.10.012
Transit proximity and car parking demand at medium/high density residential developments
Kelly, A., Pekol, A.
Conference: 36th Australasian Transport Research Forum, ATRF 2013, 2 October 2013 through 4
October 2013
(2013) Australasian Transport Research Forum, ATRF 2013 - Proceedings, .
Perceived attributes of bus and car mediating satisfaction with the work commute
Eriksson, L., Friman, M., Gärling, T.
(2013) Transportation Research Part A: Policy and Practice, 47, pp. 87-96.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2012.10.028
Evaluating travel training in northern Sydney: Methodological and practical issues
Stevens, N., Battellino, H., Pedler, K.
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Conference: 36th Australasian Transport Research Forum, ATRF 2013, 2 October 2013 through 4
October 2013
(2013) Australasian Transport Research Forum, ATRF 2013 - Proceedings, .
Changes in travel mode use after residential relocation: A contribution to mobility biographies
Scheiner, J., Holz-Rau, C.
(2013) Transportation, 40 (2), pp. 431-458.
http://dx.doi.org/10.1007/s11116-012-9417-6
Quality attributes of public transport that attract car users: A research review
Redman, L., Friman, M., Gärling, T., Hartig, T.
(2013) Transport Policy, 25, pp. 119-127.
http://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2012.11.005
Empowering Individuals to Make Environmentally Sustainable and Healthy Transportation Choices
in Mega-Cities through a Smartphone App
Zheng, Yan; Flanagan, Sara V; Morabia, Alfredo
(2013), Final Report, 32p
A paradox of industrialized society is the overreliance on unsustainable fossil fuel energy for
transportation and insufficient use of sustainable bodily energy for more physically active modes of
transport. Different modes of transportation require varying levels of physical activity, with cars
being the most sedentary, followed by public transportation, and active transportation (walking and
biking). Preference (individual and societal) for sedentary travel modes such as car driving over
available physically active travel modes has contributed to air pollution and the epidemic of obesity.
Low-carbon transport systems have the potential to improve the health of citizens and to mitigate
climate change simultaneously. Among the potential solutions for low-carbon transport systems,
innovations in technology and demand reduction have received much attention, with less
consideration toward behavioral options that are also critical to a decarbonized transport sector.
Currently, behavioral change options are rarely considered in the decision-making process of
transportation projects because their efficacy is largely unknown. An example of behavioral option
for decarbonizing transport is a non-price-based policy to trigger individual behavioral change using
"nudges", defined as any aspect of a choice set that alters behavior without foreclosing alternatives
or significantly changing economic incentives. The intervention should be easy and cheap to
implement; for example, a nudge could disclose information. Evidence has emerged that the
American public has a knowledge perception bias for energy consumption and efficiency that tends
to underestimate carbon emission of day-to-day activities. This study investigates whether
insufficient and inaccurate perceptions of carbon emission and bodily energy expenditure in day-today travel may be barriers for adopting more physically active and environmentally sustainable travel
modes. The authors conducted a randomized controlled trial to assess impacts of a behavioral nudge
intervention consisting of a new smartphone app onTrac. The app was developed to report
personalized knowledge of carbon emission and calories burned associated with user specified travel
modes, with walking and bicycling automatically detected through accelerometer. Undergraduate
students of Queens College, City University of New York were recruited to participate in baseline
surveys (N=85) designed to evaluate factors that may influence their travel mode preferences and
behavior. Although both car and public transit commuters are found to be pro-environment, they are
significantly different in that public transit commuters displayed less affection towards driving and
were more comfortable using public transit (attitude factors), were more encouraged by their
families to use public transit and had more friends who use public transit (norm factors). Transit
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commuters also had less situational constraints such as owning an automobile for work and
managing their schedule than car commuters. Repeat surveys following a three week trial of the
onTrac app found significant increases in self-reported consideration for the environmental impact of
transportation choice among students who used the app (N=24), compared to the control group
(N=26) who did not. Significantly more favorable attitudes towards carpooling post-trial were noted
only among the car drivers (N=12) in the app group. Further studies, with larger sample sizes and an
improved app that can detect all travel modes automatically using the smartphone's built in sensors
are warranted to explore how this elevated environmental cognition may interact with attitude and
situational factors, perhaps moderated by perceived control, to influence actual travel choice
behavior.
http://www.utrc2.org/publications/empowering-individuals-make-environmentally-sustainable-andhealthy-transportation
Transit Climate Change Adaptation Assessment/Asset Management Pilot for the Metropolitan
Atlanta Rapid Transit Authority
Amekudzi, Adjo; Crane, Matthew; Springstead, David; Rose, David; Batac, Tiffany
(2013) FTA Report No. 0076, 58p
Public transit agencies play an important role in the provision of safe, reliable, and cost-effective
transportation for the communities they serve. With the growing intensity and frequency of extreme
weather events, such as hurricanes Irene and Sandy, several public transportation agencies have
begun to adapt their systems to make them more resilient to the changing climate conditions. This
report applies transit asset management principles to climate change adaptation using the Federal
Transit Administration's "Asset Management Guide." Climate change adaptation generally involves
understanding potential impacts of the changing climate on an agency's services and assets and
taking necessary actions to avoid, reduce, or manage anticipated impacts. For transit agencies, this
involves identifying vulnerable assets and their associated risks and prioritizing improvements to
develop more resilient systems while achieving other system performance objectives. Principles from
the "Asset Management Guide" are applied to demonstrate how a public transit agency can adapt to
extreme weather events or changes in climate using the Metropolitan Atlanta Regional Transit
Authority (MARTA) as a case study. The report outlines procedures for identifying the climate
hazards and vulnerable assets and their associated risks in a transit agency's service area. It identifies
opportunities to integrate climate adaptation strategies in a transit asset management system at the
enterprise and asset levels and then link the resulting information to appropriate business units to
manage risks while undertaking continual improvement and updates in the life cycle management of
assets. Addressing climate change through asset management programs can help agencies achieve
system resilience simultaneously with other system performance objectives such as safety, mobility
and the state-of-good-repair.
http://ntl.bts.gov/lib/55000/55500/55559/FTA_Report_No._0076.pdf
Experience with value-for-money urban public transport system enhancements
Currie, G; Scott, R; Tivendale, K
(2013) NZ Transport Agency research report 531, 90p
This report reviews research literature and published evidence regarding the value for money of
urban public transport enhancements. The improvements most likely to be of value are peak period
fare increases (which increase revenue but cause a decline in patronage), bus priority measures,
rationalising peak network and service design (reducing vehicle and crew requirements) and bus
route (and network) simplification. Several improvement measures are thought to be &lsquo;on the
edge&rsquo; of profitability including bus route and network restructuring (where the focus is on
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reducing costs and refocusing resources on more patronage and revenue effective routes and
services), new buses, personal safety and security measures (low-cost measures), real-time
passenger information measures and branding, promotion and signage measures. New services
including new routes, extended service hours and spatial coverage plus increased frequency are
considered to be higher cost items with medium impacts. Increased frequency and reduced fares are
identified as measures with medium-to-high patronage and revenue impacts but with high costs.
Hence these are likely to be high net cost items requiring subsidy. Understanding customer needs in
each market is important to target improvements and maximise value to existing and potential
customers.
https://www.nzta.govt.nz/assets/resources/research/reports/531/docs/531.pdf
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Bilaga A: Visualiseringar
För visualiseringarna har verktygen BibExcel, VOSViewer och Wordle 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 94th Annual Meeting
Compendium of Papers. TRB 94th Annual Meeting hölls den 11-15 januari 2015 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.

Figur B1. Ordmoln för hela konferensen. Alla ämnesord som har förekommit minst 25 gånger.
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Figur B2. Ordmoln för området Intermodala transporter. Alla ämnesord som har förekommit minst 2 gånger.
Ämnesorden Intermodal transportation och Multimodal transportation är dock borttagna från ordmolnet.

Figur B3. Ordmoln för området Järnväg. Alla ämnesord som har förekommit minst 3 gånger.
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Figur B4. Ordmoln för området Luftfart. Alla ämnesord som har förekommit minst 2 gånger.

Figur B5. Ordmoln för området Sjöfart. Alla ämnesord som har förekommit minst 3 gånger
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Figur B6. Ordmoln för området Väg. Alla ämnesord som har förekommit minst 20 gånger.

Figur B7. Värmekarta för hela konferensen.
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Figur B8. Värmekarta för området Intermodala transporter

Figur B9. Värmekarta för området Järnväg
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Figur B10. Värmekarta för området Luftfart.

Figur B11. Värmekarta för området Sjöfart
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Figur B12. Värmekarta för området Väg.
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Bilaga B: Förkortningar
ACEA

European Automobile Manufacturers Association

ACT

Australian Capital Territory

APTA

American Public Transportation Association

BIM

Building Information Modeling, sv. Byggnadsinformationsmodellering

BRT

Bus Rapid Transit

BVWP

Bundesverkehrswegeplan

CAAFI

Commerical Aviation Alternative Fuels Initiative

CARRS-Q

Centre for Accident Research & Road Safety – Queensland

CEF

Connecting Europe Facility

CHSR

California High-Speed Rail

CNDS

Centrum för naturkatastroflära

DARPA

Defense Advanced Research Projects Agency

DB

Deutsche Bahn

DfT

Department for Transport (Storbritannien)

EAPA

European Asphalt Pavement Association

EC2B

easy to be

ETCS

European Train Control System

ETSC

European Transport Safety Council

EUPAVE

European Concrete Paving Association

FEHRL

Forum of European National Highway Research Laboratories

FHWA

Federal Highway Administration

GATEway

Greenwich Automated Transport Environment

GMV

Göteborgs miljövetenskapliga centrum

GPS

Global Positioning System

HPM

High-Performance Mortar

HSL/HRT

Helsingin seudun liikenne / Helsingforsregionens trafik

HVO

Hydrogenated Vegetable Oils

ICAO

International Civil Aviation Organization

IEA

International Energy Agency

IMO

International Maritime Organization

INAF

Initiatives for Next Generation Aviation Fuels
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ITF/OECD

International Transport Forum/Organisation for Economic Co-operation
and Development

IoT

Internet of Things

ITS

Intelligenta transportsystem

JVTC

Järnvägstekniskt centrum

K2

Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

LED

Light-emitting diode

LNG

Liquified Natural Gas

Maas

Mobility as a service

Mistra

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NCAP

New Car Assessment Program

NECA

Nitrogen Oxides Emission Control Area

NHTSA

National Highway Traffic Safety Administration

NISA

Nordic Initiative for Sustainable Aviation

NPM

New Public Management

NTM

Nätverket för transporter och miljön

RAP

Reclaimed Asphalt Pavement

Samot

The Service and Market Oriented Transport Research Group

SAMS

Sustainable Accessibility and Mobility Services

SECA

Svavelkontrollområde/Sulphur Emission Control Area

SESAR

Single European Sky ATM Research

SFC

Svenskt förgasningscentrum

SHC

Svenskt el- och hybridfordonscentrum

SMC

Sveriges motorcyklister

SUMP

Sustainability Urban Mobility Planning

SVBRF

Svenska väg- och broräckesföreningen

TEB

Transit Elevated Bus

TEN-T

Trans-European Transport Network

TfL

Transport for London

TRB

Transportation Research Board

TRIP

Transport Research & Innovation Portal

TROMP

Malmös Trafik- och mobilitetsplan

TØI

Transportøkonomisk institutt
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UITP

International Association of Public Transport / L’union internationale
des transports publics

UMTRI

University of Michigan Transportation Research Institute

UPS

Uninterruptible Power Supply

URBSEC

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet

VDB

Verband der Bahnindustrie in Deutschland e.V.

VIN

Vehicle Identity Number

VviS

Vägväderinformationssystem

WLAN

Wireless Local Area Network
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