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Förord 

Detta är Trafikverkets trafikslagsövergripande plan för utveckling av metoder, modeller 

och verktyg – för analys av samhällsekonomi, järnvägskapacitet, effektsamband och 

statistik samt för trafik- och transportprognoser. 

Planen är en ny version av den utvecklingsplan som togs fram av Trafikverket 2014. 

Denna gång har planen utökats med områdena järnvägskapacitet och statistik. Den 

kommer att uppdateras en gång per år vad gäller projektförslagen i avsnitt 3-9.  

Det övergripande målet är att kunna konsekvensbeskriva och värdera åtgärdsförslag 

inom infrastruktursektorn med hjälp av metoder, modeller och verktyg för analys av 

samhällsekonomi, järnvägskapacitet, effektsamband, statistik samt trafik- och 

transportprognoser. Syftet med planen är att tydliggöra vilka utvecklingsinsatser som 

krävs för att konsekvensbeskriva och värdera åtgärdsförslag. 

Planen ska ligga till grund för prioriteringar i Trafikverkets ordinarie verksamhet, i 

verksamhetsplaneringen och i arbete med forskning och innovation. Planen har bäring 

bland annat mot Trafikverkets FOI-portfölj Mer nytta för pengarna som har till syfte att 

skapa effektivare planeringsprocesser för utveckling av transportsystemet. 

Projektförslagen ska ses som ett underlag för sådana prioriteringar och inte som att 

Trafikverket har tagit ställning till exakt vilka förslag som ska genomföras. 

Bedömningarna av resursbehov är mycket ungefärliga och ska endast ses som en 

indikation på om förslagen kräver en stor eller liten insats. Angivna projektförslag är 

sådana som bedöms har en rimlig utvecklingsmöjlighet. Det kan finnas utvecklingsidéer 

som inte nämns i denna rapport, men som kommer att vara möjliga i framtiden. 

Trafikverket kommer att vara öppet för sådana nya idéer och projektförslag. 

Arbetet med planen för utveckling har samordnats av Sylvia Yngström Wänn och 

Carsten Sachse vid Trafikverkets avdelning Expertcenter, enheten Samhällsekonomi och 

trafikprognoser. Avstämningar har under arbetets gång gjorts internt på Trafikverket 

och med externa intressenter.  

 

Borlänge 2016-03-01 

 

Lena Erixon 
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1. Inledning 

I det här avsnittet beskrivs bakgrund, syfte och mål för den trafikslagsövergripande 

planen för utveckling av metoder, modeller och verktyg för analys av samhällsekonomi, 

järnvägskapacitet, effektsamband och statistik samt för trafik- och transportprognoser. I 

avsnitt 2 beskrivs de mest angelägna utvecklingsområdena, i avsnitten 3-9 beskrivs 

projektförslag kopplade till dessa. Planen vänder sig till alla intresserade, både inom 

Trafikverket och utanför. En viktig målgrupp är potentiella utförare av projekt. 

Planen ska ligga till grund för prioriteringar i Trafikverkets ordinarie verksamhet, i 

arbetet med verksamhetsplanering och med forskning och innovation. Projektförslagen 

ska ses som ett underlag för sådana prioriteringar och inte som att Trafikverket har tagit 

ställning till vilka projekt som ska genomföras. Vad som i slutändan genomförs är 

beroende av Trafikverkets anslag.1 Bedömningarna av resursbehoven är mycket 

ungefärliga och ska endast ses som en indikation på om förslagen kräver stor eller liten 

insats.  

1.1  Bakgrund 

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av hela transportsystemet för luftfart, 

sjöfart, vägtrafik och järnvägstrafik, samt hela ansvaret för drift, underhåll och byggande 

av statliga vägar och järnvägar.  

Trafikverket har även, utifrån sin förordning från regeringen, i uppgift att utveckla och 

förvalta metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser inom transportområdet 

samt att ta fram och tillhandahålla aktuella trafikprognoser. Det gäller för alla trafikslag, 

alla infrastrukturhållare och alla steg i planeringsprocesserna. Detta beskrivs i det 

övergripande transportpolitiska målet och i regeringens Förordning (2010:185) med 

instruktion för Trafikverket. Det är därför denna trafikslagsövergripande plan för 

utveckling av analys- och prognos- och effektmetoder är viktig – för hela samhället. Alla 

vinner på ökad pålitlighet, precisare mätningar och bättre utvärdering. 

Prognoserna och kalkylerna inom transportsektorn är på en övergripande nivå väl 

utvecklade – det är få sektorer som har så strukturerade beslutsunderlag. Det finns dock 

utvecklingspotential i metoder, modeller och analysverktyg vad gäller funktion och 

precision samt i att utveckla tydligheten, begripligheten och pedagogiken i redovisning 

av resultat. Dessutom förändras omvärlden ständigt, varför uppdatering av metoder, 

modeller och verktyg behövs. Det finns även många svårvärderade effekter och 

konsekvenser som inte fullständigt ingår i Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler 

idag men som vore önskvärt att få med. Exempel på svårvärderade effekter är vissa 

miljöeffekter, regionala fördelningseffekter, kulturella värden och effekter för 

näringslivet. En del av dessa effekter inkluderas  i den samhällsekonomiska analysen 

och andra finns främst som verbala beskrivningar.  

                                                           
1 Beskrivningar av Trafikverkets portföljer för arbetet med forskning och utveckling finns på Trafikverkets 

hemsida, se http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Forskning-och-innovation/Trafikverkets-Strategi-

och-planer-for-Forskning-och-innovation/. 

 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Forskning-och-innovation/Trafikverkets-Strategi-och-planer-for-Forskning-och-innovation/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Forskning-och-innovation/Trafikverkets-Strategi-och-planer-for-Forskning-och-innovation/
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På Trafikverket behöver vi också kunna analysera styrmedel. Behoven av att styra 

utvecklingen mot önskade mål såsom ett långsiktigt och hållbart transportsystem ur 

klimat- och social synpunkt ökar. Det innebär att vi måste utveckla modeller och 

metoder som kan analysera effekterna av stora förändringar i samhällsstrukturen och 

stora kostnadsförändringar för transporter.  

Vidare är det viktigt att satsa på att utveckla metoder och effektsamband där de saknas 

helt eller där verifierade samband är svaga. Exempel på sådana områden är 

effektsamband för drift- och underhåll (särskilt för järnväg), för trimningsåtgärder, för 

sammansättningen av vagnparken på järnvägssidan och för beteendepåverkande 

åtgärder liksom för en del myndighetsåtgärder, såsom styrmedel. 

Trafikverket arbetar internt och stödjer kunder i olika frågor. Vad gäller 

järnvägskapacitet så innefattar detta stöd att utarbeta framtida trafikupplägg och 

tidtabeller, analysera kapacitetsutnyttjandet på järnvägen och identifiera flaskhalsar i 

trafiksystemen. För tidtabellsanalyser används olika planeringssystem för att skapa 

tidtabeller. För att testa robustheten i tabellerna kan även simuleringar utföras. 

Beräkningar av kapacitetsutnyttjande baseras på en metod för matematisk 

kapacitetsberäkning.  

Den statistik som behandlas i utvecklingsplanen är begränsad till underlagsdata som 

utgör indata, förutsättningar och valideringsdata till trafikprognoser och 

samhällsekonomiska analyser.  

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 

och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 

landet. Samhällsekonomisk effektivitet är således ett viktigt kriterium för alla åtgärder 

som vidtas i transportsystemet såsom investeringar, drift och underhåll, skatter och 

avgifter, trafikstyrning och kapacitetstilldelning på järnväg. Det finns ett behov av 

metoder och riktlinjer som säkerställer att de samhällsekonomiska bedömningarna är 

objektiva och sker på ett strukturerat och enhetligt sätt. Samhällsekonomiska kalkyler är 

en metod för detta och en viktig grund för bedömning av samhällsekonomisk 

effektivitet.  

1 oktober tas årligen beslut om vilka effektsamband samt prognos- och 

analysförutsättningar som ska gälla från 1 april nästkommande år. Detta offentliggörs på 

Trafikverkets hemsida för en second opinion. Den 1 mars varje år finns uppdaterade 

trafikprognoser planeringsverktyg och metoder klara. Den 1 april slutligen, publiceras de 

prognoser, effektkataloger, värderingar, verktyg eller dylikt som ska tillämpas det 

kommande året. 

En utbildningsplan kommer att presenteras på Trafikverkets hemsida under 2016 inom 

områdena metoder, modeller och verktyg för analys av samhällsekonomi, samt för 

trafik- och transportprognoser2.  

För information om Trafikverkets prognoser, se foldern på Trafikverkets hemsida: 

www.trafikverket.se/samhällsekonomiochprognoser. 

                                                           
2 Täcker en del av avdelningen Expertcenters verksamhet. 

http://www.trafikverket.se/samhällsekonomiochprognoser
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En förteckning över pågående och avslutade forskningsprojekt inom de områden som 

planen omfattar, finns publicerad på Trafikverkets hemsida, se 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-

analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/pagaende-avslutade-

forskningsprojekt-samhallsekonomiska-analyser-trafikprognoser/. 

 1.2 Långsiktig strategi 

Den långsiktiga utvecklingsstrategin består av två delar:  

1. att komplettera med det som är önskvärt men som vi idag inte kan analysera, 

och  

2. genomföra konsistenta helhetsanalyser.   

Det vore önskvärt att kunna analysera mycket stora förändringar vad gäller 

markanvändning, beteendemönster och transportsystemförändringar. Även 

scenarioanalyser eller beteendepåverkande åtgärder eller myndighetsåtgärder, såsom 

styrmedel (till exempel att biltrafik förbjuds helt i vissa områden), vore välkommet att 

göra. 

En konsistent helhetsanalys kan exempelvis vara en komplett cost benefit-analys som 

omfattar alla slags transporter och resor. Ett annat alternativ är att det vore möjligt att 

addera väganalysresultat från olika modeller (gods- och persontrafik). 

 1.3 Syfte och mål med utvecklingsplanen  

Två av de viktigaste principerna vid planering och utformning av infrastruktur och 

transporter är det övergripande målet om samhällsekonomisk effektivitet och den så 

kallade fyrstegsprincipen3. Det är målet om samhällsekonomisk effektivitet som 

motiverar användningen av samhällsekonomiska kalkyler för att ta fram 

beslutsunderlag. Fyrstegsprincipen innebär att man vid planering av åtgärder för att lösa 

problem med tillgång till transportinfrastruktur ska söka bland olika typer av lösningar i 

en bestämd turordning.  

Det övergripande målet för denna utvecklingsplan är att med hjälp av metoder, modeller 

och verktyg för analys av samhällsekonomi, järnvägskapacitet, effektsamband, statistik 

samt trafik- och transportprognoser kunna konsekvensbeskriva och värdera 

åtgärdsförslag inom infrastruktursektorn. Detta för att uppfylla målet om 

samhällsekonomisk effektivitet med villkoret att fyrstegsprincipen används. 

Det övergripande målet har brutits ner i följande åtta delmål: 

1. Effektsamband och modeller för samtliga trafikslag och alla fyra stegen i 

fyrstegsprincipen. Börja tillämpas år: 2020 

                                                           
3 Fyrstegsprincipen innebär att i första hand ska sådana åtgärder övervägas och prövas som kan påverka 
transportbehovet och valet av transportsätt. I andra hand prövas åtgärder som ger ett effektivare utnyttjande 
av befintligt vägnät, i tredje hand förbättringsåtgärder och i fjärde och sista hand övervägs nyinvesteringar. 
 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/pagaende-avslutade-forskningsprojekt-samhallsekonomiska-analyser-trafikprognoser/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/pagaende-avslutade-forskningsprojekt-samhallsekonomiska-analyser-trafikprognoser/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/pagaende-avslutade-forskningsprojekt-samhallsekonomiska-analyser-trafikprognoser/
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2. Effektsamband och verktyg för samhällsekonomisk utvärdering av underhåll – 

särskilt järnvägsunderhåll. Börja tillämpas år: 2018  

3. Ökad tillgång till in- och valideringsdata för prognosarbete. Börja tillämpas år: 

2018 

4. Metoder och modeller samt tillgång till in- och valideringsdata för  

kvalitetssäkrade godsprognoser och samhällsekonomiska godskalkyler, 

transportslagsövergripande. Börja tillämpas år: 2019  

5. Ny generation person-modellsystem – med dynamisk modell för storstad – 

implementerad. Börja tillämpas år: 2020 

6. Verktyg, modeller, effektsamband, värderingar och metodik för att analysera  

styrmedel och avgifter. Med alla trafikslag och kopplat till internalisering av 

marginalkostnader. Börja tillämpas år: 2018 

7. Metodik för känslighetsanalyser och alternativa scenarion. Börja tillämpas år: 

2018 

8. CBA-verktyg för alla transportslag. Tillämpbart år: 2020 

Årtalen för att börja tillämpningar ska ses som ambitioner, inte som löften. Vilken 

utveckling som genomförs beror på de forskningsansökningar som kommer in och på 

Trafikverkets anslag. Syftet med utvecklingsplanen är att tydliggöra vilka 

utvecklingsinsatser som krävs för att nå målet med dess delmål. 

Utifrån mål och syfte med hjälpmedel för samhällsekonomiska analyser av 

åtgärdsförslag prioriterar Trafikverket följande sex områden högst: 

1. Saknade effektsamband och beräkningsmetoder. Särskilt prioriterat är drift och 

underhåll, speciellt för järnväg, samt sjöfart och analyser av styrmedel 

(beteendepåverkande åtgärder, myndighetsåtgärder mm). 

2. Icke kvantifierbara effekter. Till exempel intrångseffekter, landskapseffekter och 

näringslivseffekter. Särskilt prioriterat är bättre beskrivning av godsnyttor i de 

samhällsekonomiska beslutsunderlagen. 

3. Utveckla internationellt resande och internationella godstransporter i 

prognoserna.  

4. Utveckla indata och statistik till arbetet med prognoser och kalkyler. 

5. Utveckla arbetssätt, metoder och verktyg för analys av kapacitet på järnväg. 

6. Utveckla funktion och precision i prognos- och kalkylverktygen. 
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 1.4 Prioriteringar i utvecklingsplanen  

Projektförslagen i avsnitten 3-9 är angivna med årtal då de bör vara klara, baserat på om 

de planeras på kort, medellång, eller lång sikt. Klar innebär färdig att börja tillämpas, 

det vill säga då kan de tester som eventuellt måste göras börja genomföras. Dessutom 

anges om de har prioritet 1 vilket innebär att projektet ifråga har direkt bäring på de sju 

mest prioriterade områdena enligt ovan. Övriga projektförslag är också intressanta för 

Trafikverket men bedöms som mindre viktiga för att uppnå målen i utvecklingsplanen. 

På kort sikt (1-3 år): Förbättra de effektsamband, modeller, metoder och verktyg vi har. 

Beskriva hur de samverkar med varandra. Utveckla nya prioriterade effektsamband.  

På medellång sikt (3-7 år): Utveckla effektsamband, modeller, metoder och verktyg mot 

att bli mer konsistenta, samverkande.  

På lång sikt (7-20 år): Helt konsistenta analyser, (jämförbara beräkningar med olika 

modeller) som kan vara helt nya modeller, metoder och verktyg.  

Projektförslagen på kort sikt ska ses som att de troligen kommer att genomföras, de har 

en realistisk nivå och är mer av en plan där förslag på genomförande emotses. 

Projektförslagen på medellång och lång sikt är mer av en behovsanalys, där problem 

listas och idéer till alternativa lösningar är välkomna. 

Planen ska uppdateras en gång per år till den 1 april. Då ses huvudsakligen 

projektförslagen över.  

Prioritet 1 har följande projektförslag i avsnitten 3-9: 

EFFEKTSAMBAND 

1. Järnvägsunderhåll 

2. Effektsamband för nya typer av bomanläggningar (plankorsningar)  

3. Förbättrade effektsamband för stängsling (suicid och övrigt obehörigt 

spårbeträdande)  

4. Effektsamband för ny generation av kameror (suicid och övrigt obehörigt 

spårbeträdande)  

5. Effektsamband för punktlighet i järnvägssystemet  

6. Effektsamband för sjöfart  

7. Aktivt resande  (öka gång o cykel) 

8. Kostnadsbedömningar för effektiviserings- och påverkansåtgärder  

 

UNDERLAGSDATA 

9. Trafik och transportstatistik för validering  

10. Undersökningar om resor och transporter  

11. Socioekonomiska data  

 

KAPACITETSANALYS 
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12. Kapacitet hos noder och bangårdar 

13. Grafiska prognostidtabeller 

14. Förseningshantering i Railsys 

 

GODSTRANSPORTANALYSER 

15. Bättre data för bättre underlag (gods) 

16. Varugruppsstrukturen – ny klassificering av statistiken, samlastning och ny 

stokastisk logmod  

17. Förbättringar av det nya basåret och kostnaderna i modellen 

18. Bangods i Samgods  

19. Samgods i godskalkyler och Samkalk gods  

20. Validering (KVAL)  

21. Sjöfartens konkurrenskraft  

22. Gränsöverskridande transporter gods 

 

PERSONTRANSPORTANALYSER 

23. Prognoser för flygresor och modeller för gränsöverskridande resor  

24. Dynamisk sidomodell för storstad 

25. CBA för gång- och cykelåtgärder  

 

VÄRDERINGAR OCH METODIK 

26. CBA-modell för analys av steg 1- och 2-åtgärder 

27. Värdering av förseningar och osäkra transporttider för gods 

28. Transportsystemets sårbarhet vid långa avbrott  

29. Samhällsekonomisk värdering av inställda tåg och tågförbindelser  

30. Värdering av bytestid; Privatresor  

31. Samhällsekonomisk kostnad för extremväder p g a klimateffekter 

32. Värdering av miljöeffekter till sjöss  

33. Nyttan av sjösäkerhet  

34. Värdering av inomhusbuller respektive utomhusbuller i boendemiljöer, samt 

värdering av buller i andra miljöer än boendemiljö  

35. Differentierade marginalkostnader för vägtrafikbuller 

36. Operativa kostnader för kollektivtrafik  
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2. De viktigaste utvecklingsområdena 

Här beskrivs de för Trafikverket mest angelägna utvecklingsområdena, utifrån mål och 

syfte med hjälpmedel för samhällsekonomiska analyser av åtgärdsförslag. Vissa ingår 

dock i nedanstående och är väldigt angelägna, utan att ha en egen rubrik, till exempel 

järnvägsunderhåll. Projektförslag för utvecklingsområdena beskrivs i avsnitten 3-9. 

På lång sikt behöver vi ha möjligheter att analysera sådant som vi idag inte kan 

analysera. Mycket stora förändringar vad gäller markanvändning, beteendemönster och 

transportsystemförändringar, scenarioanalyser eller att analysera beteendepåverkande 

åtgärder eller myndighetsåtgärder, såsom styrmedel (till exempel att biltrafik förbjuds 

helt i vissa områden). ITS-åtgärder såsom självkörande bilar, trafikledning och 

trafikinformation kommer troligen också att spela en än större roll i framtiden, men här 

finns inga färdiga projektförslag. Trafikverket kommer att vara öppet för nya idéer och 

projektförslag inom dessa områden. 

 2.1 Effektsamband 

Ett effektsamband är normalt att en definierad åtgärd leder till en effekt eller 

konsekvens som har en viss storlek och omfattning. Denna effekt skall vara verifierad, 

det vill säga bygga på vetenskap eller beprövad erfarenhet. Denna effekt kan värderas 

och/eller bedömas i förhållande till andra storheter eller andra effekter. Effekter ingår i 

effektsambandskedjor som kan vara olika långa. 

Effektsambandskedja: 

 

 

 

Effektsamband behövs för att föreslå rätt åtgärder, kunna beskriva konsekvenser av 

sådana och i uppföljning kunna förklara varför det blev som det blev. Effektsambanden 

kommer till användning i beslutsunderlag som Samlade Effektbedömningar (SEB), i 

analysverktyg (exempelvis Fel- och förseningsmodellen), vid ekonomisk och 

samhällsekonomisk utvärdering samt vid miljöbedömningar och 

konsekvensbeskrivningar.  

Tillgång till kvalitetssäkrade effektsamband är mycket viktigt för att kunna utveckla 

uppföljning och utvärdering mot Leveranskvaliteterna (kapacitet, punktlighet, 

robusthet, användbarhet, säkerhet, miljö och hälsa) och deras indikatorer. Oavsett 

användning är effektsambanden i grunden desamma eftersom de ytterst utgår från 

fysiska samband. Därför är det mest effektivt att utveckla effektsambanden samordnat i 

Trafikverket. 

  2.2 Underlagsdata till transport- och trafikprognoser 

Ett grundläggande krav är att våra modeller är väl kalibrerade och att de med tillräcklig 

noggrannhet kan beskriva dagens (basårets) trafik- och transportflöden. För detta krävs 

Problem/Behov Aktivitet/Åtgärd Tillstånd/Effekt SEK värdering 

av effekten 
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statistik som med tillräcklig noggrannhet beskriver basårets trafiksituation vad gäller 

länkflöden, restider, transportarbete etcetera.  

I arbetet med att utveckla de befintliga modellerna bör tillgången till kvalitetssäkrad 

statistik utredas och förbättras. Här är det viktigt att ta tillvara på alla statistikuppgifter 

från trafikutövarna, som Trafikverket redan har tillgång till. Det saknas idag tillräckligt 

god statistik på flera områden, exempelvis när det gäller långväga bilresor och 

persontransporter på järnväg och flyg. Även när det gäller godstransporter är tillgänglig 

statistik i flera fall bristfällig eller inte tillgänglig. Pågående arbete med att  bygga upp 

valideringsdatabaser, se över resvaneundersökningar (RVU), genomföra och se över 

varuflödesundersökningar (VFU) kommer att öka kvaliteten, men det kan förutom detta  

krävas att ökade krav ställs på inrapportering av resande och godsmängder från 

transportföretagen.  

Trafikslagsövergripande analyser av gods- och persontransporter behöver olika typer av 

indata och omvärldsdata är en del av denna. En typ av omvärldsdata är socioekonomisk 

data, till exempel vad gäller befolkning, sysselsättning och varuproduktion, på olika 

aggregeringsnivåer rumsligt och branschvis. Även framtag av omvärldsdata inkluderar 

olika typer av analys- och prognosmetoder med tillhörande verktyg. 

   2.3 Kapacitetsanalys på järnväg 

Järnvägens kapacitet beskrivs ofta i mått av kapacitetsutnyttjande. Detta tas fram enligt 

Trafikverkets modell för beräkning av linjekapacitet. Modellens styrka är att den snabbt 

ger en överblick över var det finns kapacitetsbrister, men i vissa sammanhang är den 

alltför generell och fångar inte upp alla aspekter som är kopplade till trafikering och 

kapacitet. 

Kapacitetsberäkningar används inom många olika områden i Trafikverket och resultaten 

fyller en viktig funktion som indata till samhällsekonomiska beräkningar samt som 

beslutsunderlag inom Trafikverket. Det finns därför ett behov av att förbättra 

beräkningsmodellen och även att utveckla metoder för kapacitetsberäkningar 

ytterligare. 

Det finns ett branschprogram inom området, Kapacitet i Järnvägstrafiken (KAJT), som 

etablerades i januari 2013. Det är ett samarbete mellan Trafikverket, forskare och 

näringsliv för att skapa långsiktighet och säkerställa forskningens bidrag till skapandet 

av morgondagens järnvägstrafik. Programmet syftar till att förstärka järnvägssystemets 

förmåga att tillgodose samhällets transportbehov. Målet för forskningen inom 

programmet är att optimera nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och 

pålitliga trafikflöden med tillhörande tjänster.  
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Branschprogrammets kärnområde är Kapacitetsplanering och trafikstyrning, från 

operativ drift till 40 år framåt i tiden. Kärnområdet delas upp i fyra fokusområden:  

 Trafikering och infrastruktur 

 Taktisk trafikplanering 

 Operativ trafikstyrning och tågkörning 

 Underhåll och trafik   

Inom kärnområdet ska branschprogrammet utveckla metoder och processer, tillämpliga 

på branschprogrammets intressenter. Forskningsomfattningen för KAJT är inte statisk, 

utan fastställs av programmets styrelse. För pågående och avslutade projekt se 

http://kajt.org/forskning/index.html. 

2.4 Analyser av persontransporter 

Det finns ett antal trafikprognosmodeller som Trafikverket, trafikhuvudmän, forskare 

och konsulter i Sverige använder. Trafikverkets två huvudsakliga modellsystem, 

Sampers för persontransporter och Samgods för godstransporter, får anses utgöra 

grunden i den nationella modellfamiljen, även om andra modeller också används.  

Personprognosmodellen Sampers är trafikslagsövergripande, nationell och täcker hela 

landet. Denna typ av modeller är ovanliga internationellt och ses ibland som ett 

föredöme. Nationella trafikslagsöverskridande modeller ger oss möjligheter att 

analysera hela transportsystemet på ett mer konsistent sätt. I en internationell 

jämförelse är våra nationella modeller väldigt avancerade och de ger rimliga resultat för 

de flesta typer av analyser. De främsta användningsområdena för Sampers är prognoser 

för framtida trafik- och passagerarflöden samt konsekvensanalyser och 

investeringskalkyler, främst för stora och komplexa objekt med nygenererade flöden 

eller med omfördelningar av resenärer mellan trafikslag.  

Trafikverket kan emellertid konstatera att det efterfrågas analyser som inte kan 

genomföras fullt ut med nuvarande modeller.  På sikt behöver det därför utvecklas 

modeller och metoder som kan analysera effekterna av stora förändringar i 

samhällsstrukturen och kraftiga kostnadsförändringar för transporter som till exempel 

beror på effektiva styrmedel. Efterfrågan på denna typ av analyser ökar när önskemålen 

tilltar att kunna analysera möjligheterna att styra utvecklingen mot önskade mål såsom 

långsiktig hållbart transportsystem ur klimat- och socialsynpunkt. 

En utvecklingsstrategi håller på att tas fram för Sampers och kommer att integreras i 

denna utvecklingsplan.  

2.5 Analyser av godstransporter 

Modellering av godstransporter 

Handel med varor driver efterfrågan på godstransporter. Efterfrågan möter ett utbud 

som består av flera aktörer som samverkar i skapandet av transportlösningar. 

Handelsmönster och transportlösningar avgör tillsammans vilken del av infrastrukturen 

http://kajt.org/forskning/index.html
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som belastas av godstrafik. Aktörerna som samverkar om en transportlösning har ofta 

god kunskap om sin del i kedjan, men mindre kunskaper om andra delar. Det gör att det 

kan vara svårt att hitta enskilda aktörer som har möjlighet att ge information om hur 

hela transportproblemet löses från punkt A till punkt B. Det är också svårt att hitta 

annan registrerad data som enskilt kan ge information om hur transportlösningar 

kommer till och hur logistiksystemet hänger samman. Att veta var, varför och med vilka 

fordon viss infrastruktur belastas är avgörande för att kunna ta fram åtgärdsunderlag 

och policyanalyser av hög kvalitet. Den bristfälliga informationen om godstrafiksystemet 

som helhet utgör i det sammanhanget en stor utmaning för Trafikverket och övriga 

myndigheter inom transportsektorn att hantera. 

Syftet med modellering av godstransporter på Trafikverket är dels att simulera ett 

beteende för att på så vis kunna ge en resultatmässig bild av vad en åtgärd kan tänkas ge 

för effekter. Ett annat syfte är att kunna skapa en deskriptiv bild av hela 

transportsystemet i nuläget och i framtiden (givet antaganden om en viss typ av 

samhällsutveckling, så kallade omvärldsförutsättningar). Båda dessa syften tjänar till att 

ta fram bättre beslutsunderlag. 

En försvårande omständighet för Trafikverket är att det oftast saknas åtkomst till 

godsrelaterad data som faktiskt existerar (eftersom de omgärdas av sekretess eller inte 

delas på grund av olika skäl så som affärshemligheter). En svårighet för modellering av 

godstransporter är därför den nödvändiga insamlingen av omfattande och pålitliga data. 

Godsmodellering är i sig en större modellmässig utmaning än modellering av 

persontrafik. Transportefterfrågan för gods styrs ofta av svåröverblickbara ekonomiska 

samband som, särskilt på lokal och regional nivå, kan variera kraftigt vilket gör att den 

till sin natur blir svår att generalisera i en övergripande modell. 

Valet av transportlösning är mer komplicerad jämfört med för persontrafik, eftersom det 

finns en större variation viktiga variabler som styr. 

Lastbilar har exempelvis ofta ett betydligt mer svårsimulerat resmönster än 

motsvarande bilar har för persontransporter, eftersom lastbilsrutten följer en 

distributionsslinga som ges av fler okända faktorer. 

Trafikmängden för godstransporter på lokal nivå utgörs ofta av en blandning av 

regionala, interregionala och internationella transporter. Personmodellering är i den 

meningen enklare att modellera eftersom personresorna i hög utsträckning är knutet till 

ett regionalt resmönster. 

Utvecklingen av persontrafikmodeller är, av flera skäl i Sverige liksom i övriga delar av 

världen, mer etablerad än utvecklingen av godstrafikmodeller. Det gör att det för gods 

finns en betydligt tunnare kompetensbas för Trafikverket och andra myndigheter att ösa 

ur. Bristen på bred kompetens i Sverige för utveckling av godsmodellering är en 

utmaning för Trafikverket att hantera. 

Trafikverkets sätt att lösa simuleringsproblemet för godstrafik – och därmed kunna ge 

en trafikslagsövergripande och sammanhängande bild av nulägets transporter, 

framtidens transporter samt kvantifiering av vad som händer om en åtgärd eller policy 
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införs i transportsystemet – utgörs av Samgodsmodellen (inklusive diverse mindre 

omfattande tillämpningsverktyg som använder data från Samgodsmodellen som indata). 

För godstrafik kan begreppet inducerad trafik vara värt att nämna. Inducerad trafik 

innebär att trafiken ökar inom ett trafikslag eller utöver den överflyttningseffekt från ett 

trafikslag till ett annat som kan vara följden när ett trafikslag får en konkurrensfördel. 

Inducerad trafik kan uppstå när transporten blir enklare eller billigare.  

Samgodsmodellen 

Samgodsmodellen är en trafikslagsövergripande nationell godsmodell som används för 

policyanalyser och stråkanalyser samt effektbedömningar av olika infrastrukturåtgärder, 

inklusive samhällsekonomiska bedömningar och kalkyler. Samgods modellerar nationell 

nivå med transportlösningar för import, export och transit samt inrikes transporter 

mellan kommuner. Ambitionen är att i framtiden även kunna modellera regional nivå 

och eventuellt citylogistik. 

Den viktigaste uppgiften för Samgodsmodellen är att möjliggöra underlag för kostnads- 

och nyttokalkyler vid bedömningar av olika åtgärder. Samgodsmodellens huvudsakliga 

användningsområde inom åtgärdsplaneringsarbetet, är att omvandla den ekonomiska 

prognosen från regional och branschvis nivå i kronor4 till tillväxttal för transportarbetet 

per trafikslag för olika typer av infrastruktur, varugrupper och geografiska områden. 

Dessa tillväxttal går sedan in i mindre omfattande modellsystem så som EVA för 

vägkalkyler och Bangods/Bansek för järnvägskalkyler. Samgods påverkar även 

personmodelleringssystemet Sampers/Samkalk, där lastbilsmatriserna justeras utifrån 

information från godsprognosen. Det är inte bara genom trafiktillväxttal som modellen 

påverkar kalkyler med godsinslag, den skattar även elasticitetstal som bland annat 

används i de mindre verktygen. Samgodsmodellens direkta användning i 

kostnadsnyttokalkyler är idag begränsad. Ambitionen är att den direkta användningen 

av Samgodsmodellen i kalkylerna ska öka. 

2.6 Övriga verktyg och modeller 

Under rubriken Övriga verktyg och modeller finns utveckling om analyser för tidiga 

skeden, steg 1- och 2-åtgärder i fyrstegsprincipen samt övriga verktyg som inte naturligt 

hör hemma under något annat avsnitt samlade. 

2.7 Värderingar och metodik 

De kalkylmetoder och modellverktyg som Trafikverket använder idag är i första hand 

inriktade på nyinvestering eller reinvestering i infrastruktur. Även modeller för analys av 

drifts- och underhållsåtgärder har utvecklats. Vad som dock saknas i Trafikverkets 

metod- och verktygsarsenal är modeller för så kallade steg 1- och 2-åtgärder, alltså 

åtgärder för att minska efterfrågan på transporter och/eller att effektivisera 

användningen av nuvarande infrastruktur. I denna kategori ingår åtgärder som till 

exempel utformning och användning av olika styrmedel som skatter/avgifter, 

subventioner och regleringar samt tillsyn av regleringar och deras efterlevnad. 

Utvecklingsarbete behövs alltså inom detta område. Det faktum att Trafikverkets 

ASEK5-arbete har ansvar för att ta fram rekommenderade analysmetoder även för 

                                                           
4Den regionala och branschvisa ekonomiska prognosen grundar sig på Långtidsutredningens ”Långsiktiga 
ekonomiska scenarios”  
5 ASEK = Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn. 
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Transportstyrelsens samhällsekonomiska analyser gör det än viktigare att principer för 

samhällsekonomiska kalkyler och analyser inom detta område tas fram. 

Värdering av restid är ett ganska väl utforskat område. Vi har restidsvärden i ASEK som 

togs fram genom ett mycket stort och väl genomfört forskningsprojekt för några år 

sedan. Även värderingen av vanliga förseningar är relativt väl underbyggda av svenska 

och internationella resultat. Men det finns vita fläckar även inom 

tidsvärderingsområdet. Det finns några tidsvärden som inte togs fram i samband med 

den senaste stora tidsvärdestudien, det rör sig exempelvis om värdering av tid för byte 

av färdmedel (bytestid) och värdering av ökad turtäthet inom kollektivtrafiken. 

Resenärers värdering av kortare restid för andra färdmedel än det man normalt sett åker 

med är också en typ av information som det finns behov av när man värderar 

överflyttning av resor mellan olika transportmedel. 

Värderingen av förseningar är idag inte differentierad med avseende på vilken typ av 

försening det gäller, om det är en lagom stor försening eller en allvarlig och långvarig 

störning i trafiken, om det är en oväntad försening eller en trafikstörning som man 

förvarnats om (till exempel vid underhåll av infrastrukturen). Det finns ett stort behov 

av fördjupad kunskap om värdering av olika typer av trafikstörningar, förseningar och 

trängselsituationer samt värdering av restidsosäkerhet. 

När det gäller värderingen av trafiksäkerhet (och alltså förväntad kostnad för olyckor) så 

är kostnaden för trafikolyckor på väg och järnväg (korsningsolyckor med bilar 

inblandade) relativt väl utforskad och värderad utifrån aktuella kostnadsskattningar.  

Det största utvecklingsbehovet gäller analys och värdering av trafiksäkerhet för sjöfart. 

Värdet av ökad sjösäkerhet är ett mycket angeläget område, i synnerhet som frågan om 

sjösäkerhet är väldigt nära kopplat till trafikeringskostnader (större fartyg ger lägre 

operativa trafikeringskostnader men kan också ge mindre sjösäkerhet om inte farledens 

bredd och djup anpassas till den ökade fartygsstorleken).  

Även för miljöeffekter så gäller att effekter av väg- och järnvägstrafik är betydligt bättre 

utforskade än effekter av sjöfart och luftfart. 

Samhällsekonomiska kostnader för effekter av sjöfart i vatten, i undervattensmiljöer och 

på strandmiljöer är ett i hög grad outforskat område. Värderingar av ekologiska miljöer 

och så kallade ekosystemtjänster är generellt sett mycket svåra att värdera 

schablonmässigt, på grund av att de är mycket heterogena. Men fler försök att finna 

metoder och principer för praktisk hantering av denna typ av effekter borde kunna 

göras. Detta problemområde är alltså fortfarande i behov av fortsatt forskning och 

utredning. 

När det gäller den samhällsekonomiska kostnaden för trafikbuller så har vi nu fått nya 

skattningar av den totala kostnaden per år och person för boende i närheten av väg eller 

järnväg. Det är VTI som efter många års forskning tagit fram nya kostnadsskattningar 

som innehåller såväl kostnad för bullerstörning som kostnad för hälsoeffekter. En viktig 

faktor som det fortfarande saknas vetenskapligt belagd kunskap om är den totala 

bullerkostnadens (per person och år) fördelning på kostnad för bullerstörning vid 

vistelse inne i bostaden respektive vistelse utanför bostaden. Denna fördelning görs 
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fortfarande utifrån schablonbedömningar som tidigare gjorts, men vetenskapligt 

dokumenterade resultat saknas ännu.  

Fortfarande har vi inte någon värdering när man samtidigt störs av buller från både väg- 

och järnvägstrafik. Inte heller värderas några andra bullerstörda lokaler än bostäder; 

arbetsplatser och skolor värderas exempelvis inte. Inom dessa båda områden skulle 

forskning behöva initieras. 

Fordonskostnader för bilister och operativa trafikeringskostnader för godstrafikens 

trafikoperatörer har nyligen reviderats. För persontrafikens kollektivtrafik baseras våra 

modellverktyg fortfarande på kostnadsdata som är ganska gamla. Eftersom teknisk och 

ekonomisk utveckling kan ha påverkat relativpriserna även inom detta område så skulle 

även den kollektiva persontrafikens operativa trafikeringskostnader behöva en översyn. 

På senare år har infrastrukturinvesteringars effekter för regional utveckling och 

regionalekonomisk tillväxt diskuterats flitigt, bland annat i samband med diskussioner 

om regional medfinansiering av infrastrukturinvesteringar. De modellverktyg som 

hittills har används för analyser av regionalekonomiska effekter är Samlok och Dynlok, 

som syftar till att skatta möjliga framtida omlokaliseringseffekter för befolkning, 

sysselsättning och arbetstillfällen. Dessa modeller är emellertid behäftade med vissa 

svagheter som bland annat innebär att modellernas resultat är svårtolkade. Det finns 

därför ett behov av att analysera behovet av och principer för modeller och 

modellverktyg för regionalekonomiska analyser, som skulle kunna användas vid 

regionalekonomiska analyser eller som ett komplement till de samhällsekonomiska 

analyserna. 

3. Effektsamband 

Nedan beskrivs utvecklingsområden där vi idag saknar eller har bristfälliga 

effektsamband. Effektsamband betyder sambanden mellan åtgärder och deras 

konsekvenser för samhället, se Ordlistan (kapitel 10). 

Effektsamband kan delas in i tre kvalitetsklasser: 

 Verifierade effektsamband – Den högsta kvalitetsklassen som avser samband 

av god kvalitet och säkerställd kausalitet. 

 Effektkorrelationer – En, genom tillgång till systematiska data, säkerställd 

korrelation mellan åtgärd och effekt, men kausaliteten behöver inte vara 

säkerställd.  

 Subjektiva effektbedömningar – Den lägsta kvalitetsklassen, som avser ett 

samband med stöd av kompetent erfarenhet hos mer än en person, men som 

kan vara i avsaknad av säkerställd kausalitet eller korrelation mellan 

systematiska data. 

Inom vissa typer av åtgärder och effekter kan det vara mycket svårt att nå upp till nivån 

”Verifierade effektsamband”. I dessa fall bör av Trafikverket beslutade 

effektkorrelationer eller subjektiva effektbedömningar användas för att utvärdera 

effekter.  
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De effektsamband som ska användas i analyser av och åt Trafikverket finns beskrivna i 

Trafikverkets effektsambandskataloger: Tänk om och optimera, Drift och Underhåll 

samt Bygg om eller bygg nytt. Trafikverket arbetar kontinuerligt med utveckling och 

förvaltning av effektsamband inom transportsektorn. 

I februari 2012 fick Trafikverket ett uppdrag från regeringen (N2012/699/TE) att 

vidareutveckla och införa det mellan näringsdepartementet och Trafikverket gemensamt 

framtagna styrramverket för drift och underhåll. En grundläggande målsättning för 

uppdraget är att säkerställa att Trafikverket på ett bättre sätt kan redovisa hur dessa 

miljarder används och vilken effekt de får för väg- och järnvägssystemet och dess 

brukare.  

Styrramverket består, utöver de politiska delarna, av följande nivåer: leveranskvalitet, 

väg- och bantyper, anläggningstyper, avtal och anläggningsindivider. De tre första 

nivåerna har definierats utifrån hur rapportering av tillstånd, åtgärder och effekter ska 

se ut.  

 

 

Figur 1 Strategiskt styrramverk för drift och underhåll av väg och järnväg. Ramverket kommer 

även att uppdateras i det fortsatta arbetet för att på ett bra sätt spegla andra delar än 

anläggningen 

 

Den del i styrramverket som är särskilt viktig att lyfta fram är leveranskvaliteter. 

Trafikverket har därför tagit fram nya verksamhetsövergripande leveranskvaliteter 

tillsammans med näringsdepartementet. De nya leveranskvaliteterna är punktlighet, 

kapacitet, robusthet, användbarhet, säkerhet och miljö och hälsa. För att 

leveranskvaliteternas tillstånd ska kunna mätas på ett bättre sätt har förslag till 

indikatorer för respektive leveranskvalitet tagits fram.  

Tanken är att Trafikverket i framtiden ska kunna redovisa på vilket sätt genomförda och 

planerade åtgärder inom alla verksamhetsområden bidrar till de sex 

leveranskvaliteterna. För att detta ska vara möjligt krävs det att vi kan tydliggöra både 

hur de åtgärder som Trafikverket utför påverkar anläggningens tillstånd och hur ett 

förändrat tillstånd i anläggningen påverkar leveranskvaliteterna. Trafikverket måste 
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också kunna visa hur trafikutvecklingen exempelvis genom fler och tyngre tåg och 

fordon påverkar behovet av och kostnader för åtgärder. 

Detta synsätt är delvis nytt och det innebär att det krävs mycket ny utveckling av såväl 

metodik som nya effektsamband som är mer kopplade mot indikatorerna som påverkar 

leveranskvaliteterna. Det är i dagsläget inte möjligt att i detalj peka ut de 

utvecklingsprojekt som det finns behov av som en följd av detta men de kan grovt delas 

in i: 

 sambandet mellan förändrad leveranskvalitet och den samhällsekonomiska 

vinst eller förlust som uppstår i samband mellan förändringar i indikatorer och 

leveranskvaliteterna 

 sambandet mellan utveckling av det tekniska tillståndet och indikatorernas 

utveckling 

 sambandet mellan användningen av transportsystemet, det vill säga hur trafik 

och andra faktorer påverkar anläggningens nedbrytning och slitage 

En stor del av arbetet med styrramverket kan betraktas som långsiktigt och avhängigt att 

vi har byggt upp system och strukturer inom Trafikverket som stödjer framtagande av 

effektsamband. Det finns dock en hel del som kan utvecklas separat innan dessa system 

är på plats inom ramen för de fyra punkterna ovan. 

En grundläggande princip för den utveckling som beskrivs av effektsambanden i detta 

sammanhang är att det ska finnas en tydlig koppling mot tillståndet – åtgärd – effekt, 

samt att det ska gå att beskriva effekterna på en aggregerad nivå – indikatornivå. De 

utvecklingsbehov som föreligger ser olika ut för järnvägsanläggningen och 

väganläggningen även om de effekter som beskrivs ska vara jämförbara.  

Det finns ett stort och uttalat behov av att utveckla fungerande effektsamband och 

modeller för att användas vid analys och uppföljning av underhållsåtgärder. Behov finns 

både vad gäller väg och järnväg; dock är behovet för järnvägen särskilt stort. Det är 

också här det finns flest vita fläckar, där vi inte har någon kunskap alls.  

3.1 Effektsamband järnvägsunderhåll (prio1) 

För järnvägsanläggningen finns det alltför få effektsamband utvecklade i dagsläget. 

Därför är den mest prioriterade frågan är att kunna beskriva och utvärdera samband 

mellan Trafikverkets underhållsåtgärder och hur de kan påverka förseningar och 

punktlighet på kort och lång sikt. Även effekter av uteblivna eller försenade åtgärder är 

viktigt att kunna analysera. Trafikverkets underhållsåtgärder på spår, växlar, 

kontaktledningar och signalsystem är viktiga att analysera utifrån ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Det är inom dessa områden som de största kostnaderna 

för Trafikverkets underhåll ligger. Likaså är åtgärder som rör underbyggnaden viktiga 

att studera närmare. Punktlighet, robusthet, kapacitet och säkerhet ska beaktas i första 

hand. Både förebyggande och avhjälpande underhåll behöver kunna beskrivas av 

effektsambanden.  
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Aktuella frågeställningar 

Trafikverket arbetar internt med att utveckla effektsamband för många olika 

komponenter i järnvägssystemet, såsom underbyggnad, spår, kontaktledningar, 

signalsystem, med mera. De konsekvenser som är intressanta att beskriva är framför allt 

hastighetsnedsättning, men även av typen totalstopp, inställda tåg och urspårningar. De 

underhållsåtgärder som vi på detta sätt ska kunna effektbedöma är exempelvis 

reinvesteringsåtgärder såsom spår- och kontaktledningsbyten, schemalagda 

komponentbyten, ballastrening och spårriktning. 

Trafikverkets interna utvecklingsarbete genererar i första hand effektsamband på den 

enklare kvalitetsnivån subjektiva effektbedömningar, men i vissa fall även på nivån 

effektkorrelationer. För att nå nivån verifierade effektsamband krävs utvecklingsarbete 

genom t.ex. systematisk försöksplanering. Många frågeställningar bearbetas vidare inom 

FoI-projekt. Exempel på sådana frågeställningar är: 

 Begreppsapparat och kvalitetssäkrad information för effektsamband.  

 Effekter av underhållsstrategier för spår med avseende på intervaller och 

metoder och deras påverkan på anläggningens tillstånd.  

 Metod för verifiering av effektsamband genom statistisk försöksplanering 

 Driftsäkerhetsmodell för tillståndet i spåranläggningen.  

Kommande frågeställningar kan exempelvis vara: 

 Bedömningsmetoder för undergrundens avvattning 

 Korrelation mellan komponentålder och felfrekvens 

 Nedbrytning av elektronikkomponenter. 

Vi välkomnar även forskningsansökningar som rör andra effektsamband på järnväg. 

 

3.2 Effektsamband vägunderhåll  

För vägar finns det en del effektsamband för drift och underhåll. De effektmodeller som 

används i nuläget är integrerade i analysmodellen HDM-46 och i Vintermodellen för 

samhällsekonomiska beräkningar av vinteråtgärderna. Effekterna som beskrivs i dessa 

modeller är främst kopplade till robusthet, användbarhet, punktlighet, miljö och hälsa. 

Det innebär att det bl.a. finns utvecklingsbehov av att kunna beskriva effekter relaterade 

mot kapacitet och trafiksäkerhet i vägnätet.  

                                                           
6 HDM-4 (Highway Development and Management Tool) är ett systemverktyg som är framtaget av 
Världsbanken för att användas vid bedömning av tekniska, ekonomiska, sociala och miljömässiga 
konsekvenser av vägåtgärder. 
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Rullmotståndets effekt på drivmedelsförbrukningen  

Vägtrafiken har en betydande negativ miljöpåverkan. Den ger upphov till utsläpp av 

växthusgaser och gaser och partiklar som är skadliga för människors hälsa. Enligt 

internationella studier medför ett minskat rullmotstånd en något lägre 

drivmedelsförbrukning hos fordonen. Rullmotståndet har en korrelation till vägytans 

makrotextur (skrovlighet), som i sin tur påverkas av beläggningstyp och trafikarbete. Vi 

ser ett behov av att ytterligare undersöka sambandet mellan rullmotstånd och 

drivmedelsförbrukning inom Sverige, med fokus på olika beläggningstyper och 

varierande trafik.  

Förslag: Undersöka sambandet mellan rullmotstånd och drivmedelsförbrukning i 

Sverige, för olika beläggningstyper och trafik.  

 

Utveckling av effektsamband relaterat till spårbildning på det belagda vägnätet  

I de samhällsekonomiska kalkyler som Trafikverket genomför gällande effekter av 

underhållsåtgärder på belagd väg ingår inte spårutveckling. Det beror på att de studier 

som har genomförts inte har kunnat påvisa några säkra samband mellan spårdjup och 

trafiksäkerhet. Försök i körsimulator har emellertid indikerat att förare reglerar 

hastigheten som en funktion av spårdjup. Det kan potentiellt vara en förklaring till att 

spårutveckling inte uppvisar tydliga trafiksäkerhetseffekter i de studier som genomförts.  

Hastighet bestäms i den modell som används för samhällsekonomiska beräkningar av 

underhåll på belagd väg av IRI, skyltad hastighet och laglydighet. Skulle även 

spårbildning påverka hastighet, är det möjligt att det sambandet skulle behöva justeras. 

Trafikverket ser ett behov av att ytterligare undersöka effekter av spårbildning enligt 

nedan. 

Förslag 1: Kritiskt granska de studier som genomförts av sambandet spårbildning och 

trafiksäkerhet för att bedöma om t.ex. en metod där olyckors orsaker granskas mer 

ingående skulle ge ett annat resultat.  

Förslag 2: Undersöka sambandet mellan spårbildning och hastighet för att i 

förlängningen bedöma om sambandet som för närvarande används för att bestämma 

hastighet i samhällsekonomiska analyser av underhållsåtgärder på belagd väg bör 

justeras. 

Utveckling av effektsamband kopplade till trafiksäkerhet  

Utöver spårbildning finns det ytterligare behov av ett undersöka effektsamband 

kopplade till trafiksäkerhet. Trafikverket ser t.ex. ett behov av att undersöka hur 

vattenansamlingar, feldoserade kurvor och längsgående ojämnheter påverkar 

trafiksäkerhet. I delar finns det studier som är utförda såväl i Sverige som 

internationellt, vilka bör ligga till grund för nya undersökningar av effektsamband. 

Förslag: Undersöka hur t.ex. vattenansamlingar, längsgående ojämnheter och 

feldoserade kurvor påverkar trafiksäkerheten. 
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Utveckling av tillståndsmått som beskriver den belagda vägytans 

trafiksäkerhet  

Trafikverket mäter regelbundet tillståndet på den belagda vägytan. Viktiga mått för 

värdering av vägytans tillstånd är exempelvis spårdjup och längsgående ojämnheter 

(IRI). Dessa mått är i första hand relaterade till vägens tekniska tillstånd, framkomlighet 

och komfort, och i mindre grad relaterade till vägens trafiksäkerhet. 

Trafikverket ser ett behov av mått, som på ett mer direkt sätt beskriver vägytans effekt 

på trafiksäkerheten. Friktion är ett exempel på ett sådant tillståndsmått. Bättre sådana 

mått innebär bättre beslutsunderlag vid val av underhållsstrategier och att underhållet 

på ett kostnadseffektivt sätt kan bidra till förbättrad trafiksäkerhet. 

Förslag: Utveckla tillståndsmått som beskriver den belagda vägytans trafiksäkerhet 

 

Utveckling och komplettering av effektsamband för vägarbeten i samband med 

underhållsåtgärder  

Människor i Sverige är i ständig rörelse och i storstadsregionerna är det idag svårt att 

utföra nödvändiga underhållsarbeten. De nödvändiga justeringarna av det befintliga 

vägnätet har en inverkan på trafikflödet och orsakar fördröjning för trafikanter. Detta 

eftersom kapaciteten för de åtgärdade vägsträckorna minskar under vägarbeten.  

Trafikverket har därför finansierat en studie som behandlar hur vägarbetsområden 

påverkar kapaciteten på motorvägar7 som har resulterat i kapacitetseffekter som är 

beslutade att införas i Trafikverkets effektkatalog. Effektsambanden täcker emellertid 

inte alla kapacitetseffekter av underhållsåtgärder och Trafikverket ser därför ett behov 

av att komplettera de utförda studierna med studier av exempelvis 2+1-vägar, 

insynsskydd och typ av vägarbete.  

De effekter som har studerats berör kapacitet, samtidigt som åtgärderna även kan ha 

effekter på andra faktorer än kapacitet. Exempelvis kan valet av väganordning vid 

underhållsarbeten eventuellt påverka trafiksäkerhet, arbetsmiljö, kvalitet och miljö. 

Trafikverket ser därför ett behov av att komplettera de studier som har genomförts med 

studier som rör dessa områden. 

Förslag 1: Komplettera tidigare utförda studier av kapacitetseffekter, med exempelvis 

2+1-vägar, insynsskydd och typ av vägarbete. 

Förslag 2: Undersöka åtgärdernas inverkan på andra faktorer än kapacitet, som 

exempelvis arbetsmiljö inklusive säkerhet, kvalitet, miljö och trafiksäkerhet. 

Effektsambanden avses främst användas av trafikplanerare vid upprättandet av 

trafikanordningsplaner för vägarbetsområden i samband med underhållsåtgärder på 

eller vid motorvägar. Modellen är även användbar vid investeringsprojekt i befintlig 

anläggning och andra tillfälliga förändringar av utformningen, dvs. vid alla 

trafikanordningar, om användning sker av åtgärder som modellen behandlar. 

                                                           
7 Effektsambanden kommer att publiceras i Trafikverkets effektkatalog. 
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Vidareutveckla metoder för att bedöma var, hur och när avhjälpande underhåll 

ska utföras på belagda vägar  

Konventionella metoder för avhjälpande beläggningsunderhåll, såsom lagning av 

sprickor och hål, behöver vidareutvecklas för att möta dagens behov. Framförallt 

behöver metoderna ta större hänsyn till trafikantpåverkan (störningar), beständighet 

och aktuell trafikbelastning.  

Trafikverket behöver vidareutveckla sina metoder för att bedöma var, när och hur 

avhjälpande underhåll på belagda vägytor ska utföras. Detta för att nå optimal 

effektivitet avseende att förlänga livslängden på befintliga beläggningar och upprätthålla 

funktionen över tid. På högtrafikerade vägar och i tätbebyggda områden bör även 

trafikantpåverkan beaktas.  

Avhjälpande åtgärder i rätt tid bedöms skjuta upp behovet av mer omfattande 

beläggningsåtgärder. Exempel på områden med utvecklingsbehov är 

bindemedelsförsegling (teknik, material och effekt) och lagning av sprickor och hål 

(teknik, material och drift). 

Förslag: I en förstudie undersöka möjligheter att utveckla en metod som Trafikverket 

kan använda vid beslut om avhjälpande underhåll. Metoden behöver ta hänsyn till såväl 

nyttor förknippade med avhjälpande underhåll (som t.ex. ökad beständighet och 

trafikanteffekter) som kostnader förknippade med avhjälpande underhåll (som t.ex. 

åtgärdskostnader och kapacitetsstörningar). 

 

Förändringar av underhållsbehoven vid införandet av BK4  

Fordon som transporterar gods på väg tenderar att blir allt tyngre. I februari 2017 

överlämnade också regeringen propositionen Godstrafikfrågor till riksdagen. 

Propositionen innehåller förslag om att delar av vägnätet ska öppnas upp för lastbilar 

med 74 tons totalvikt. Tyngre transporter påverkar sannolikt behovet av 

underhållsåtgärder, även om sambandet inte är helt klarlagt.  

Det pågår redan flera svenska projekt där sambanden mellan tyngre laster och t.ex. 

nedbrytning studeras, men Trafikverket ser även ett behov av att dra lärdom från studier 

som har genomförts internationellt.  

Förslag: Sammanställa och granska internationella undersökningar avseende 

sambanden mellan tyngre laster och t.ex. nedbrytning. 

 

Anläggningars livslängd och underhållsåtgärders livslängd  

Mer kunskap behövs om beläggningars funktionella livslängd och tillståndsutveckling 

samt underhållsåtgärders livslängder. Syftet med dessa beräkningar är till exempel att 

stödja val av åtgärd, utvärdera åtgärdsstrategier, utveckla regelverk, analysera effekter 

av ändrade trafiklaster, ingå i dimensionering av nybyggnad eller förstärkning, 

kravställa totalentreprenader på underhåll och rekonstruktion av befintliga vägar, eller 

planera underhåll. En förutsättning för relevanta livscykelbedömningar är att man kan 
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förutse framtida tillstånd och åtgärdsbehov för de alternativa åtgärder eller strategier 

man värderar.  

För att bedöma anläggningarnas livslängd finns behov av att utveckla flera samband, 

som t.ex. mellan avvattning och beläggningens nedbrytning, olika beläggningstypers 

nedbrytning samt på sikt också hur en ökad förekomst av autonoma fordon påverkar 

nedbrytning av beläggning. 

Det finns också ett behov av att utveckla metoder för att bedöma hur olika typåtgärder 

påverkar bärighetsutveckling, inklusive spricktillväxt och beständighet. När det gäller 

livslängder för underhållsåtgärder finns studier att bygga på för att utveckla ett praktiskt 

stöd vid valet av underhållsåtgärd, kopplat till livscykelkostnader. 

Förslag 1: Utveckla fler samband i syfte att använda för att bedöma anläggningars 

livslängd. 

Förslag 2: Bygga på befintliga studier av underhållsåtgärders livslängd i syfte att 

utveckla ett stöd som kan användas praktiskt vid val av underhållsåtgärder. 

 

Effektsamband relaterade till transportsystemets leveranskvaliteter  

För att styra och följa upp Trafikverkets bidrag till de transportpolitiska målen använder 

vi sex leveranskvaliteter: punktlighet, kapacitet, robusthet, användbarhet, säkerhet samt 

miljö och hälsa. De beskriver vår förmåga att leverera ett tillgängligt transportsystem 

som tar hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. 

Olika typer av åtgärder i vägsystemet har olika inverkan på leveranskvaliteterna, 

vinterväghållning har en viss effekt och utbyten av brodelar en annan. Trafikverket ser 

ett behov av att öka kunskapen kring underhållsverksamhetens koppling till 

leveranskvaliteterna. I dagsläget vore det önskvärt att, på en övergripande nivå, grovt 

kunna beskriva hur stor effekt olika områden av underhållsverksamheten har på en viss 

leveranskvalitet i förhållande till andra områden av underhållsverksamheten. Vi ser att 

sådan information bland annat skulle vara användbar vid framtagande av övergripande 

underhållsstrategier och för att kommunicera effekten av olika strategier, prioriteringar 

och budgetscenarier.     

Förslag: Utveckla en metodik för att beskriva den relativa effekten olika områden av 

underhållsverksamheten har på de leveranskvaliteter som Trafikverket följs upp mot.  
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3.3 Effektsamband väg 

Effektsamband för 30-vägar  

I dagsläget saknas effektsamband för vägar med hastighetsbegränsning 30 km/h i 

Trafikverket, i första hand tätortssamband.  

Förslag på lång sikt: Ta fram effektsamband för 30-vägar för alla relevanta 

effektmodeller, det vill säga restidssamband, emissionssamband, 

trafiksäkerhetssamband, och så vidare. Implementering av nya samband ska göras i 

relevanta verktyg. 

Resurser på lång sikt: 700 tkr – 1 000 tkr 

Beräkning av oväntade incidenter  

Trafikverkets verktyg hanterar effekter av oväntade incidenter på olika sätt. Idag finns 

ingen beräkning för trängsel, restidsosäkerhet, oväntade incidenter men värdering finns. 

EVA8räknar idag restid (reshastighet) med fyra ranger (grupp av timmar). I 

storstadsområden där trängsel kan förekomma borde en noggrannare beräkning göras. 

Förslag, att om kapaciteten i första rangen (aktuellt timflöde/kapacitetsflödet > x) når 

över x så ökas antalet ranger till 20 (eller 40). Det ger oss en mer korrekt restid och en 

uppfattning om antalet trängseltimmar. Denna trängseltid redovisas separat och har 

egen värdering. Att hastigheten aldrig går ner till noll och att köer inte blockerar 

korsningar är också brister i EVA.  

Förslag på medellång sikt: ta fram data och modell för att beräkna effekter av trängsel, 

restidsosäkerhet och incidenter och implementera i relevanta verktyg.  

Resurser: På medellång sikt: 500-1 000 tkr 

Viltolyckor 

Nuvarande effektsamband för viltolyckor som bland annat ingår i verktyget EVA är 

schablonmässiga och inte längre tidsenliga. Ett projekt pågår för att ta fram nya 

effektsamband för viltolyckor.  

Förslag på kort sikt: Projekt Uppdatering och nya effektsamband för viltolyckor i EVA-

kalkylmodell pågår och beräknas avslutas 2017. Implementering av nya samband ska 

göras i relevanta verktyg. 

Resurser: På kort sikt (1-2 år): 1 400 tkr 

Säkra passagemöjligheter för djur inklusive viltstängsel 

Åtgärder som syftar till att skapa säkra passagemöjligheter för vilt, dvs. bl.a. motverka 

viltolyckor saknar i stor utsträckning beskrivna effektsamband. Inom detta område har 

en hel del forskning bedrivits under senare år, vilket borde göra det möjligt att omsätta 

forskningsresultaten till beskrivningar av effektsamband, och sedermera text i 

Trafikverkets effektkataloger.  Effektsambanden blir användbara i bl.a. Trafikverkets 

arbete med att identifiera brister och planera åtgärder för säkra passagemöjligheter och 

                                                           
8 EVA = Effektberäkningar vid väganalys 
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därmed motverka viltolyckor och oönskade barriäreffekter. Effektsambanden kan också 

användas samband med Åtgärdsplanering och Åtgärdsvalsstudier (ÅVS). 

Förslag på kort sikt: Forskningsresultaten behöver omsättas till ett format lämpligt för 

Trafikverkets effektsamband.  

Detta arbete planeras för 2017. 

Ny restidsmodell för trafik- och  cirkulationsplatser  

EVA och Samkalk har idag endast en typ av cirkulationsplats och en typ av trafikplats. 

Trafikverket önskar utveckla nya effektsamband för olika typer av cirkulations- och 

trafikplatser.  

Kort sikt 1-3 år  

Uppskatta kostnad: 400-800 tkr  

Ny trafiksäkerhetsmodell för trafik- och cirkulationsplatser  

Dagens trafiksäkerhetsmodeller baseras på föråldrat empiriskt underlag. Trafikverket 

önskar ta fram en ny modell baserad på nya empiriska underlag. 

Tidigare har praxis varit att koda trafikplatser som noder i vägnätet. Då Trafikverket i 

vissa fall numera rekommenderar en högre detaljeringsnivå i kodningen av trafikplatser 

(s.k. isärkodning av trafikplatser där t.ex. ramper, på- och avfarter kodas explicit) är 

önskemålet att den nya modellen även ska kunna hantera dessa. 

Kort sikt 1-3 år 

Uppskattad kostnad 400-800 kkr 

Översyn av VETO-modellen 

Grunden för beräkning av varmutsläpp av bränsle, koldioxid och svaveldioxid i 

SAMKALK och EVA baseras på VTI:s VETO-modell. Trafikverket önskar se över 

modellens aktualitet för att kunna ta ställning till eventuellt behov av uppdatering.  

Översyn och anpassning av effektsamband utifrån tätortsförhållanden 

Många av dagens effektsamband för väg är skattade utifrån förhållanden på landsbygd. 

Detta innebär att vissa effektanalyser kan bli missvisande om dessa samband används i 

tätortsförhållanden.  

För att bättre belysa hur stort problemet är föreslås som ett första steg en förstudie som 

på ett övergripande sätt pekar ut vilka effektsamband detta främst gäller, och i vilka fall 

detta kan ge stor påverkan på utvärderingar av åtgärder i transportsystemet.  

I ett andra steg kan anpassningar av effektsamband och modeller för tätortsförhållanden 

behöva genomföras. 



 
 

  31 
 

Effektsamband lågtrafikerade vägar – motivera investeringar i perifera 

områden med hänsyn även till sociala faktorer 

Årsdygnstrafik, ÅDT, är ett trubbigt instrument när det gäller att motivera investeringar 

i vägar i perifera områden. Många vägar i bland annat Norrland har låg ÅDT men hög 

andel lastbil samtidigt som det inte alltid finns alternativa vägar.  

EU-projektet ROADEX9 har  i en rapport10 gett förslag på hur man skulle kunna angripa 

detta problem. Slutsatsen i rapporten är att en social nyttofaktor, SBF (Social Benefit 

Factor), behöver införas i samhällsekonomiska kalkyler för lågtrafikerade vägar i 

områden med glesbygd för att påverka fördelningen av budgeten och för att sortera 

kandidater för underhåll och förstärkning. SBF beräknas i sin tur utifrån ett 

Transportbehovsindex (TNI)11 som är en summering av klassificeringar för fragilitet (F), 

livlineviktighet (L) och trafikantbehov för människor (P) och affärsverksamheter (B). 

Beskrivning   

I utvecklingsarbetet krävs initialt djupare studium av rapporten och kontakt med 

forskare från ROADEX-gruppen för att närmare precisera hur vi bör utveckla detta 

vidare. I ett andra skede krävs en utveckling av modell och verktyg för den föreslagna 

inriktningen. 

Det handlar framförallt om högre tillförlitlighet i transportsystemet. I vissa delar kan 

dessa transportmöjligheter vara helt kritiska för utryckningsfordon med mera. 

Det är viktigt att projektet inte begränsar sig till att enbart utgå från SBF (Social Benefit 

Factor). Lika stort fokus bör läggas även på att utveckla 

beskrivningar/indelningar/kategoriseringar kopplat till bland annat TNI samt 

ekonomiska effekter av vad som händer längst ut i kedjan om till exempel 

timmertransporter inte når till industrin. Detta blir alltså inledningsvis ett 

produktionsbortfall som därefter eventuellt leder till kundbortfall och i värsta fall en 

eventuell nedläggning.   

Det första initiala skedet bedöms kosta cirka 50 – 100 tkr. I det handlar det främst om 

kostnader kopplade mot att inhämta information, analysera och lämna förslag på 

framtida inriktning. I första hand interna kostnader.  

I det andra skedet krävs det med största sannolikhet externa konsultinsatser om ett 

modellramverk ska arbetas fram med tillhörande verktyg. Resursinsatserna för detta är 

naturligtvis svårbedömda men erfarenhetsmässigt så bedöms de ligga på i 

storleksordningen 200-300 tkr om arbetet skulle bli av. 

 

                                                           
9 “The ROADEX Network is an EU funded trans-national collaboration of northern European roads 
organisations whose aim is to share roads information and research.” Deltagare från perifera områden i Irland, 
Skottland, Norge, Sverige och Finland. http://www.roadex.org/  
10 http://www.roadex.org/wp-content/uploads/2014/01/Socio-economic-Ex-sum-Swedish.pdf 
11 http://www.roadex.org/wp-content/uploads/2014/01/Road-condition-management-policies-for-public-
roads.pdf  
 

http://www.roadex.org/
http://www.roadex.org/wp-content/uploads/2014/01/Socio-economic-Ex-sum-Swedish.pdf
http://www.roadex.org/wp-content/uploads/2014/01/Road-condition-management-policies-for-public-roads.pdf
http://www.roadex.org/wp-content/uploads/2014/01/Road-condition-management-policies-for-public-roads.pdf
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3.4 Effektsamband trafiksäkerhet/järnväg 

Effektsamband för nya typer av bomanläggningar (plankorsningar) (prio 1) 

Det finns effektsamband för plankorsningar, såväl beskrivna i effektkatalogen som 

utvecklade i en mer avancerad modell med tillhörande beräkningsverktyg i excel. 

Parametervärdena skiljer sig dock mellan effektkatalogen och modellen, vilken hämtar 

sina indata från ASEK-rapporten[1][2]. 

År 2010 ändrades definitionen av plankorsningsolycka, tidigare gällde det bara fordon, 

men numera ingår även gående. 

En ny generation av vägskyddsanordningar är på väg att införas, eftersom det råder 

reservdelsbrist för de befintliga. Det behöver utvecklas nya effektsamband för 

plankorsningar eftersom de befintliga inte kommer att beskriva nya anläggningars effekt 

på ett bra sätt. 

Start 2018. Delresultat 2019 

 

Förbättrade effektsamband för stängsling (suicid och övrigt obehörigt 

spårbeträdande) (prio 1) 

Det saknas erforderlig empiri för beräkning av effekter av stängsling på suicid och övrigt 

obehörigt spårbeträdande. Empiri från andra länder saknas i stor utsträckning också. 

Effektsambanden behöver beskriva både påverkan på antalet omkomna samt påverkan 

på antal störningstimmar. 

Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) har under 2016 på uppdrag av Trafikverket 

föreslagit en metodik för utvärdering av stängsling.  

Start 2017. Delresultat 2019. 

 

Effektsamband för ny generation av kameror (suicid och övrigt obehörigt 

spårbeträdande) (prio 1) 

En ny generation av kameror för att förhindra suicid och obehörigt spårbeträdande har 

provats i ett pilotprojekt. Erfarenheterna från försöket är goda och indikerar att 

kamerorna kan bidra till kortare insatstider och därmed minskad trafikal påverkan. På 

vissa platser kan det dock vara oklart om det är vaktbolag eller trafikledning som ska 

reagera på larmen. Erforderlig empiri för beräkning av effektsamband saknas ännu 

eftersom kamerautbyggnaden fortfarande har begränsad omfattning. Effektsambanden 

behöver beskriva både påverkan på antal omkomna samt påverkan på antal 

störningstimmar.  

Start 2018. Delresultat 2020. 

 

                                                           
[1] [1] ASEK = Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn. 
[2] ASEK-rapporten se www.trafikverket.se/ASEK 
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 3.5 Effektsamband bytespunkter och stationsmiljö 

Effektsamband för åtgärder på stationer utöver bestämd standardnivå 

Tillgänglighet innebär här att alla ska kunna komma fram och hitta rätt. Här finns vissa 

kapacitetsfrågor såväl på stationen som intilliggande anordningar (exempelvis parkering 

och angöring) så att hela resan fungerar. Åtgärder som förbättrar tillgänglighet för 

funktionshindrade förbättrar ofta tillgängligheten för övriga resenärer också.  

Det kan behöva bedömas om det är samhällsekonomiskt effektivt att välja en högre 

standard än vad stationsklassen i sig definierar. 

Målet är att beskriva effektsamband för åtgärder utöver bestämd standardnivå. 

Start 2017. Delresultat 2019. 

 

Utveckling och bearbetning av flödesmodeller anpassade till bytespunkter  

Anpassning och användning av befintliga modeller leder sannolikt till att ytterligare 

utvecklingsbehov identifieras. En viktig aspekt som behöver belysas är hur 

resenärsflödena (för till exempel på- och avstigande) kan påverka punktligheten för 

järnvägen och övrig kollektivtrafik. 

Start 2017. Delresultat 2018 och 2019. 

 

Ta fram samband mellan åtgärdsstandard och användningsgrad  

Ta fram samband mellan åtgärdsstandard och användningsgrad.  

Start 2017. Delresultat 2018 och 2019 (eventuellt 2020). 

     

3.6  Övriga järnvägseffektsamband 

Effektsamband för punktlighet i järnvägssystemet (prio 1) 

Arbete pågår med att beskriva sambandet mellan kapacitetsutnyttjande och antal 

störningstimmar, baserat på olika typer av trafikstruktur (hastighetsskillnader mellan 

tåg) och infrastruktur (till exempel dubbelspår, enkelspår, mötesstationer och 

flerspårsstationer).  

Preliminära samband har tagits fram under 2016. Under 2017 pågår ett 

Trafikverksinternt arbete med syfte att ta fram separata effektsamband för olika 

tågtyper. Dessutom är ambitionen att kunna estimera sambanden mellan 

kapacitetsutnyttjande och förseningar med bättre mått på kapacitetsutnyttjandet. De 

preliminära sambanden baseras på årsdygnsgenomsnitt, men det bör vara möjligt att 

öka kvaliteten i sambanden genom att uppskatta kapacitetsutnyttjandet under vart och 

ett av de dygn som ingår i datamaterialet 

Startade 2016. Delresultat 2017 och 2018. 
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Effektsamband för vagnsparkens sammansättning  

I dagsläget är kunskapen om den framtida vagnparken bristfällig. Detta innebär 

svårigheter när det gäller att dimensionera för framtida trafik. Effektsamband för 

vagnparkens sammansättning bör därför tas fram. 

Start 2016. Delresultat 2017. 

 

Effektsamband mellan utbudsförändringar och kostnadsförändringar – järnväg   

Bakgrund: Banavgifter, som utgör prissättningsinstrumentet för utnyttjandet av 

järnvägsinfrastrukturen, bestäms årligen av Trafikverket. Beslutet föregås av en relativt 

omfattande analysverksamhet vad gäller hur olika avgiftsförändringar påverkar 

järnvägsmarknaden. Avgifterna syftar till att påverka järnvägsföretagens agerande i ett 

effektivitetsperspektiv och fungerar som intäktskälla till Trafikverket. 

Eftersom ett av syftena med avgifterna är att påverka järnvägsföretagens agerande, 

exempelvis val av transportväg, avgångstider, turtäthet, fordonsstorlek och fordonstyp, 

är det önskvärt att analysera effekterna med avseende på dessa förhållanden.  

Under 2013 genomfördes ett projekt som syftade till att utreda denna fråga genomförts. 

Slutrapporten gav vissa rekommendationer om vad som bör vara fortsatt arbete. 

Trafikverket har dock inte tagit ställning till exakt hur det fortsatta utvecklingsarbetet i 

frågan bör bedrivas. 

Syfte: Att möjliggöra en analys av kostnadsförändringars effekter på järnvägsföretagens 

agerande och få bättre kunskap kring effekterna av exempelvis banavgifter som 

styrmedel. 

Förslag: Analysera kostnadsförändringars effekter på järnvägsföretagens agerande.  

Resurser: 500 – 1 000 tkr 

3.7 Övriga effektsamband 

 Effektsamband för sjöfart (prio 1) 

Historiskt sett har inte Sjöfartsverket arbetar med effektsamband på samma sätt som 

man gjort för i synnerhet vägtrafiken. I VTI:s12 rapport Effektsamband för 

samhällsekonomiska analyser inom transportområdet (2003) konstaterar man 

exempelvis att Sjöfartsverket inte arbetar med beräkningshandböcker eller 

kalkylmodeller på samma sätt som Vägverket och Banverket. Investeringsobjekt utreds 

istället som unika projekt, med lägre grad av enhetlighet än vad som är fallet inom 

vägområdet. I rapporten sammanfattas även vilka typer av effektsamband som över 

huvud taget är relevanta för sjöfart i tabeller (VTI, 2003, s. 44).  

                                                           
12 VTI = Statens väg- och transportforskningsinstitut 



 
 

  35 
 

VTI har under år 2014 gjort en sammanställning av befintlig kunskap när det gäller 

effektsamband och samhällsekonomisk värdering för samhällsekonomiska analyser av 

åtgärder inom sjöfarten13.  

Exempel på viktiga områden där effektsamband för sjöfart behöver utvecklas är 

miljöeffekter (bland annat emisionsspridning till havs och jorderosion) och sjösäkerhet 

(bland annat kopplingen till fartygsstorlek). Se vidare i kapitel 9.4 för ytterligare 

beskrivningar av behoven. De effektsamband som utvecklas kommer behöva 

kvalitetssäkras för att minska risken att kunskap från unika och enskilda projekt 

används till att dra allt för generella slutsatser. 

Förslag på kort sikt: En förstudie som går igenom vilka effektsamband som finns samt 

deras giltighet 

Förslag på lång sikt: Utveckla nya effektsamband inom sjöfart 

Fyllnadsgrader för fartyg 

Brist: idag baseras ASEK/Samgods-värden på att alla fartyg alltid lastar fullt och seglar 

iväg. Det finns inga rekommendationer kring olika fyllnadsgrader, motsvarande som 

finns för lastbilar. Detta skulle naturligtvis kunna modelleras och beräknas för varje 

enskilt situation för att försöka efterlikna verkligheten så korrekt som möjligt, men 

risken är då att beslut fattas utifrån enskilda år eller händelser, och inte på långsiktigt 

stabila värden. VTI har även visat att fyllnadsgrader påverkar hur godstrafiken 

modelleras och hur logistikkedjor läggs upp, och därför är det av stor vikt att modellerna 

speglar verkligheten.  Att inte inkludera fyllnadsgrader innebär en risk att sjöfartens 

nyttor överskattas. 

Förslag: att utifrån VTIs uppdrag/rapport, statistik från hamnar om hanterade 

godsmängder samt antal fartyg (och TEU) samt ev. andra källor kartlägga 

genomsnittliga fyllnadsgrader för olika fartygstyper (antagligen främst torrbulk och 

container).  

Effektsamband för luftfart  

Historiskt sett har inte Luftfartsverket arbetar med effektsamband på samma sätt som 

man gjort för i synnerhet vägtrafiken.  

En sammanställning över flygets effektsamband behöver genomföras för att identifiera 

prioriterade utvecklingsbehov. 

Förslag på kort sikt: Sammanställning och översyn av utvecklingsbehov. 

Förslag på lång sikt: Utveckla effektsamband för luftfart 

Aktivt resande  (prio 1) 

Bakgrund: Uppföljningar har gjorts av olika satsningar som skett för att öka andelen 

cykel av persontransportarbetet men ingen samlat underlag finns som drar mer 

generella slutsatser om genomförande, uppföljning och bedömning av effekter. 

                                                           
13 http://www.vti.se/sv/publikationer/pdf/samhallsekonomiska-kalkyler-for-sjofartsprojekt.pdf 

http://www.vti.se/sv/publikationer/pdf/samhallsekonomiska-kalkyler-for-sjofartsprojekt.pdf
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Det handlar om att se effekter av åtgärder som befrämjar gång- och cykeltrafik. Det finns 

etablerade samband som beskriver hälsoeffekterna om en viss mängd bilresor istället 

genomförs som cykling eller gående.  

Syfte: Vi behöver arbeta mer kring hur effektiva olika åtgärder är i att åstadkomma den 

önskade transportslagsförskjutningen, alltså i vilken omfattning de faktiskt befrämjar 

gång och cykling. Utveckling pågår men behöver förstärkas. Samt öka tydligheten i vilka 

effekter som olika marknadsföringsinsatser har för en ökad cykling. Ta fram 

effektsamband. 

Målet är att kunna kvantifiera resulterande ökning av gång och cykling som resultat av 

olika åtgärder. 

Förslag på kort sikt: Förstudie som innebär en genomgång och analys av aktuellt 

kunskapsläge samt förslag till prioriterade utvecklingsprojekt.  

Start 2016. Delresultat 2017, 2018 och 2019. 

Resurser: På kort sikt: cirka 200 - 300 tkr 

Effektsamband för effektiviserings- och påverkansåtgärder 

Effektsamband för påverkans- och effektivitiseringsåtgärder (steg 1-2) är inte lika väl 

utvecklade som åtgärder för om- och nybyggnad.  

Trafikverket avser att göra en inventering och prioritering av sådana effektsamband som 

saknas eller behöver vidareutvecklas. En bedömning måste också göras av möjligheten 

att alls få fram relevant kunskap inom olika delområden. Efter inventeringen bör det 

vara möjligt att som ett första steg ta fram icke-kvantitativa subjektiva effektsamband 

inom de områden där kunskapsläget ändå inte gör det möjligt att få fram korrelationer 

eller fastställda orsakssamband. 

Förslag på kort sikt: Trafikverksintern genomgång och analys av aktuellt kunskapsläge 

samt förslag till prioriterade utvecklingsprojekt.  

Start 2017. Delresultat 2017.  

Kostnadsbedömningar för effektiviserings- och påverkansåtgärder (prio 1) 

För att öka användningen av effektsamband för effektiviserings- och påverkansåtgärder 

(”steg 1-2”) behöver även kvaliteten i kostnadsbedömningarna öka. För detta krävs 

utvecklingsinsatser på både kort och lång sikt. Under det närmaste året handlar det 

främst om intern verksamhetsutveckling hos Trafikverket för att systematisera och 

sprida befintlig kunskap och arbetssätt. Ett likartat angreppssätt för att skatta 

åtgärdskostnader och osäkerheter behövs för alla typer av åtgärder, även för paket av 

åtgärder. Dessutom kan en exempelsamling sammanställas utifrån genomförda 

åtgärder, där bedömd och faktisk åtgärdskostnad redovisas tillsammans med relevant 

bakgrundsfakta kring fallet. 

Start 2017. Delresultat 2018. 

Behandling pågår under mars 2017 avseende genomförandeförslag för projektet.  
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På sikt bör utvecklingen inriktas på att Trafikverket tillsammans med övriga aktörer 

bygger upp en gemensam erfarenhetsbank med både kostnader och effekter utifrån 

genomförda åtgärder. Kunskapsinsamlingen behöver struktureras med definierade 

termer, kategorier etcetera. Särskilt kostnadsdrivande faktorer samt 

genomföranderisker behöver också successivt identifieras. Det är av stor vikt att 

indirekta kostnader såsom planering och administration ingår i uppföljningarna, liksom 

löpande kostnader för att upprätthålla en åtgärd (till exempel drift och underhåll). Inom 

vissa kategorier (ITS-baserade åtgärder) kan även internationellt material vara 

användbart, vilket tidigare forskning visat. 

Start 2018. Delresultat 2019. 

 

Riskreducerande åtgärder (klimatanpassning) 

Effektsamband behöver utvecklas för åtgärder som syftar till att minska risken och 

förebygga skador på transportinfrastrukturen till följd av extremväder och andra 

yttringar av klimatförändringar.  

För att i nästa steg kunna bedöma inbesparade förväntade framtida 

samhällsekonomiska skadekostnader behöver man kunna bedöma både sambandet 

mellan vidtagen åtgärd och minskad risk för olyckshändelser och skador på 

infrastrukturen, samt sambandet mellan en skadehändelse och dess konsekvenser. 

Därför krävs det utveckling av: 

 samband som beskriver relationen mellan olika typer av skador på 

transportinfrastrukturen och effekter av dessa skador i form av t.ex. lägre 

hastighet och längre restider, omledning av trafik och längre restider alternativt 

köer och förseningar, ökat antal trafikolyckor, behov av reinvestering och/eller 

ökade krav på underhåll. 

 data över sannolikheter för uppkomst av olika typer av skador på olika typer av 

infrastruktur i olika typer av miljöer (geografiska, klimatmässiga etc). 

Förslag på kort sikt: Förstudie som beskriver aktuellt kunskapsläge samt förslag till 

prioriterade utvecklingsprojekt.  

Förslag på lång sikt: Utveckla effektsamband för risknivåer och skadehändelser.  

Landskap  

Landskap beskrivs idag bara genom kvalitativa effekter, som är svåra att summera. 

Det finns en systematik, men i de flesta fall finns ingen grund för samhällsekonomisk 

lönsamhetsberäkning.  

Vidareutveckling bör genomföras; bland annat bör möjligheten att kvantifiera effekter 

undersökas.  
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Pågående arbete med att ta fram ekonomiska värderingar för ekosystemtjänster kan på 

sikt ge kvalitativa underlag som kan omvandlas till effektsamband.  

Bedömning av synergieffekter  

Bakgrund: Det finns i nuvarande effektkataloger spår av resonemang kring 

synergieffekter. Ett exempel är att en kombination av fysiska åtgärder och 

kunskapsspridning ger större effekt för att öka andelen cykling jämfört med effekterna 

som respektive åtgärd ger var för sig. Även för godstransporter kan synergieffekter 

uppstå, till exempel i samband med intermodala transportkedjor. 

Syfte: Öka kunskapen om hur man kan mäta synergieffekter och vilka 

åtgärdskombinationer som kan ge störst nytta. Detta kan innebära att en åtgärd utförs 

av Trafikverket samt andra aktörer såsom andra myndigheter, kommuner etcetera. 

Detta ska omfatta breda åtgärder inom potentialen för samhällsplanering. 

Förslag på kort sikt: Förstudie som innebär en genomgång och analys av vilka åtgärder 

som har största potentialen att skapa synergieffekter. 

Förslag på lång sikt: Utveckling av kunskap kring synergieffekter. 

Resurser: På kort sikt: cirka 200 – 300 tkr     

Översyn av effektsamband utifrån långsiktig hållbarhet 

Bakgrund: Dagens effektsamband har i många fall tagits fram utifrån ett perspektiv 

där man önskar genomföra analyser av samhällsekonomisk effektivitet. För att 

utvärdera påverkan på den långsiktiga hållbarheten, till exempel i analyser av 

transportsystemets klimatpåverkan, behöver också effektsamband användas. I 

normalfallet bör det vara precis samma effekter och därmed samma samband som 

används som grund till de olika analysperspektiven. Det kan dock finnas fall där 

behoven av samband skiljer sig åt beroende på om det är samhällsekonomisk effektivitet 

är långsiktig hållbarhet som ska belysas. Till exempel ger effekter som uppstår efter lång 

tid sällan stort utslag i en samhällsekonomisk kalkyl. För sådana effekter finns det en 

risk att det saknas väl utvecklade effektsamband. Ett exempel skulle kunna vara 

långsiktig påverkan av styrmedel och infrastruktur på framtidens bebyggelsestruktur. 

Förslag: En genomlysning av effektkatalogerna för att specificera vilken nyutveckling 

eller förbättring av effektsamband som krävs för att bättre beskriva olika typer av 

åtgärders (enligt alla steg i fyrstegsprincipens) påverkan på långsiktig hållbarhet, 

inklusive transportsystemets totala utsläpp av växthusgaser.  

Effektsamband DALY  

Effektsamband för hälsoeffekter av/i transportsystemet, mätt i DALY (Disability 

Adjusted Life Years ,sv. Funktionsjusterade levnadsår), finns delvis. Effektsamband 

behövs i flera steg: åtgärd – förändrad trafik – exponering – hälsoeffekter. 

Effektsamband i enhet DALY möjliggör att summera hälsoeffekter i form av både förtida 

döda och nedsatt hälsa, samt jämföra olika orsaker till hälsoeffekter samt följa en 

utveckling över tid. Användningsområden inom Trafikverket är uppföljning av 

leveranskvalitet Miljö och hälsa (nivå 1), i Åtgärdsplanering, Åtgärdsvalsstudier mm.  
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I samband med indikatorutveckling inom ramen för leveranskvalitet Miljö och hälsa har 

ett forskningsprojekt utvecklat effektsamband för hälsopåverkan från buller, 

luftföroreningar och aktivt resande. Sambanden mellan exponering och hälsoeffekt mätt 

i DALY är klarlagt för alla de tre hälsoaspekterna. Vad gäller de tidigare sambanden ser 

det lite olika ut: 

 Aktivt resande har samband från trafikarbete till exponering och hälsa. Det 

saknas samband åtgärd-förändrad trafik. Det kan ifrågasättas om det 

sistnämnda sambandet hör till hälsa då det är ett samband som är ett 

grundläggande samband för Användbarhet kopplat till cykling/gång. Trafikdata 

kan även inhämtas via mätning och i så fall finns samband för hela kedjan. 

 Samband exponering av luftföroreningar (luftkvalitet) och hälsopåverkan finns. 

Saknas samband för exponering för luftkvalitet 

 Buller har samband från trafikarbete till exponering och hälsa och även 

samband mellan bullerskyddsåtgärder och exponering.  

Samband från forskningsprojektet behöver översättas till användaranpassade 

effektsamband för att kunna användas av planerare, men för nationella 

sammanställningar kan sambanden användas redan nu, bara underlagsdata finns.  

Effektsamband slitagepartiklar 

Förvaltning och utveckling av nationella modellsystemet SIMAIR för luftkvalitet bedrivs 

kontinuerligt och nya samband mellan trafik- och fordonsfaktorer, emissioner och halter 

implementeras (Trafikverket och SMHI). Förnärvarande utvecklas SIMAIR bland annat 

genom implementering av en ny emissionsmodell (NORTRIP) för slitagepartiklar. 

Resultat av arbetet blir bland annat nya samband för t.ex. dammbindning och olika 

beläggningstyper vad gäller emissioner av slitagepartiklar. Dessa kan sedan omarbetas 

till nya effektsamband i Trafikverket.    

HBEFA-modellen  

HBEFA-modellen används som underlag för alla emissionssamband i Trafikverkets 

effektsamband och används därutöver i Trafikverkets rapportering enligt förordningen 

om klimatrapportering, Trafikverkets årsredovisning, Trafikverkets miljörapport, 

Handbok för vägtrafikens luftföroreningar, SIMAIR-modellen, samt i ett stort antal 

ytterligare applikationer t.ex. NTMcalc. Att den är uppdaterad och aktuell har därför 

avgörande betydelse för i stort sett alla emissionsberäkningar som görs i Sverige och ett 

antal andra EU-länder. Trafikverket initierar och finansierar årlig uppdatering av 

modellen med svenska aktivitetsdata såsom antal fordon fördelat på olika kategorier, 

körsträckor, drivmedel, trafikarbete per trafiksituationer, beskrivning av vägnät, 

parkeringstider, meteorologiska data m.m. Detta görs inom ramen för konsortiet 

SERMES som består av IVL, AVL-MTC och WSP. Dessa deltar också med expertis i olika 

arbetsgrupper för den uppdatering som görs av modellen internationellt tillsammans 

med ledande forskare från olika europeiska länder. Trafikverket finansierar även 

tillsammans med andra länder uppdatering av HBEFA vad gäller emissionssamband i 

nya versioner av modellen. Detta sker med några års mellanrum. Totalt ligger den årliga 

kostnaden för ajourhållningen för Trafikverket på ca 2 mkr. Till detta tillkommer under 

2017 och 2018 ytterligare kostnad på ca 0,8 mkr för uppdatering till version 4.1 från 
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dagens 3.3. Trafikverket och Transportstyrelsen bidrar med mätdata till modellen bl.a. 

från hållbarhetsprogrammet för bilars avgasrening, Swedish In-Service Conformity 

Programme. Budgeten för detta program ligger på ca 16 mkr per år. Till detta tillkommer 

ytterligare mätprogram. 

4. Underlagsdata till transport- och 
trafikprognoser 

Nedan beskrivs förslag på utvecklingsprojekt. 

Trafik och transportstatistik för validering 

Statistik som kan användas för att enklare och bättre validera modeller behöver 

systematiseras och tillgängliggöras. För Samgods, Trafikverkets huvudsakliga 

modellsystem för godstransporter, har ett valideringsverktyg tagits fram, vilket behöver 

laddas med tillgänglig statistik på en nivå som inte omfattas av statistiksekretess. Även 

för personmodellerna behöver valideringsdata samlas in systematiskt. Trafikverket med 

hjälp av Trafikanalys kommer att iordningsställa databas/-er med tillgänglig statistik 

som kan användas för kalibrerings- och valideringsarbete. I dagsläget har inga externa 

projektförslag specificerats. 

Undersökningar om resor och transporter  

Resvane- (RVU) och varuflödesundersökningar (VFU) är viktiga indata i de 

prognosmodeller som idag används av Trafikverket. Undersökningarna genomförs på 

nationell nivå, numera i samarbete med och under ledning av Trafikanalys.  

Den resvaneundersökning som genomförts under 2011-2014 har haft en lägre 

svarsfrekvens än tidigare undersökningar, en trend som finns i många undersökningar 

med traditionella metoder. Detta kan medföra att resultaten inte går att använda till att 

skatta prognosmodeller på. Trafikanalys arbetar med att driva på utvecklingen av nya 

metoder för dessa undersökningar och Trafikverket medverkar i detta arbete och bidrar 

med ekonomiska resurser. Det pågående forskningsprojektet om att använda 

mobilnätsdata för insamling av resvanor respektive att använda smartphones och 

webbenkäter som hjälpmedel i resvaneundersökningar ger förhoppningsvis underlag för 

fortsatt utveckling.  

Trafikanalys driver ett utvecklings- och forskningsprojekt som ska ta tillvara kunskapen 

från den forskning som finns om tekniska stödsystem som till exempel en webbenkät 

som komplement till telefonintervjuerna. Tänkbart är också att använda en applikation 

som kan installeras i en smartphone för att automatiskt samla in efterfrågade uppgifter i 

syfte att skapa ett system som förenklar för uppgiftslämnaren så att de inte behöver ange 

så många detaljer om sitt resande i svaren (egentligen att plocka in utbudet med 

kollektivtrafik från samtrafiken och samköra det med svaren för att kunna fördela ut 

resorna på olika färdmedel). Målet är på kort sikt att finna nya sätt att använda dagens 

teknik för att höja kvaliteten på undersökningar. På lång sikt letar man efter möjligheter 

att ha andra mer automatiserade metoder för undersökningarna. Arbetet bör bedrivas 

parallellt på kort och långt sikt.  
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Trafikanalys har också engagerat Centrum för Transportforskning, CTS, som bland 

annat deltar i ett forskarsamarbete på Europanivå (vilket delvis finansieras genom EU), 

deltar i ett arbete med att harmonisera metoder för insamling och framställning av RVU 

samt anordnar seminarier vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och CTS.  

Varuflödesundersökningarna är en annan sorts underökningar som har helt andra, men 

också mycket stora problem. Utveckling av varuflödesundersökningen pågår i samarbete 

med Trafikanalys. Resultat från varuflödesundersökningarna skyddas av sekretess som 

försvårar användningen för modellskattning. Möjliga vägar att bearbeta data på ett sätt 

så att den kan tillämpas behöver undersökas. 

Socioekonomiska data 

Trafikverkets bastrafikprognos används årligen i samband med framtag av 

samhällsekonomiska analyser och kalkyler, vilket ställer krav på lång tidshorisont, hög 

detaljeringsgrad och jämförbarhet. Som indata till prognosmodellerna Samgods och 

Sampers (Trafikverkets huvudsakliga modellsystem för gods- och persontransporter) 

behövs bland annat socioekonomisk data, det vill säga både data för ett utgångsläge och 

data för ett framtida år över befolkning, sysselsättning och näringslivsutveckling mm på 

olika aggregeringsnivåer. Enligt gällande prognosriktlinjer så ska denna typ av indata till 

Trafikverkets bastrafikprognos relatera till senast publicerade så kallade 

Långtidsutredning14. Utifrån dessa långtidsutredningar behöver kompletteringar och 

justeringar göras för att få tillämpbar indata till bastrafikprognosen och  i de fall det är 

lämpligt och möjligt inkluderas inomregional och kommunal planering. Framtag av 

socioekonomiska data görs av olika myndigheter beroende på aggregeringsgrad, vilket 

visar på vikten av ökad samverkan olika parter emellan. 

Trafikverket gör en stor uppdatering av denna typ av indata vart fjärde år, till i början av 

en mandatperiod. Däremellan görs i undantagsfall, om det är praktiskt möjligt på grund 

av svårigheter att bibehålla konsistens, enbart mindre justeringar av de 

socioekonomiska indata som ingår i bastrafikprognosen. Det kan även finnas behov av 

att, som komplement till bastrafikprognosen, kunna ta fram socioekonomiska data (och 

därtill kopplad transportefterfrågan) för olika typer av alternativa scenarion och/eller 

känslighetsanalyser. Ett forsknings- och utvecklingsarbete behövs därför för att kunna 

analysera alternativa scenarion, till exempel hur förändrade transportkostnader kan 

påverka var människor bor och var arbetsplatser lokaliseras och därmed ge förändrad 

arbetspendling, varutransportering och annat besöksresandemönster. I fallet med 

export av varuproduktion och turism från andra länder så kan transportefterfrågan 

påverkas av förändrade förutsättningar. 

Inför planering av den stora uppdateringen, av socioekonomiska indata till 2019, gjordes 

en uppföljning 2016.Denna uppföljning för framtag av socioekonomiska data utgör 

sedan bla grund för den forskning och metodutveckling på både kort och lång sikt som 

nu planeras att genomföras. Tidigare gjord forskning och utveckling, på kort och lång 

                                                           
14 Makroekonomiskt framtidsscenario inklusive befolkningsprognos på riksnivå och i den mån det finns även 
regionaliserad demografisk och ekonomisk utveckling (det varierar för olika LU om det finns scenarier på 
regional nivå förutom på riksnivå). Mera information om LU15 finns på denna länk. 

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/06/langtidsutredningen-2015/
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sikt, beaktas också i detta sammanhang15 liksom vid behov pågående forskning och 

utveckling. 

 

4.1 Trafik och transportstatistik för validering (prio 1) 

Trafikverket har egna resurser som arbetar med utveckling av detta område. Vilken 

eventuell ytterligare utveckling som kommer att behövas är inte klart i skrivande stund.  

4.2 Undersökningar om resor och transporter (prio 1) 

Trafikanalys har ansvar för resvaneundersökningen och varuflödesundersökningen. 

Trafikverket stödjer den utveckling Trafikanalys utför och beställer inom dessa 

områden.  

4.3 Socioekonomiska data (prio 1) 

Nedan är utgångspunkten att nästa stora uppdatering av denna typ av indata i stort ska 

vara helt klar sommaren året efter ett ordinarie riksdagsval, dvs nästa gång till 

sommaren 2019, vilket innebär att data på högre aggregeringsnivåer (exempelvis län) 

behöver vara klara betydligt tidigare än så. Uppdateringen som sådan kommer att ge 

upphov till forsknings- och utvecklingsåtgärder på kort sikt. Forsknings- och 

metodutveckling på kort sikt (fokus på stor uppdatering till 2019) och lång sikt (stor 

uppdatering till 2023) behöver genomföras parallellt, eftersom det inte räcker med att 

bara ha nästa stora indatauppdatering av bastrafikprognosen i fokus för att klara av 

exempelvis kommande stora indatauppdateringar även på längre sikt. 

Framtag av indata påverkas av vad som i praktiken är möjligt att ta fram och vad som är 

efterfrågat. Det är därför viktigt med kontinuerlig samverkan mellan å ena sidan 

metodutveckling och forskning för framtag av indata och å andra sidan motsvarande för 

transportefterfrågemodellering mm. Därför behöver det i god tid klarläggas vilket behov 

av socioekonomiska indata till basscenariot som finns, så att det finns tillräckligt med tid 

för nödvändig metodutveckling och forskning på kort sikt inför nästa stora framtag av 

indata. Det är också viktigt med helhetssyn vad gäller framtag av denna typ av indata i 

fallet med transportefterfrågemodellering för både gods- och persontransporter inom 

och utom landet. 

 Genomförda och planerade aktiviteter 2016-2019 med fokus på nästa stora 

uppdatering: 

Under 2016 har bla följande aktiviteter genomförts:  

 Uppföljning av senast gjord stor uppdatering till 201516  

                                                           
15 I fallet med redan genomförda forsknings- och utvecklingsprojekt tom 2016 inom ramen för 
socioekonomiska data så är dokumentation hörande till dessa diarieförda. Resulterande dokumentation för 
forskningsprojekten kopplade till Trafikverkets forskningsportföljer finns även i FUD-info. Vissa rapporter och 
PM finns även på Trafikverkets hemsida under Dokumentarkiv (”Trafikverkets PM” i fallet med tidigare gjord 
uppföljning, ”Forskningsresultat” samt ”Externa rapporter och PM” för övriga publikationer). Beskrivning av den 
senast gjorda stora uppdateringen av socioekonomiska data finns på Trafikverkets hemsida på denna länk 
under ”Modellanpassade indata- och omvärldsförutsättningar” (REF Socioekonomiska data).  
16 ”Uppföljning förvaltning och utveckling av socioekonomisk indata till Samgods och Sampers för tiden 2012-
2015, TRV 2016/81836”, Trafikverket 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/dokumentarkiv/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/gallande-forutsattningar-och-indata/
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 Forskning och metodutveckling på kort sikt utgående från nu gällande 

verktygsversioner och därmed behov av indata 

-  Vidareutveckling av metod för framtag av socioekonomiska data inom 

kommuner 

- Vidareutveckling av metod för framtag av socioekonomiska data kopplade 

till varuproduktion 

- Koppling mellan antaganden på riksnivå om branschutveckling i kr och 

resulterande transportefterfrågan i ton mm 

Under efterföljande år planeras följande: 

2017-2019:  

 I början av 2017 planeras ett inledande utvecklingsprojekt startas upp med syfte 

att öka kunskapen inför efterföljande beslut om inriktning på själva framtaget av 

socioekonomiska data med tillhörande kompletterande kvalitetssäkring och 

validering. Denna förstudie kommer att utgå bla från tidigare nämnd 

uppföljning från 2016 men även hittills genomförd forskning och utveckling på 

kort och lång sikt. Planerad inriktning bla enligt nedan 

- Översyn och vidareutveckling av metod för framtag av ett väl balanserat 

framtidsbasscenario map graden av aktualitet, konsistens, planering 

mm under bivillkoret att styrande prognosriktlinjer ska kunna anses 

vara uppfyllda (ett helhetsperspektiv krävs eftersom framtidsscenariot 

ska vara tillämpbart på samtliga nivåer riks, län, kommun och inom 

kommun). Förutom detta även vidareutveckling av alternativa 

framtidsscenarion tex vad gäller branschutveckling med visst fokus på 

varuproduktion mm. 

- Översyn och vidareutveckling av metod för kompletterande 

kvalitetssäkring av socioekonomiska data, till exempel vad gäller olika 

typer av konsistenstest och möjlighet till trendjämförelser mm 

- Översyn och vidareutveckling av metod och hantering, tillsammans med 

SCB, av viss statistik som behövs för framtag av sk PWC-matriser samt 

SAMS-data 

- Översyn och vidareutveckling av metod för socioekonomiska data inom 

kommuner 

- Översyn och vidareutveckling av nya former för hantering av databaser 

och kartmaterial, tex vad gäller ett nationellt och regionalt perspektiv 

- Översyn och vidareutveckling av att i efterhand kunna uppdatera denna 

data under förutsättning att vissa grundläggande konsistensregler är 

uppfyllda även efter detta 
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 Eventuellt ytterligare tillkommande utvecklingsinsatser för socioekonomiska 

data kopplade till exempelvis eventuell vidareutveckling av Samgods och 

Sampers, för tillämpning from 2019 för den trafikprognos som planeras 

publiceras ¼-2020 

Planerade aktiviteter med fokus på stor uppdatering 2023: 

 Förstudie som ska ge en helhetsbild över vad som i ett längre perspektiv kan 

behöva vidareutvecklas vad gäller framtag av socioekonomiska data till 2023. 

Faktorer att beakta är planerad vidareutveckling och implementering på lång 

sikt av metod och verktyg för framtag av nedbrutna socioekonomiska data samt 

analys- och prognosverktyg för gods- och persontransporter. Vad kan det 

innebära i praktiken jämfört med idag tex i fallet med mera GIS-baserade 

verktyg? Vilken betydelse för framtida framtag av socioekonomiska data kan tex 

resultat från projekt om, via dataprogram, mera ”automatiserad” framtagning av 

PWC och varuvärden få? På samma sätt hur den omestimerade versionen av 

Sampers regionala modeller kan påverka, samt resultat från projekt om 

syntetisk befolkning mm. 

 Förstudie som ska ge en helhetsbild över områdesindelningarna till nedbrutna 

socioekonomiska data kopplat till olika möjliga användningsområden och 

därmed behov av denna typ av indata på olika aggregeringsnivåer och form. 

Även redogöra för i praktiken fördelar och nackdelar i fallet med graden av 

detaljnivå, transparens och sekretess/restriktioner i spridning mm.  

Resurser på kort sikt: 1 000 – 2 000 tkr    

Resurser på lång sikt: 3 000 – 4 000 tkr  

5. Kapacitetsanalys på järnväg 

Nedan beskrivs förslag på utvecklingsprojekt. 

5.1 Matematisk kapacitetsberäkning  

Styrkan hos Trafikverkets modell för matematisk kapacitetsberäkning är att den snabbt 

ger en överblick över var det finns kapacitetsbrister, men en nackdel är att den kan bli 

för generell och därför inte fångar upp alla aspekter som är kopplade till trafikering och 

kapacitet. 

Kapacitet hos noder och bangårdar (prio 1) 

Förslaget är att komplettera nuvarande kapacitetsberäkningsmodell att ta hänsyn även 

till noder och bangårdar, alternativt utveckling av ett kapacitetsmått för bangårdar.  

Resurser på kort sikt: 500 tkr   
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Mått på tillgängliga tåglägen 

Ta fram en generell metod för att svara på frågan hur många tåglägen som ryms på en 

specifik sträcka kopplat till kapacitetsutnyttjandet. 

Resurser på kort sikt: 300 tkr   

  

 Beräkning av ”kapacitetstidstillägg”; sambandet mellan kapacitet och restid   

För att utvärdera effekten av infrastrukturåtgärder finns idag ett samband mellan 

kapacitetsutnyttjande och transporttid, där ett tåg som kör på en bana med högt 

kapacitetsutnyttjande får ett större tidspåslag än ett tåg som kör på en bana med lägre 

kapacitet. Det blir i vissa fall även stora avvikelser mellan faktisk restid och modellerad 

restid, där modellen generellt sett ger längre restider än i verkligheten. I nuvarande 

modell används också samma funktionssamband för alla typer av tåg; gods- såväl som 

persontåg, vilket sannolikt inte är rimligt.  

Det finns därför behov av att jämföra de transporttider som kommer från verkliga 

tidtabeller med de som fås via matematiska beräkningarna och analysera hur sambandet 

mellan kapacitet och restid kan vidareutvecklas. Även möjligheten att kunna 

differentiera tidspåslag mellan olika typ av trafik och tågtyper behöver undersökas samt 

om det går att särskilja på tidstillägg som avser ökad risk för förseningar och tidstillägg 

som avser restidsförlängning på grund av trängsel.   

Resurser på kort sikt: 300 tkr   

 

5.2 Kapacitetsmodeller och tidtabeller 

 Grafiska prognostidtabeller (prio 1) 

Idag görs inga tidtabellsanalyser för prognostiserad trafik, så kallade grafiska 

prognostidtabeller, utan restiden för en tåglinje räknas fram utifrån teoretisk gångtid 

samt kapacitetsutnyttjandet längs den aktuella linjen. Detta ligger sedan till grund för 

bedömningar av det framtida nyttjandet av järnvägen. Genom att göra en grafisk 

prognostidtabell med alla tåglinjer och både gods- och persontrafik inlagda kan olika 

tidtabellfaktorer och infrastrukturåtgärder som inte tas hänsyn till vid den matematiska 

beräkningen inkluderas i en effektbedömning.  

Resurser på kort sikt: 500 tkr   

  

Kvalitet i tågtrafikupplägg 

Hur mäts tidtabellens kvalitet och dess störningskänslighet på kort och lång sikt? Vilka 

nyckeltal gällande kvalitet och robusthet behövs? Förslaget gäller både dubbelspår och 

enkelspår och är tänkt baserat på i tidtabellen ingående och mätbara parametrar såsom 

headway, tidsmarginaler, vändtider, antal möten lediga mötesstationer eller tillgång på 

förbigångsstationer.  
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Resurser på kort sikt: 500  tkr   

  

5.3 Railsys 

Trafikverkets verktyg för tidtabellsanalyser och simulering av tågtrafik utgörs av 

programmet Railsys.  

Nya skript 

Nytt skript för att importera vissa BIS-objekt till Railsys såsom lutningar/baliser mm i 

Trafikverksgodkänt programmeringsspråk samt ett skript som jämföra Railsys mot BIS 

för att hitta avvikelser. 

UIC 406 Railsys 

Funktionen finns i Railsys men används inte då den ger stora avvikelser gentemot 

matematisk beräkning då Railsys räknar med tidtabellens tågordning och minimal 

headway. 

- Undersök hur funktionen fungerar i detalj inklusive kvalitetstidsdatabas som 

används av Österrikes stadsjärnvägar.  

- För tillämpning behöver en "översättning" mellan kapacitetstal framtagna i 

Railsys och med manuell beräkning 

Förseningshantering i Railsys (prio 1) 

I simuleringar används primärföreningar för att skapa sekundärförseningar där tågen 

stör varandra.  

- Primärförseningarna härstammar från äldre simuleringar och uppmätta värden 

längs vissa banor. 

- Uppdatering av äldre primärförseningar samt undersöka hur väl generella 

värden fungerar på olika banor. 

- Metodik för att extrahera primärförseningar ur Luppdata för tillämpning i 

Railsys 

- Undersök möjligheten att importera Lupp data i utvärderingsmodulen 

- Ta fram metodik för kalibrering av förseningar i Railsys 

- Använda stokastiska förseningar som är platsberoende istället för tågberoende 

- Standardiserade förseningar 

Railsys - TPS  

När TPS införs i Trafikverket som planeringssystem behövs en rad anpassningar av 

Railsys 
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- Koppling TPS - Railsys för överföring av tidtabellsdata 

- Anpassning av fordon TPS - Railsys för överenstämmelse i gångtidsberäkningen 

- Anpassning av uppehållsplatsers namn 

Alternative tracks register 

Vid simulering instrueras programmet om vilka spår på en station tågen kan använda 

om spårändringar är nödvändiga. Detta finns bara definierat på delar av nätverket. 

- Bygga upp ett register med Alternative tracks för Sverige 

Infrastrukturutformning med hjälp av simulering 

Ta fram metod för att bedöma hur mycket förseningar olika infrastukturutformningar få 

ger. 

- Avvägning mellan mer infrastruktur som minskar störningarna och känsliga 

komponenter som bidrar till ökade störningar. 

- Import av infrastruktur (från projekteringsdata) 

Resurser på kort sikt: 500 tkr   

  

5.4 Infrastrukturåtgärders kapacitetseffekt 

Värdering av trimningsåtgärder 

Trimningsåtgärder kallas mindre infrastrukturåtgärder som leder till förbättrad 

kapacitet i järnvägssystemet för både gods- och persontrafik.  

För bedömning och jämförelse  av den samhällsekonomiska effekten av dessa åtgärder 

behöver ett kapacitetsmått finnas med som underlag. I dagsläget sker detta utifrån en 

uppskattning av hur stor kapacitetsbristen är på den aktuella sträckan är och vilken 

sammanvägd effekt som åtgärden ger på kapacitet, punktlighet, robusthet samt minskad 

restid. Utöver detta tas hänsyn till kända förändringar de närmsta åren med avseende på 

trafikering, trafikmängd och planerade infrastrukturåtgärder.  

Denna uppskattning är på en relativt övergripande nivå och gränsdragningen mellan de 

olika nivåerna kan ibland vara svår att avgöra. Önskemålet är en metod som underlättar 

och tydliggör värderingen av kapacitetseffekten av trimningsåtgärderna.   

Resurser på kort sikt: 300 tkr   

  

Konsekvensbeskrivning av kapacitet inför byggskede 

Vid större ny- och ombyggnation av järnvägsanläggningen fastställs vissa parametrar 

som styr kapaciteten som t.ex. ny hastighet på banan. Utifrån dessa parametrar placeras 

mötesstationer och plattformar på lämpliga platser. I sena skeden tas beslut som 
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påverkar hastigheten och därmed finns risk att mötesstationers placering inte längre är 

optimal och den bedömda nyttan med projektet inte faller ut till fullo. 

Det eftersträvas en metodik för att verifiera att tänkt kapacitet inför byggprojekt faktiskt 

erhålls.   

Resurser på kort sikt: 300 tkr   

  

Avstängning av bana ur ett kapacitetsperspektiv.  

Vid större reinvesteringar och investeringar på järnvägsanläggningen finns flera 

alternativa produktionsmetoder som var och en ger upphov till olika behov av 

banarbetstider. Samma produktionsmetod kan också utföras på olika sätt, t.ex. endast 

arbete del av dygnet eller dygnet runt. Förutsättningarna är också olika beroende på 

trafikmängd på aktuellt banavsnitt. 

Det finna behov av en metod för att på ett enkelt sätt bedöma trafikala aspekter av olika 

avstängningstider och utifrån det göra samhällsekonomiska bedömningar på vilka 

avstängningstider som är optimala.  

Resurser på kort sikt: 500 tkr   

  

6. Analyser av godstransporter 

Samgodsmodellen innehåller flera olika delmoduler  som kommunicerar med varandra 

via ett användargränssnitt för styrning och riggning av olika scenarios. 

I texten nedan kommer följande namn användas för Samgodsmodellens 

delkomponenter: 

 PWC-matrisen: PWC-matrisen (Production Warehouse Consumption) 

spänner upp efterfrågan på transporter i form av svensk inrikes- och 

utrikeshandel för 34 varugrupper på simulerad företagsnivå i ton. Matrisen 

utgör i modellen det transportproblem som, i efterföljande steg, 

Logistikmodulen har att lösa. I Samgodsmodellen är PWC-matrisen fast, vilket 

gör att transportefterfrågan inte förändras vid analyser av en åtgärd. 

 Varuvärdesmodellen: En modell som har till uppgift att prognostisera det 

framtida varuvärdet per varugrupp i syfte att omvandla ekonomisk utveckling i 

kronor till en volymmässig utveckling i ton. Varuvärdesmodellen är tänkt att 

fånga hur förädlingsvärdet ändras över tiden. Den styr därmed hur mycket av 

den prognostiserade ekonomiska utvecklingen som ger en förändrad 

transportefterfrågan. 

 Logistikmodulen: Modulen är en deterministisk kostnadsminimerande 

modell, som minimerar total årlig logistikkostnad genom att justera 
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sändningsstorlek, val av transportkedja, användning av terminaler, trafikslag, 

fordon och lastfaktorer. Logistikmodulen ger ett logistiskt ”bästa” upplägg för 

varje handelsrelation i PWC-matrisen. I Samgodsmodellen utgör 

logistikmodulen den enhet tillsammans med RCM som styr modellens reaktion 

av en analyserad åtgärd. 

 Railway Capacity Management (RCM): Kapacitetshantering på järnväg 

med hjälp av linjärprogrammering. Denna modul använder output från 

Logistikmodulen och har till uppgift att fördela om logistiska upplägg från 

järnvägslänkar med kapacitetsproblem till andra logistiska upplägg på ett så 

kostnadseffektivt sätt som möjligt för transportsystemet som helhet. 

 Cube: Samgodsmodellen är implementerade i det grafiska 

användargränssnittet Cube Application Manager. I Cube kan användaren i 

menyer och via GIS bland annat styra scenarios, riggning, exekvering och 

utdatabearbetning.  

Figur 2 Principskiss Samgodsmodellen 1.0 

Den 1 april 2015 släpptes  Samgods version 1.0. Den senaste tidens utveckling följer de 

rekommendationer om utveckling som gavs vid en öppen seminarieserie om möjliga 

utvecklingsvägar i slutet av 2012. Utifrån flera framtagna förslag fick användare, 

avnämare av resultaten och akademisk expertis från Sverige och kontinenten tycka till 

om vägen framåt för utvecklingen av modellen. Seminarieseriens huvudsakliga 

slutsatser var att satsa på att hantera trängselrestriktionen på järnväg via 

linjärprogrammering och att utveckla en stokastisk logistikmodul. Under de två senaste 

åren har Trafikverket utvecklat (2013) och implementerat (2014) linjärprogrammering 

för hantering av trängsel på järnväg. Trafikverket har även tagit steg mot att utveckla en 

stokastisk logistikmodul; forskning pågår som förväntas leda till leverans av en 

prototypmodell ungefär vid årsskiftet (2015-2016). Detta är en del av den utveckling 

som Trafikverket gör. Nedan följer en beskrivning av den utveckling som utförts det 

senaste året för varje modellområde och vad som borde utvecklas med koppling till 

Samgods. 



50 
 

Pågående utveckling av Samgodsmodellen 

Samgods 1.1 

1 april 2016 släppte Trafikverket nästa modellversion av Samgodsmodellen, version 1.1. 

Den innehåller förutom den nya transportefterfrågan, nya transportkostnader för 

basåret, flera åtgärder för snabbare exekvering, möjlighet att låsa vissa logistiska 

upplägg för vissa handelsrelationer så att de inte kan väljas bort i den iterativa processen 

(förbättrade kalibreringsmöjligheter) och möjligheten att kunna spåra alla logistiska 

upplägg som passerar en selektion av länkar (förbättrade analysmöjligheter). Utöver 

detta introduceras tre nya specialanpassade fordonstyper: En tyngre lastbil som kan 

förbjudas på delar av vägnätet ett längre tåg som också kan förbjudas på delar av 

nätverket samt en ny båttyp för analyser av inre vattenvägar. Därmed bör 

Samgodsmodellen kunna hantera analyser som handlar om att tillåta 74-tonslastbilar 

och/eller effekter av förlängda mötesplatser för tåg och/eller för enklare potentialstudier 

av den nya policyn för inre vattenvägar. 

PWC och varuvärdesmodellen 

En ny metod för generering av efterfrågematriser till Samgodsmodellen har tagits fram. 

En uppdatering av befintliga basårsmatriser för 2006 med den nya metoden har också 

vidtagits liksom en framräkning av matriserna till det nya basåret 2012 och en prognos 

av transportefterfrågan till 2040. Dessutom har metodiken i Varuvärdesmodellen setts 

över och reviderats. PWC-matriserna baseras på varuflödesundersökningar i 

kombination med statistik gällande industrins varuproduktion (IVP), industrins 

förbrukning av insatsvaror (INFI), utrikeshandelsstatistiken (FTS), Yrkesregistret 

(YREG), med flera. Den nya metodiken har bland annat genom att utnyttja andra och 

nya datakällor ökat precisionen i beskrivningen av transportefterfrågan både för basåret 

och prognosåret.  

Varuflödesundersökningen 

Varuflödesundersökningen används huvudsakligen på Trafikverket för att skatta fram 

en ny transportefterfrågan i Samgodsmodellen vid varje ny så kallad basårsuppdatering. 

Andra viktiga områden där undersökningen utgör indata är till skattningar av 

ekonometriska funktioner i forskningsprojektet kring stokastisk logistikmodul (se 

nedan) samt till forskningsprojektet kring uppbyggnaden av en valideringsdatabas 

(projektnamn KVAL). 

Det pågår för närvarande ett projekt med att ta fram en ny varuflödesundersökning17 

med slutleverans under våren 2017. Trafikverket samfinansierar undersökningen 

tillsammans med myndigheten Trafikanalys. 

Logistikmodulen 

                                                           
17 Varuflödesundersökningen beskriver varuflöden inom Sverige och mellan Sverige och utlandet. 

Undersökningen ska förbättra kunskapen om näringslivets godstransporter och ge en samlad bild av 

näringslivets behov av att förflytta gods inom landet och utrikes. För mer information: 

http://www.trafa.se/varufloden/ 

 

http://www.trafa.se/varufloden/
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Som redan nämnts undersöker Trafikverket möjligheten att övergå från en 

deterministisk logistikmodul till en stokastisk. En deterministisk kostnadsminimerande 

modell tar endast hänsyn till de variabler som återges i själva kostnadsuttrycket, men 

ingen hänsyn tas till andra faktorer som kan tänkas påverka valet av en logistikkedja i 

verkligheten. Ett problem med en deterministisk modell är det ofta ”nervösa” beteendet 

vid känslighetsanalyser, där en liten förändring av exempelvis en undervägskostnad ofta 

leder till orimligt stora kast av volymer från en infrastruktur till en annan. En 

deterministisk modell behandlar alla kända faktorer för modellen som de enda 

faktorerna avgörande för resultatet – det finns alltså ingen slump som förklarar 

betydelsen av obeaktade faktorer. Resultatet av att gå från en deterministisk 

kostnadsminimerande modell till en så kallad random utility modell är bland annat att 

modellen går från ge relativt kantiga allt-eller-inget-lösningar till att ge mjuka gradvisa 

förändringar som resultatet av en testad åtgärd. En annan effekt är att modellens 

funktionssätt kommer att vila på information från varuägares faktiska användning av 

transportsystemet och inte som idag på allmänt vedertagna ekonomiska principer om 

kostnadsminimering. Det troliga resultatet, om övergången till en random utility modell 

faller väl ut, är att Samgodsmodellen kommer att kunna analysera mindre åtgärders 

effekter för hela systemet på ett mer realistiskt sätt. Det i sig är en nödvändighet för att 

Samgods ska kunna användas direkt på en större mängd av Trafikverkets 

åtgärdskalkyler. 

RCM – kapacitetshantering på järnväg med hjälp av linjärprogrammering (Ralway 

Capacity Management) 

Som nämnts har Trafikverket utvecklat och implementerat en omfördelande mekanism i 

modellen för att inte överskrida trängselrestriktionen på järnväg. Under 2015 har denna 

teknik förfinas ytterligare bland annat tack vare ett byte till en effektivare mjukvara. 

Samgods 1.1 kommer därför att ha möjligheten att analysera åtgärder med en bättre 

precision än dagens version 1.0, särskilt för åtgärder inom järnvägssektorn. 

Regionala godsmodeller 

Trafikverkets Samgodsmodell är en modell på nationell nivå som främst fungerar för 

prognoser av framtida godstrafik, övergripande systemanalyser och analyser av stora 

nationella projekt. För analys av regionala projekt, framförallt på vägsidan behövs en 

finare nivå än den som Samgods har idag. Det finns i dagsläget inte några kända 

regionala godsmodeller i andra länder som använts praktiskt med goda erfarenheter.  

Trafikverket har utvecklat en modell som kopplar samman lastbilstransporter från 

Samgods med Sampers regionala modeller. För att förfina flödena från Samgods till 

regionala flöden samt för att komplettera dem med saknade lastbilstransporter används 

data från NÄTRA-programmet. NÄTRA-programmet (Näringslivets transporter i 

Stockholms län) baseras på en undersökning från 1998, och som dessutom bara är gjord 

för Stockholms län. Detta ger en möjlighet att analysera person- och godstransporter i 

en och samma modell och att göra samhällsekonomiska analyser. 

Vi behöver på kort sikt vidareutveckla kunskapen och underlaget för regionala 

godstransporter så att vi bättre kan modellera och validera dessa. 
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På längre sikt kan man välja att ytterligare förbättra nuvarande modell eller att välja helt 

andra ansatser. Nuvarande modell kan förbättras. I Norge har man till exempel arbetat 

med en finare nationell modell som ska kompletteras med särskilda godsmodeller för 

större tätorter inriktat mer mot citylogistik. Ett annat sätt kan vara att komplettera den 

nationella modellen med särskilda regionala modeller som skattar godstransporter 

utifrån mer detaljerade regionala data men som samtidigt måste vara konsistent mot 

den nationella modellen. 

Lätt yrkestrafik på väg 

Den lätta yrkestrafiken (distributionstrafiken eller näringslivstrafiken), står ofta för en 

mycket stor del av nyttan och en stor del av de externa effekterna i Samkalk-analyser. I 

det så kallade NÄTRA-projektet gjordes ett försök att kartlägga och delvis modellera 

denna trafik i Stockholms län.  

Yrkestrafiken på väg beskrivs idag i Sampers-systemet med fasta efterfrågematriser som 

tas fram med hjälp av en modell baserat på socioekonomiska data och samband från 

NÄTRA-modellen. 

Det är önskvärt att öka kunskapen om denna trafik och att ta fram bättre underlag för 

att förbättra de skattningar som kan göras idag och för att validera modellens resultat. 

På lång sikt behöver det utredas hur denna typ av resor behöver hanteras – om det krävs 

utvecklad modellering av den lätte yrkestrafiken eller om det räcker att arbeta vidare 

med befintlig modell. Om det visar sig att det behövs en särskild modell är det ett 

utvecklingsarbete som också måste samordnas med Sampers-utvecklingen, men också 

med föregående avsnitt om regionala godsmodeller. 

6.1 Nationella godstransportanalyser 

Bättre data för bättre underlag (prio 1) 

Internt på Trafikverket har en samordnande grupp arbetat med att kartlägga behov och 

brister vad gäller beskrivningar av godsflöden och kvantifieringar av åtgärders effekter 

för godsflöden. I arbetsgruppen har från Trafikverkets regioner regionala målstrateger 

för gods, från Trafikverket nationellt dels kontaktperson från Samgodsgruppen och dels  

nationella medarbetare gods deltagit. Den huvudsakliga slutsatsen av det arbetet är att 

det brister i möjligheterna att beskriva och kvantifiera godsflöden särskilt på finare 

nivåer. Därför behövs bättre data både i omfattning och i detaljer. Data behöver också 

samlas in på ett mycket mer effektivt sätt än som görs idag. 

För närvarande genomförs en förstudie där möjligheter undersöks om att förbättra 

datafångsten utifrån digitala data från andra aktörer (speditörer, nodägare, 

transportköpare, branschföreträdare med flera) för att på så vis skapa ett bättre 

statistiskt underlag och därmed möjliggöra en förbättrad modellprecision i 

Samgodsmodellen. 

Förslag medellång sikt: Beror på utfallet av förstudien. Det finns behov av att bättre 

kunna validera och kalibrera den nationella godsmodellen Samgods, se projektet KVAL 

nedan. Ett annat behov som diskuterats av flera aktörer och som även delvis undersökts 

av myndigheten SIKA tidigare är skapandet av en nationell databas över godsflöden. 
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Resurser medellång sikt: 500 tkr 

PWC och varuvärdesmodell 

Det som återstår av arbetet med att uppdatera handelsmönstret i modellen med hjälp av 

ny metodik är att försöka standardisera några av de metoder som använts och 

implementera dessa i mer användarvänliga program. På så sätt möjliggörs en god 

förvaltning och ett snabbare matrisbyggande vid varje nytt prognostillfälle. 

På medellång sikt bör uppbyggnaden av efterfrågan inkluderas rent fysiskt i Samgods 

modellsystem och bli ett verktyg som antingen möjliggör att ”för hand” eller med någon 

typ av enklare skattning justera matrisen för olika typer av efterfrågepåverkande 

faktorer. 

På lång sikt bör Samgodsmodellen utvecklas så att den kan hantera analyser av åtgärder 

som väntas ge betydande transportefterfrågeförändringar. Det finns aktuella analyser 

där denna typ av funktionalitet efterfrågas. Ett exempel på en sådan är framtagandet av 

ett klimatscenario baserat på kraftigt förändrade styrmedelsnivåer. 

Förslag på kort sikt: Standardisering av framtagna metoder för PWC och 

varuvärdesmodell i mer användarvänliga program. 

Resurser kort sikt: 550 tkr (systemvetenskaplig metod 250 tkr + implementering av 

verktyg 300 tkr) 

Förslag medellång sikt: Uppbyggnad av transportefterfrågan inkluderad i Samgods 

modellsystem och användaren ges möjlighet att med enkla medel justera 

efterfrågematriserna. 

Resurser medellång sikt: 550 tkr 

Förslag medellång till lång sikt: Dynamisk transportefterfrågan. Samgodsmodellen 

utvecklas så att den även hanterar analyser som väntas ge betydande 

transportefterfrågeförändringar. 

Resurser medellång till lång sikt: 1 000 tkr 

Varugruppsstrukturen – ny klassificering av statistiken, samlastning och ny 

stokastisk logmod (prio 1) 

Nästa basårsmatris18  som tas fram, kommer att utgå från en varuflödesundersökning 

med en annan varugruppsindelning (NST 2007) än den som tidigare har använts 

(NST/R). Det betyder att Samgodsmodellens varugruppsstruktur behöver göras om vid 

nästa basårsuppdatering, vilket också ställer krav på anpassningar av Logistikmodulen, 

RCM och Cube, vilket alla är delar av Samgodsmodellen. Ett projekt har startats som 

syftar till att ta fram ett förslag till reviderad varugruppstruktur. 

Det är mycket viktigt att hänsyn tas till godsets logistiska och transportmässiga 

egenskaper vid valet av en ny varugruppsstruktur. Det finns även skäl att beakta 

samlastningsfrågan när den nya varugruppsstrukturen tas fram till modellen. 

Samgodsmodellen tillåter samlastning, det vill säga att flera handelsrelationer använder 

                                                           
18 Den senaste basårsmatrisen som togs fram för år 2012 baserar sig på 2006 års varuflödesundersökning 
och inte den senaste från år 2009. Anledningen till detta är att den inte ansågs vara representativ på grund av 
den finanskris världsmarknaden upplevde just det året. 
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samma transportmedel vid valet av logistiskt upplägg. Här finns dock en viktig 

begränsning, nämligen att samlastning inte tillåts mellan olika varugrupper. För att lösa 

denna begränsning finns två alternativ: antingen utvecklar Trafikverket en rutin som gör 

att samlastning tillåts mellan vissa varugrupper eller så justeras strukturen av 

varugrupper så att approximationen med samlastning inom ”bara” samma varugrupp 

ligger närmre den samlastning som faktiskt sker i verkligheten. 

Utvecklingen av en stokastisk logistikmodul kan i sig ge en modell som kräver en annan 

varugruppsstruktur, vilket också är någonting som behöver beaktas när den nya 

varugruppsstrukturen tas fram. När detta skrivs indikerar den projektgrupp som arbetar 

med utvecklingen av stokastisk logmod att ett troligt slutresultat är att 

Samgodsmodellen kommer att få färre varugrupper och att varugrupperna kommer att 

modelleras på dels ett stokastiskt sätt och dels ett deterministiskt och därmed ge en så 

kallad mixed model. Som ett förberedande arbete föreslår Trafikverket att en 

utvärdering av metoden för samlastning av varugrupper i den norska nationella 

godsmodellen utförs. Det arbetet bör leda fram till ett förslag på en metod för framtida 

utveckling av modellgenererad samlastning av varugrupperna i Samgodsmodellen. 

Parallellt, eller inom projektet, bör ett projekt starta som ser över varugruppsstrukturen 

i den framtida Samgodsmodellen utifrån den nya klassificeringen NST 2007, i syfte att 

hitta en struktur där data aggregeras på ett så lämpligt sätt som möjligt med avseende på 

samlastning, analysmöjligheter, underhåll av modellen, koppling till andra 

varugruppsstrukturer (STAN exempelvis), samt användning av fordon och 

logistikmönster. Det är viktigt att båda dessa projekt förhåller sig till resultatet som kan 

komma ur utvecklingen av en stokastisk logistikmodul. 

Förslag på medellång sikt: 1000 tkr 

 

Förbättringar av det nya basåret och kostnaderna i modellen (prio 1) 

Den kostnadsuppdatering i modellen som utförts under år 2015 baseras på uppgifter 

från tre olika projekt vars rapporter har skrivits ihop till en gemensam kostnadsrapport 

inför släppet av Samgods 1.1 den 1 april 2016. Det allmänna omdömet är att de nya 

kostnaderna stämmer bättre med verkligheten än vad de gamla gjorde (utöver att de 

representerar ett senare år), men att kostnaderna ändå bör ses över igen för att höja 

kvalitén ytterligare. 

Kostnadsdata i modellen är avgörande för modellens funktionssätt. Tyvärr är 

kostnadsdata i vissa fall svåra att få tag på eller räkna fram, varför kvaliteten med dagens 

ansatts alltid kommer att ha vissa brister. Om det föreslagna projektet som handlar om 

att på ett automatiserat sätt ge Trafikverket tillgång till bättre godsrelaterad data visar 

sig kunna ge information om kostnadsdata, finns troligtvis stora förbättringsmöjligheter. 

Förslag på kort sikt: Översyn av kostnaderna i det nya basåret i Samgodsmodellen. 

Resurser kort sikt: 400 tkr 

Utvärdering av Samgods-modellen 

Utifrån ett utvecklingsförslag som diskuterades vid en seminarieserie i slutet av 2012, 

fastslogs inriktningen för hur kapacitetsrestriktionen på järnväg ska beaktas i 
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Samgodsmodellen. Efter utveckling, tester och implementering har resultatet 

utvärderats i rapporten ” Evaluation of SAMGODS 1.1: possible shortcomings and 

improvements” (Significance nov 2016). Senare versioner av modellen bör också 

utvärderas i sin helhet med särskilt fokus på: 

 De osäkerheter som finns i modellens beskrivning av nulägets godstransporter 

och framtidens godstransporter (det vill säga osäkerheter i trafikvolymer, 

transportkostnader för olika trafikslag och aggregeringsnivåer, valda logistiska 

lösningar i modellen för bas- och prognosår mm). 

 De osäkerheter som finns i modellens sätt att reagera på en åtgärd eller en 

policyförändring i transportsystemet. 

Utvärderingen bör särskilt beakta kvalitén på resultatet för olika aggregeringsnivåer 

kopplat till typ av analys och användningsområde. Utvärderingen kopplar till KVAL-

projektet. 

Förslag på kort sikt: Utvärdering av Samgods-modellen. 

Resurser kort sikt: 400 tkr 

Bangods i Samgods (prio 1) 

Samgodsmodellens järnvägsprognos framtas genom att utgå från utvecklingen per 

varugrupp i Samgodsmodellen och nyckla den till godstågstrafikering i basåret på 

tågnivå. Anledningen till att data inte hämtas direkt ur Samgodsmodellen är att data på 

bandelsnivå anses vara alltför osäkra. Genom att stödja sig på faktisk trafikering nås ett 

rimligare resultat för finare aggregeringsnivåer. 

Tekniken med så kallad nyckling från relativt aggregerade tillväxttal i Samgods till 

tågtrafik i Bangods medför emellertid vissa problem. Ett av dem är att skillnaden i 

geografisk tillväxt inom varje varugrupp helt förvinner, vilket kan ge inkonsistenta och 

orealistiska resultat för delar av järnvägssystemet. Ett annat problem med tekniken är 

att den inte är automatiserad och därför tar onödigt lång tid och har en hög risk för fel. 

Det finns alltså både kvalitets- och användarmässiga skäl till att undersöka möjligheten 

att söka förbättra och/eller frångå metoden med efterbearbetning i Bangods. 

Ett sätt att lösa problemet är att undersöka möjligheterna för en metod som via 

statistiska uppgifter i Bangods och eventuellt kompletterande uppgifter från annat 

datamaterial, binder samman prognosresultaten från Samgods med Bangods via 

exempelvis någon typ av pivot point-metodik. Ett förslag om detta finns inlämnat till 

Trafikverket. 

Ett annat sätt är att undersöka möjligheten att på sikt ändra metodiken för tåghantering 

i Samgods i grunden och implementera någon form av godstågtidstabell. Detta skulle 

vara ett större ingrepp i modellens struktur, varför en förstudie om för- och nackdelar i 

sådana fall är att föredra. 

En förstudie initierades under 2016, som väntas bli klar i mars 2017, då beslut fattas om 

en ev fortsättning med en huvudstudie och implementering i Samgodsmodellen. 



56 
 

Förslag på kort sikt: Förstudie där olika ansatser testas. Implementering i 

Samgodsmodellen om viss ansatts bedöms vara lämplig. 

Resurser kort sikt: 1 200 tkr (förstudie och huvudstudie inklusive praktiska tester och en 

prototyp 700 tkr, full implementering i Samgodsmodellen 500 tkr) 

Samgods i godskalkyler och Samkalk gods (prio 1) 

Trafikverket gör för tillfället en mindre inventering av de metoder och verktyg som 

används i samhällsekonomiska analys-(CBA)-sammanhang på godssidan. Syftet är att 

med utgångspunkt i använd metodik bedöma vad varje verktyg och metod kan och inte 

kan, när och om de ska användas, vilka brister som finns etcetera. Arbetet görs för att nå 

en långsiktig rekommendation för användning och eventuell utveckling av verktygen. 

Samgodsmodellen har idag inget automatiserat verktyg kopplat till sig för att göra 

kalkyler. Nästa modellversion, kommer att ha en bättre modellprecision, vilket ökar 

möjligheterna att göra rimliga kalkyler direkt på Samgodsmodellens resultat. Därför kan 

ett automatiserat kalkylverktyg med direktkoppling mot Samgods börja utvecklas, så att 

kalkylerna går snabbt att göra med mindre risk för fel. Behovet kopplar även till 

möjligheterna att på ett effektivt sätt utvärdera Samgodsmodellen. Om projektet 

kommer tillstånd bör det kopplas ihop med KVAL-projektet, se nedan. En förstudie 

pågår för närvarande som syftar till att föreslå en metod för att genomföra 

samhällsekonomiska kalkyler utifrån Samgodsresultat. 

Förslag på kort sikt: Efter genomförd förstudie, huvudstudie inklusive prototyp samt 

implementering i verktyg. 

Resurser kort sikt: 1 550 tkr (förstudie 550 tkr, huvudstudie inklusive prototyp 500 tkr, 

implementering i verktyg 500 tkr) 

Förbättrad tomtågsallokering 

Den senaste nationella prognosen över person- och godstransporter fram till år 2030, 

visar på en tillväxt som om den slår in förväntas leda till betydande kapacitetsproblem 

inom järnvägssektorn. Analyser i Samgodsmodellen med nuvarande metodik visar att 

trängseln på spåren kan bli kostsam särskilt för vissa handelsrelationer där andra 

transportlösningar än den billigaste kan behöva väljas. 

Kapaciteten på spåren för godstrafik bestäms av flera faktorer så som fysisk kapacitet 

och utformningen på själva anläggningen, persontågstrafikeringen samt hur tomma 

vagnar i relation till lastade dras genom systemet. Ju närmre kapacitetstaket modellen 

befinner sig desto viktigare är det att faktorerna som faktiskt avgör ledig kapacitet 

speglas i modellen på ett rättvisande sätt. Den metodik för tomdragningar som finns 

implementerad i Samgods 1.1. är av enklare slag och baseras inte på några studier om 

hur tomdragning sker i praktiken. Det är därför viktigt att ett arbete kommer igång där 

målet är att nå en generell approximation för tomdragning på årsflödesnivå i 

Samgodsmodellen, som baserar sig på hur denna verksamhet utförs idag. Särskilt fokus 

bör vara på hur systemet löser problemet nära kapacitetstaket och vilka 

bestämningsfaktorer som då är avgörande för utfallet. När vi kartlagt hur detta sker och 

nått en approximation som vi tror kommer att återspegla verkligheten på ett adekvat 

sätt, så kan arbetet börja med att implementera en ny metodik för tomtransporter i 

modellen. Skulle det undersökande arbetet rendera i olika samband som kan skattas 
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från data, så kan validering av Samgodsmodellens funktionssätt med avseende på ruttval 

för tomtransporter eventuellt byggas in i den valideringsdatabas som framtas inom 

projektet KVAL. Det är viktigt att den nya metoden utformas på ett sådant sätt att 

möjligheten att genomföra styrmedelsanalyser inte försämras. En förstudie pågår för 

närvarande som syftar till att beskriva nuvarande hantering i modellen, samt föreslå 

metodförbättringar utifrån statistik- och litteraturgenomgång. 

Förslag på kort sikt: Efter genomförd förstudie, huvudstudie inklusive prototyp. 

Implementering i Samgodsmodellen. 

Resurser kort sikt: 1 550 tkr (förstudie 550 tkr, huvudstudie inklusive prototyp 500 tkr 

och implementering i Samgodsmodellen 500 tkr) 

Validering (KVAL) (prio 1) 

Det pågår för närvarande ett forskningsprojekt på Trafikverket som handlar om att ta 

fram ett system för kvalitetssäkring av modellresultat från Samgods. Projektet, som är 

knutet till KTH, går under benämningen KVAL och har följande huvudsakliga syften: 

 Ta fram en databas för validering/kalibrering av Samgods  

 Ta fram metoder för validering/kalibrering av godsmodeller  

 Kalibrera och validera Samgodsmodellen 

 Ge rekommendationer om förbättringar av datainsamlingen 

Projektet har inte som syfte att samla in nya data. Däremot kommer mycket av arbetet 

handla om hur information från olika datakällor kan användas som 

avstämningsmaterial för Samgodsmodellen. Fler datakällor skulle emellertid kunna 

underlätta möjligheten att uppnå syftet med projektet. Det inledande arbetet i projektet 

KVAL handlar om att studera varuflödesundersökningen och hur den skulle kunna 

användas för ändamålet. Tanken är att fler statistikkällor sedan skall betas av och 

kunskapen öka om vad som går att förbättra. Projektet är på sikt tänkt att användas i 

kombination med andra projekt som rör modellutveckling så att ny implementerad 

metodik på ett effektivt sätt kan stämmas av mot data och samband löpande. 

Förslag på kort och medellång sikt: Granska valideringsdata, genomföra validering, 

utveckla valideringsarbetet 

Resurser kort och medellång sikt: 3 000 tkr  

Förslag på lång sikt: Utveckla insamling av valideringsdata och tillgång till mer 

detaljerad data utan statistiksekretess 

Resurser på lång sikt: 1 000 tkr 

Sjöfartens konkurrenskraft (prio 1) 

Det är en aktuell fråga om sjöfarten i en betydligt högre utsträckning än som sker idag, 

har möjlighet att avlasta den landbaserade infrastrukturen. 
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Samgodsmodellen är en smula begränsad i vad gäller att fånga de aspekter som styr 

valet om och hur sjöfarten används. Det kan finnas en förbättringspotential i att bättre 

söka beakta skalfördelar samt systemspecifika företeelser så som containerbalanser och 

nyttjande av returtransporter med mera. I ett sådant arbete bör beaktas hur dessa 

faktorer påverkar transportkostnaderna. I sammanhanget bör även hanteringen i 

hamnarna inkluderas. 

I Norge, som har en liknande modell, har en utveckling skett mot att kunna inkludera 

teknisk utveckling i hamnarna på ett betydligt mer detaljerat sätt än vad som idag sker i 

den svenska modellen.  

Trafikverket har under 2016 låtit ta fram en studie (”Validering av sjötransporter i 

Samgodsmodellen Version 1.1”) som bland annat syftat till att undersöka vad delar av de 

ovan beskrivna modellbegränsningarna har på Samgodsmodellens förmåga att analysera 

skaleffekter och sjötransporter samt konkurrensytan mellan land- och 

sjöfarttransporter.  

Ett fokus i projektet är att genom ett antal fallstudier jämföra och validera 

Samgodsmodellen med fakta från verkliga fall. Hur viktiga är skalfördelar, samlastning, 

val av sändningsstorlek och fartygsstorlek? Hur viktig är slingor och returtransporter? 

Hur viktig är fartygshastighet, avgångsfrekvens och sändningsfrekvenser? Hur viktigt är 

valet av lastbärare? För vilka avstånd är sjötransport ett alternativ och vilka faktorer 

påverkar detta avstånd? 

Förslag på kort sikt: Studie som syftar till att undersöka vad olika modellbegränsningar 

har för Samgods förmåga att analysera skaleffekter och sjötransporter samt 

konkurrensytan mellan land- och sjöfarttransporter. Fallstudier för att jämföra och 

validera Samgodsmodellen. 

Resurser kort sikt: 1 700 tkr 

Hamnar  

Sverige är ett land med mycket stor andel utrikeshandel. Denna handel sker till den allra 

största delen över logistiska upplägg som inkluderar olika hamnar i Sverige. Var godset 

exporteras ut eller importeras in i Sverige har en mycket stor betydelse för var 

användningen av den svenska infrastrukturen sker. För att nå ett rimligt nyttjande av 

infrastrukturen görs därför en kalibrering av modellen mot grupper av hamnar vid varje 

ny prognos i basåret. Hittillsvarande metod för detta är av enklare slag, vilket gjort 

arbetet tämligen mödosamt. Ett intressant förslag finns framtaget som  syftar till att 

kunna kalibrera modellen mot hamnstatistik med hjälp av linjärprogrammeringsteknik. 

Förslag på kort sikt: Studie och tester samt eventuell implementering 

Resurser kort sikt: 600 tkr (studie och tester 300 tkr, implementering i 

Samgodsmodellen 300 tkr) 

Gränsöverskridande transporter (prio 1) 

Det finns flera frågeställningar som den nationella godsmodellen av naturliga skäl bara 

delvis kan besvara. Vanliga exempel är då perspektivet för analysen inte är svenskt 

statligt utan europeiskt, nordiskt, eller mellanstatligt regionalt. I dessa fall kan det vara 
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motiverat att använda ett annat verktyg trots att modellerade godsflöden trafikerar 

svensk infrastruktur. En uppenbar nackdel med att använda olika modeller vid 

utformandet av underlag är dock risken för att motstridiga eller i värsta fall att 

vilseledande modellresultat presenteras runt en och samma frågeställning. Det är utifrån 

det perspektivet viktigt att Samgodsmodellen löpande anpassas till, och bidrar med att 

anpassa andra närliggande godsmodeller, så att denna typ av problem blir så små som 

möjligt. Ett analysområde där denna typ av anpassningar är särskilt relevant är där 

gränsöverskridande transporter står för en betydande del av trafikmängden. En översyn 

om samstämmigheten mellan Samgodsprognoser och närliggande modellsystems 

prognoser vore därför intressant att utföra inom de närmsta åren. I det arbetet bör även 

det för prognosen så viktiga omvärldsdata inkluderas i analysen. Andra mer praktiska 

frågor med särskild relevans för trafik i gränstrakter är: uppdatering av transittrafiken 

inklusive en översyn av källor för detta, förbättringar av beskrivningen av nätverken i 

grannländer/utlandet samt en översyn av zonindelningen särskilt i våra grannländer för 

att mer precist kunna fånga in de ruttval som sker över svensk infrastruktur. 

Förslag på kort sikt: Studie som syftar till att kartlägga och kvantifiera de problem som 

förknippas med Samgods modellering av gränsöverskridande transporter samt 

utformning av konkreta förbättringsåtgärder. 

Resurser kort sikt: 600 tkr 

6.2 Regionala godstransportanalyser  

Regionala godsmodeller 

Trafikverket har utvecklat en modell som kopplar samman lastbilstransporter från 

Samgods med Sampers regionala modeller. För att förfina flödena från Samgods till 

regionala flöden samt för att komplettera dem med saknade lastbilstransporter används 

data från NÄTRA.  

Det pågår ett projekt med enkätstudier för att försöka fånga förändringar för det gamla 

NÄTRA-datat från 1998, i ett försök att modernisera datat. Underlaget för den 

nuvarande metodiken baseras på NÄTRA-undersökningen som gjordes 1998. Behovet 

att förnya och förbättra detta dataunderlag är prioriterat. Det befintliga underlaget är 

bara insamlat för Stockholms län, och det finns ett behov av att säkerställa 

dataunderlaget och metodens giltighet även i resten av landet. Någon ny stor 

undersökning liknande NÄTRA för hela landet är inte aktuellt. 

Det finns inga särskilda färdiga projektförslag framtagna i övrigt utan vi tar gärna emot 

förslag som baseras på inriktningen som anges nedan. 

På sikt kan det vara aktuellt att hitta nya datakällor för att fånga godstransporterna med 

en bättre upplösning på regional och lokal nivå. Ett långsiktigt alternativ kan vara att 

fristående regionala godsmodeller utvecklas. Det kan också vara att arbeta enligt den 

modell som diskuterats i Norge, där den nationella godsmodellen arbetar på en finare 

nivå kombinerat med citylogistikmodeller för större tätorter. 

En förstudie har startats med syfte att genomföra en kunskapsöversikt av modeller för 

näringslivets transporter i storstad.  
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Lätt yrkestrafik på väg 

Yrkestrafiken på väg beskrivs idag i Sampers-systemet med fasta efterfrågematriser som 

tas fram med hjälp av en modell baserat på socioekonomiska data och samband från 

NÄTRA-modellen. Se föregående avsnitt om regionala godsmodeller kring dataunderlag. 

På lång sikt behöver det utredas hur denna typ av resor behöver hanteras – om det krävs 

utvecklad modellering av den lätta yrkestrafiken eller om det räcker att arbeta vidare 

med befintlig modell. Om det visar sig att det behövs en särskild modell är det ett 

utvecklingsarbete som också måste samordnas med Sampers-utvecklingen, men också 

med föregående avsnitt om regionala godsmodeller. 

Vi tar gärna projektförslag som baseras på ovanstående inriktning. 

Förslag på kort sikt: Att utifrån nuvarande metodik ta fram en programvara som kan 

köras tillsammans med Samgods och Sampers. 

Resurser kort sikt:  1 000 tkr 

Förslag på lång sikt: Utveckling av regionala godsmodeller och metoder konsistenta mot 

Trafikverkets övriga modellsystem. 

6.3  Övrigt 

Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning 

Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning är ett en metod för att beskriva de 

företagsekonomiska effekterna för näringslivet av olika åtgärder på ett jämförbart sätt. 

Metoden beskrivs i ett verktyg i MS Excel. 

Från 2016-04-01 gäller att den inledande analysen (steg 1 i FKB-verktyget) görs för de 

objekt som berör godstransporter, eller mer precist namngivna objekt i planförslaget 

som har godsnyttor. Analysen syftar till att avgöra om en FKB är relevant och, om så är 

fallet, kategorisera vilken typ av analys som är lämplig för objektet ifråga (Stor/Liten, 

resp. Nationell/Regional), vilket i sin tur gör det möjligt att bedöma hur mycket tid den 

skulle ta. Ansvarig region fattar sedan själv beslut huruvida man vill gå vidare med att 

göra en FKB eller inte. Om beslutet är att ej gå vidare med FKB, bifogas en motivering 

till detta i SEB:en. 

Resultatet av en Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning är tänkt att komplettera en 

samlad effektbedömning för en åtgärd. 

En ambition är att erfarenheterna av FKB i Åtgärdsplaneringen utvärderas under 2017 

för att ge underlag för en fortsatt utveckling av verktyget. 

Förslag på kort sikt: Utvärdera erfarenheterna av FKB i Åtgärdsplaneringen. 

Resurser kort sikt: 100 tkr 

7. Analyser av persontransporter  
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 7.1 Sampers 

Fördröjningsfunktioner vägtrafik  

Vid ruttvals- och restidsberäkningar i statiska nätutläggningar (Emme, VISUM, 

TransCad) används så kallade hastighetsflödessamband. De kallas också för 

fördröjningsfunktioner, Volume/Delay-funktioner eller kort VDF. Sambanden beskriver 

hur restiden beror av trafikvolymen för olika typer av vägar. 

Funktionsuppsättningar som använts i manuellt kodat vägnät (före 2015) härstammar 

från datainsamlingen genomförd 1976. Dessa funktioner svarar mot gamla 

klassificeringar av vägnätet och delvis mot gamla hastighetssamband som inte längre 

gäller i dagens vägnät. Exempelvis saknades samband för vägtyperna mötesfri 

motortrafikled, mötesfri landsväg och stadsmotorvägar. Dessutom saknades VD-

funktioner för de nyligen införda hastighetsgränserna 30, 40, 60, 80, 100 och 120 km/h. 

I samband med övergång till vägnät från Nationell vägdatabas, NVDB, har nya 

funktioner tagits fram som består av körtid och korsningsfördröjning. Den första delen 

baseras på hastighets- och flödessamband, VQ-samband, och den andra delen har 

skattats utifrån simuleringar 19som representerar vissa typer av korsningar och 

efterföljande kurvanpassningar och grova påslag och justeringar. Resultat av arbetet kan 

betraktas som tillfredställande på kort sikt men har alltför svag empirisk anknytning. 

Nya VD-funktioner behöver därför tas fram både för stadsmiljö och för landsbygden. I 

ett sådant arbete bör man också se över vilka ytterligare variabler som har betydelse för 

ruttval och hastigheter, exempelvis vägvisning, komfortfaktorer, automatisk 

kameraövervakning (ATK), störningar i tätortsmiljöer etc. Det är dock av stor vikt att 

värden på variabler som används i VDF ska vara tillgängliga för nuläget och i prognoser. 

Framtagning av funktionerna bör omfatta följande steg: 

 en förstudie (pågår 2016-2017) som beskriver internationellt state-of-practice 

och rekommenderar typ av funktioner samt ett sätt att samla data för 

skattningen kompatibelt med etablerad klassning av vägar och med tillgänglig 

information om vägar i NVDB 

 insamling av data som omfattar både trafikflödet och restiden på ett noga 

utarbetat urval av vägar 

 skattning av VDF baserad på kurvanpassning och etablerade samband mellan 

vägegenskaper och resehastigheter 

 tester av VDF i nätutläggningar och justeringar 

De dynamiska mesoskopiska trafiksimuleringsmodellerna (Dynameq, Transmodeller), 

som främst används i storstadsanalyser, behöver också motsvarande data för att skatta 

samband (fundamentala diagram) mellan flöden och hastigheter. Även detta kräver 

utvecklingsresurser. 

                                                           
19 Simuleringarna har genomförts med verktyget Capcal 
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Förslag på kort sikt: Insamling av data.  

På längre sikt: skattning av VDF och fundamentala diagram kopplade till den nya 

vägnätsklassificering som redan finns framtagen. 

Resurser: På kort sikt: 500-1000 tkr.   På lång sikt:  1 000-1 500 tkr 

Sampers 4   

Bakgrund: Regionala efterfrågemodeller i gällande version av Sampers (3.3) skattades 

på förra seklets resvaneundersökningar. Nästa stora uppdatering av Sampers förutsätter 

efterfrågemodeller baserade på senaste kvalitetssäkrade data, modernt och flexibelt 

användargränssnitt och möjligheter att använda olika nätverkanalysprogram. 

Modellsystemet ska ha en flexibel/modulär struktur som tillåter kalibrering, utveckling 

och forskning av/inom vissa delar av modellen, för att kunna använda forskningsresultat 

för förbättringar av modellsystemet. 

Enpreliminärversion av regionala efterfrågemodeller inklusive bilinnehavsmodellen har 

skattats baserat på data från RVU 2005/2006. .  

Modellen bör tillåta användning av pivot point-metoden, med kalibrerade 

efterfrågematriser. Detta ställer i sin tur höga krav på kodningskvalitet av vägnät och 

kollektivtrafiknät och på utveckling av rutiner för kalibreringen. I skattningen bör man 

ta hänsyn till de nya utbudsmodellerna som finns i Sampers från och med 2015. Viktigt 

att uttag från RVU- och Emme-databaser, databearbetning, skattning och 

implementering noggrant dokumenteras för eventuell omskattning vid behov.  

Under 2017 planeras ytterligare arbete med en annan struktur av 

resegenereringsmodellen, hantering av inkomstvariabler i skattningen och i prognosen 

och diverse förbättringar av efterfrågemodellen samt prongostester. 

Förhoppningen är att under 2017 en slutlig version av efterfrågemodellen blir tillgänglig 

för implementering som planeras för 2018. 

Syfte: Ökad trovärdighet för Trafikverkets trafikprognoser 

Förslag på kort sikt: Omskattning och implementering.  

Resurser: På kort sikt: 4 000 tkr  

Taxor för långväga kollektivtrafik  

Ett känt problem med dagens Sampers-system är hanteringen av kollektivtrafiktaxor, 

och då främst taxorna för det långväga kollektivtrafikresandet. I nuvarande 

modellsystem används taxor på matrisnivå med taxor uppdelade på två alternativt tre 

ärenden per färdsätt. I verkligheten möts exempelvis järnvägsresenärer av betydligt mer 

differentierade taxor än så. Där varierar biljettpriset för att ta sig från A till B beroende 

på faktorer såsom hur långt i förväg biljetten bokas, vilken avgång under dygnet man 

önskar resa med samt vilken operatör som trafikerar avgången ifråga.  

Samtidigt håller framförallt järnvägsmarknaden på att förändras med allt fler operatörer 

och i framtiden är det mycket möjligt att taxorna kan komma att bli än mer 
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differentierade genom exempelvis införande av höghastighetståg samt fler utvecklade 

lågpristågsupplägg. 

Av den anledningen, tillsammans med faktumet att de järnvägstaxor som används i 

modellen är framtagna utifrån 12-15 år gamla taxestrukturer, så är det önskvärt med en 

översyn av främst järnvägstaxorna och hur de bäst bör tillämpas i Sampers-systemet. 

Motsvarande översyn behöver även göras för de övriga långväga färdsätten buss 

respektive flyg. 

Tidigare kunde inte taxor kopplas till separata linjer eller avgångar i Emme-systemet. 

Nu finns möjlighet i Emme4 att ange nodspecifika och linjespecifika avståndsbaserade 

taxor för både integrerade och icke integrerade taxesystem. Relevans av dessa 

funktioner för Sampers bör undersökas. 

Förslag på kort sikt: Se över möjligheterna att koppla taxor till separata linjer och 

avgångar i Emme4-systemet och komma med rekommendation till lämplig framtida 

taxestruktur i Sampers. Koppling till lämplig nätutläggningsmetod bör belysas. 

Förslag på medellång sikt: Utveckla metod för att utifrån dagens differentierade 

prisstrukturer ta fram kollektivtrafiktaxor anpassade för Sampers långväga modell. 

Metodutvecklingen bör ha sin utgångspunkt i vad som framkommer i 

utvecklingsförslaget på kort sikt vad gäller lämplig struktur på taxorna (linje- matris-, 

något annat?)  

Resurser på kort sikt: (<500 tkr)  Resurser på medellång sikt: (>500 tkr) 

Automatisk busslinjekodning 

Busstrafiken i de regionala Sampers-modellerna är av skiftande aktualitet. Delar av 

busslinjekodningen härstammar från 1993, andra delar är uppdaterade vid olika 

tidpunkter. Ett program som automatkodar busslinjerna till önskat format från 

Samtrafikens databas har utvecklats och testats för Skåne under 2016 med lovande 

resultat, men behöver generaliseras innan det kan användas även för andra regioner där 

busslinjenät i GIS-format kan finnas för hela eller för en del av regionen. 

Förslag på kort sikt:  

Ta fram en slutgiltig version av kodningsprogram för automatkodning av busslinjer. 

Resurser:  

1 500 tkr. 

Trafiktillväxt i Samkalk 

Bakgrund: I kalkylmodellen Samkalk kan endast en enda trafiktillväxt användas för 

respektive objektsanalys. I praktiken innebär det att för vägobjekt används trafiktillväxt 

för personbilar för det aktuella regionala området, vilket tillämpas även på övriga 

färdmedel. På samma sätt används trafiktillväxt för tågresor vid analyser av 

järnvägsobjekt, viket tillämpas på alla färdmedel. 

I Samkalk används trafiktillväxten dels vid diskontering av värderade effekter för 

prognosåret, dels för beräkning av årliga fordonskostnader för kollektivtrafiken  som är 

en funktion av resande per fordon och fordonstyp.  
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I projektet ska utredas lämplig nivå för differentiering av trafiktillväxttal i Samkalk, både 

med avseende på kollektivtrafik, personbil och yrkestrafik på väg. 

Syfte: Trafiktillväxten är en viktig parameter vid diskontering av effekter i en 

samhällsekonomisk kalkyl. I Samkalk görs trafikslagsövergripande analyser där trafik- 

och transportvolymen med samtliga färdmedel påverkas. Detta projekt syftar till att dels 

utreda lämplig nivå på differentiering av trafiktillväxt, dels att implementera 

förändringen i Samkalk. Projektet ska också resultera i beskrivning av metod för att 

beräkna de relevanta trafiktillväxttalen.  

Förslag på kort sikt: Utreda lämplig hantering av trafiktillväxt i Samkalk, implementera i 

Samkalk och bestäm metodik för beräkning av respektive trafiktillväxttal. Målet är att ha  

samma generella metodik i CBA-verktygen. 

Resurser på kort sikt: 300-500 tkr     

Prognoser för flygresor och modeller för gränsöverskridande resor (prio 1) 

Samhällsekonomisk analys inom luftfarten efterfrågas ofta vid utredning av olika typer 

av styrmedel, som exempelvis förändrade skattesatser, ändrad trafikupphandling eller 

införande av miljöpolitiska åtgärder. I dessa analyser behövs vanligen en översiktlig 

bedömning av hur den aktuella åtgärden påverkar resandet med olika trafikslag under 

en given tidsperiod. Det finns ett behov av en översiktlig eller skissartad modell, 

eventuellt på nationell nivå, som möjliggör snabba och approximativa analyser. 

Eventuellt kan en uppdaterad version av Sampers långväga modell användas, men den 

måste då ses över när det gäller modellens inrikesresande med flyg, som nu överskattas i 

modellen. För att ta hänsyn till alternativa resedestinationer utomlands bör flygresor 

modelleras i ett internationellt perspektiv. 

I Sampers finns en utrikesmodell men den har varken använts eller uppdaterats på 

senare år. Eftersom flera länder, inte minst de nordiska, har intresse för dessa modeller 

har Trafikverket initierat ett samarbete med transportministerier i Danmark, Finland 

och Norge med syftet att utveckla en gemensam modell för internationella resor. 

Trafikverket har behov att göra prognoser på trafikflöden på vägar och järnvägar (i 

synnerhet höghastighetsbanor) som mycket används och/eller kommer att användas för 

internationella resor. Om dessa resor inte räknas med så underskattas nyttan av 

investeringar. Då Transportstyrelsen i dagsläget använder prognoser för att ta fram 

underlag för beräkning av bland annat myndighetsavgifter, undervägsavgifter och 

säkerhetsavgifter inom luftfarten måste prognoserna omfatta både in- och 

utrikestrafiken. För att fylla Trafikverkets och Transportstyrelsens behov av prognoser 

behöver Sampers utrikesmodell uppdateras, vidareutvecklas och kanske integreras med 

inrikes långväga-modellen. Data från och erfarenhet av arbetet med den europeiska 

modellen TransTools kan komma till användning i detta arbete. 

Även lokala resor över gränser ökar i omfattning. Därför bör vissa regionala modeller i 

Sampers utökas för att omfatta närliggande områden på andra sidan gränsen som 

exempelvis kransområden. För att skaffa data till detta behöver samarbete initieras med 

grannländerna. 
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Förslag på kort sikt: Utveckla en enkel modell för flygresor inom Sverige, alternativt 

kalibrera långväga-modellen i Sampers. Undersöka tillgång till data i Norge och Finland 

för att ta med närliggande kommuner in i Sampers som kransområden. 

Förslag på lång sikt: Utveckla en nordisk transportmodell eller utöka långväga-modellen 

till att omfatta hela Norden. Uppdatera eller vidareutveckla utrikesmodellen. Uppdatera 

eller vidareutveckla modellen för anslutningsresor. 

Resurser: 500 tkr inom ett år, >2 000 tkr inom fem år. 

Metoder för kalibrering av efterfrågemodellen  

I samband med utveckling av metoder för automatisk insamling av trafikdata kommer 

en möjlighet och krav på att trafikmodeller använder för prognoser och 

samhällsekonomiska beräkningar all tillgänglig information om dagens trafiksystem och 

hur det utnyttjas. Om modellen i nuläget överskattar användning av en viss infrastruktur 

så kan det vara svårt att lita på en beräkning som baserar sig på en prognos med 

modellen och visar på en stor nytta av förbättring av denna infrastruktur. En orsak till 

över- eller underskattningar kan vara fel i indata som i princip ska kunna fixas med 

vedertagna metoder för noggrann kontroll. En annan orsak är modellfel som är betydligt 

svårare att fixa eftersom de har sin ursprung i medelvärdesbildningar över data med stor 

variation och i generella antaganden om förhållanden mellan resekostnader och 

reseefterfrågan som gjordes när modellen utvecklades (skattades). Dessa antaganden 

behöver inte nödvändigtvis vara uppfyllda i varje del av trafiksystemet i verkligheten. 

Därför måste vi kunna dels justera efterfrågematriser som kommer från 

efterfrågemodellen så att de ger bättre överensstämmelse med uppmätta trafik- och 

passagerarflöden i nuläget, dels överföra dessa justeringar till prognossituationen där 

det ska påverka de beräknade nyttorna av investeringar och ekonomiska åtgärder. 

Erfarenheter med befintliga Sampers/Samkalk visar att det är i vissa fall svårt eller t o m 

omöjligt att överföra justeringar av efterfrågematriser till framtida scenarier på ett 

konsistent sätt som skulle försäkra mot konstiga effekter vid jämförelse av alternativa 

scenarier och undvika omfattande manuell hantering av matriser i Emme. Orsaker till 

detta ligger i låsningar som är inbyggda i modellsystemet vid implementeringen. 

Dessutom finns det ännu olösta generella problem relaterade till kalibreringsmetoder 

som ska ta hänsyn till nätverksutäggningar för olika tidsperioder (i städer), 

matrisbalanseringar för arbetsresor och nödvändiga normaliseringar över destinationer 

och färdmedel som behöver göras i samband med överföringar till framtidsscenarier och 

nyttoberäkningar. 

Det föreslagna projektet består av följande delar (delprojekt): 

 Anpassa Sampers programmet så att efterfrågematriser och intäktmatriser som 

går till Samkalk kan vid behov manipuleras genom makron/Pythonskript av 

användaren av systemet 

 Utveckla och testa en riggning som implementerar justering av 

efterfrågematriser för framtidsscenarier baserad på justering av modellresultat i 

nuläget med hänsyn till observerade trafik- och passagerarflöden 
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 Utveckla en kravlista till framtida verktyg (Sampers 4, storstadsmodellen, CBA-

verktyget) som skulle garantera att dessa verktyg tillåter kalibrering. 

Resurser: 500 tkr inom ett år, 1 000 tkr inom två år. 

Konvergens i Sampers  

Iterativa beräkningar i Sampers sker på flera nivåer. Dels finns iterationer i 

biltrafikutläggningen för att kostnader att resa längs en rutt ska vara konsistenta med 

antalet bilar som använder rutt, dels finns de på övre nivå för att antalet resor ska vara 

konsistenta med resekostnader mellan respektive OD-par. Dessutom finns ytterligare 

nivå av iterationer i efterfrågemodellen för region Väst där särskilt förfarande används 

för att fördela bilresenärer på de som väljer att betala eller inte betala trängselskatt. 

Medan det finns etablerade kriterier för konvergens och avbrott av iterationer för 

biltrafikutläggning, är det inte klart vad en bra konvergens betyder på de övre nivåerna 

eller när man ska avbryta iterationerna. Konvergensen påverkar resultat av beräkningar 

i Samkalk. Det är bland annat välkänt att det ofta finns skillnader i ruttvalet mellan olika 

framtida alternativ långt bort från objekt som förändrats eller lagts till. Ibland är 

skillnader så stora att externa effekter beräknade för objektet drunknar i de externa 

effekter som orsakas av dessa irrelevanta skillnader. Ibland är även skillnader i 

resekostnader mellan sista och näst sista iterationer är så stora att de inte ger möjlighet 

att beräkna nyttan av investeringen med tillräcklig noggrannhet. 

Trafikverket efterfrågar en uppsättning av avbrottskriterier för iterationer på olika 

nivåer som åstadkommer att nyttan av ett åtgärd kan beräknas med tillräckligt hög 

noggrannhet. 

Förslag på kort sikt:  

Ett forskningsprojekt om avbrottskriterier 

Resurser:  

1 500 tkr. 

 7.2 Framtida personprognosverktyg 

Dynamisk sidomodell för storstad (prio 1) 

I vägnät med hög trängsel kommer statiska nätutläggningsverktyg som Emme, Visum 

och TransCad aldrig att fungera riktigt bra, eftersom de bland annat inte kan hantera 

köer som blockerar korsningar uppströms, interaktion mellan konflikterande 

trafikflöden i korsningar och vävningssträckor och verktyget innehåller inga direkta 

kapacitetsbegränsningar. Den enda konsistenta lösningen på det problemet är att ersätta 

statiska modellverktygen med dynamiska. Att utveckla principerna för hantering av hög 

vägträngsel har bäring på målet mer tillförlitliga resultat. 

Idag används Contram, Dynameq, Transmodeller och ibland Mezzo (utvecklas på KTH), 

som ”efterbrännare” efter Sampers efterfrågeberäkningar för att simulera bilflöden i 

områden med hög trängsel. En sådan kombination tillåter inte en trovärdig nyttoanalys 

eftersom restider som resulterar från den dynamiska modellen är inte samma som 

används för att bestämma efterfrågan. 
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Trafikverket har som långsiktigt mål att för områden där trängsel innebär en viktig 

variabel för resval integrera dynamisk modell for nätutläggning av bilresor med en 

efterfrågemodell (modellsystemet IHOP). Särskild vikt läggs på att dessa modeller skall 

bidra till att generera konsistenta o jämförbara kalkyler med analyser som genomförs 

med andra modeller för åtgärder där trängsel inte är av samma omfattning. 

Trafikverket nationellt, Trafikverket Region Stockholm och Stockholms stad har satsat 

på Transmodeler som planeringsverktyg för strategiska transportanalyser i storstäder 

som på sikt ska ersätta Contram. Trafikverket tillsammans med Stockholm stad har 

ordnat en utbildning i användning av Transmodeler. Kodningen av Stockholms län i 

Transmodeler pågår och det har uttalats intresse även från andra storstadsregioner att 

börja använda Transmodeler. Det finns ett behov av kodningsmanual bl a för att 

åstadkomma gemensam sätt att parametrisera kodade objekt. 

En viktig del av den dynamiska IHOP-modellen som återstår att utveckla är valet av 

tidpunkt för resan. Detta kan göras på flera olika sätt, till exempel med hjälp av 

programmet MATSim som hittills använts nästan bara i forskningssammanhang. 

Momentet efterfrågejustering av dynamiska modeller (motsv. gradientjustering av OD-

matriser för statiska modeller) brukade hittills kräva ett omfattande arbete och 

automatiska rutiner saknades för dessa moment tills nyligen. Nya, effektiva metoder för 

efterfrågejusteringen har utvecklats under senaste åren bland annat inom projektet 

MATSim. Det är angeläget att undersöka om och hur metoderna kan 

vidareutvecklas/anpassas för IHOP och Transmodeller när övergripande modellstruktur 

blir klar. 

Förslag på kort sikt: Jämförelse av Transmodeller med andra dynamiska 

utbudsmodeller med avseende på lokala tillämpningar. Författa en kodningsmanual för 

svenska förhållanden. Utveckling av metoder för integrering med efterfrågemodeller. 

Förslag på längre sikt: Justering av efterfrågan och kapaciteter för dynamiska 

trafikmodeller (forskningsprojekt). 

Resurser: Kort sikt 1 000 tkr, lång sikt 4 000 tkr. Utvärderingen och utvecklingen kräver 

ganska mycket resurser, men kan delvis läggas ut på högskolor som forskningsprojekt. 

Gång- och cykelresor i trafikmodeller  

Modellen för storstad har tack vare hög detaljeringsgrad även potential att bättre kunna 

representera cykel- och gångtrafik. Ett viktigt steg för att integrera cykelresor i regionala 

efterfrågemodeller är att skatta en modell, för cyklisternas ruttval. För detta behövs ett 

detaljerat nät av cykelvägar med kodad infrastruktur (finns i vissa kommuner) samt 

insamlade data om cyklisternas rutter (kan göras med hjälp av personliga intervjuer, 

internetbaserade intervjuer eller tilldelade GPS). Generaliserad kostnad från ruttvalet 

kan sedan användas i efterfrågemodellen.  

Utläggning av cykelresor kräver hög detaljeringsgrad av både nätet och start- och 

målpunkter. Detaljeringsgrad av zoner i Sampers kan vara för grov eftersom cykelresor 

är relativt korta och det är svårt att representera tillgängligheten med stora områden. En 

möjlighet är att använda TransCad, för att både beräkna resekostnaden mellan alla 

noder i nätverket (inte bara prognosområden) och lägga ut cykelresorna från nod till 
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nod. Rutiner för disaggregering av resor och aggregering av kostnader bör utvecklas för 

att integrera utläggningen med efterfrågemodellen. Detta kräver att Sampers kan 

använda TransCad åtminstone för utläggning av cykelresor. 

I nästa utvecklingsfas kan Transmodeller och/eller MatSim användas för att återspegla 

dynamiska aspekter av interaktion mellan cyklar och bilar på gator och i korsningar 

inom sidomodellen för storstad (se förslaget ovan samt CBA för gång- och cykelåtgärder 

under 1.3). 

Förslag på kort sikt: Insamling av data om cyklisternas ruttval. Skattning av 

ruttvalsmodell. 

Förslag på längre sikt: Implementering i Sampers kopplad till utläggning i TransCad. 

Testa cykelresor i Transmodeller 

Resurser: Kort sikt: 1 000 tkr. Lång sikt: 2 000-3 000 tkr. 

Efterfrågemodeller baserade på passiva datainsamligsmetoder  

Senaste resvaneundersökninar har stött på problem kopplade till låg svarsfrekvens. Fler 

och fler potentiella respondenter är svåra att nå eller är ovilliga att svara på enkäter om 

sina vanor och har dessutom svårt att komma ihåg alla förflyttningar de har gjort under 

mätdagen. Trenden har observerats i hela världen och säller till stora problem när det 

gäller traditionella metoder att samla in data för skattning av reseefterfrågemodeller. 

Samtidigt uppkommer nya möjligheter att samla indata om resor i samband med att 

nästan alla vuxna har mobiler och förflyttningar av dessa behöver observeras i alla fall av 

mobiloperatörer för att kunna ombesörja stabil uppkoppling. Dessa data har en hög 

tidsupplösning men saknar syftet med resan som är en så viktig förklaringsvariabel att 

efterfrågemodeller brukar vara segmenterade efter syftet med resan. 

Man kan dock tänka sig en annan struktur på modellen där syftet med resan inte blir 

kritisk. Istället skulle typ av markanvändning i start- och slutpunkten och tidpunkt för 

resan vara det som bestämmer hur sambandet mellan restiden, resans monetära 

kostnader och reseefterfrågan ser ut. Det är en utmaning att formulera en 

beteendemodell som inte kräver data om syftet med resan för skattningen. 

Förslag på kort sikt: Ett forskningsprojekt (eller förstudie) om skattning av en 

trafikmodell i huvudsak på data om markanvändning och tidpunkt för resan, med ingen 

eller minimal användning av traditionell resvaneundersökning. 

Resurser på kort sikt 200 tkr för förstudien och/eller 2 000 tkr för forskningsprojekt. 

Aktivitetsbaserade efterfrågemodeller  

Det är viktigt att vara uppdaterad i fråga om utvecklingen av avancerade 

efterfrågemodeller. Aktivitetsbaserade modeller, ABM, finns i flera städer i USA. 

Fullskalig ABM utvecklas för Köpenhamn. AMB ger betydligt bättre återspegling av 

respons på förändring av restider, reskostnader, markanvändning än fyrstegsmodellen. 

Första steg – att kolla om RES 05/06 tillåter att skatta en sådan modell. Vi behöver 

också identifiera vilka mer data som eventuellt behövs. 

På Institutionen för Transportvetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH finns 

en ABM av en ny typ estimerad. Det behöver undersökas om det finns möjlighet att 
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skapa en storskalig version av denna eller bättre att använda ett av de redan utvecklade 

skalen (till exempel DAYSIM). 

Förslag på kort sikt: Förstudie om existerande typer av ABM och RES05/06 som 

datakälla för estimering. 

Förslag på längre sikt: Estimering av ABM för en stad i Sverige. 

Resurser på kort sikt 100 tkr. Interna resurser. 

Resurser på lång sikt 2 000-3 000 tkr. 

 7.3 En ny generation samhällsekonomiska kalkylverktyg  

Trafikverket har idag ett flertal samhällsekonomiska kalkylverktyg. Framförallt för 

analyser av investerings- och förbättringsåtgärder (Bansek, BEVA, Capcal, EVA/NEVA, 

GC-kalk, Järnvägs-BUSE, Lönkalk, Plankorsningsmodell, Samkalk, Väg-BUSE, EBBA 

och Wikibana). Verktygen hanterar olika trafikslag eller problemställningar och har 

tillkommit efterhand i så väl tidigare myndigheter som i Trafikverket. Det orsakar 

potentiella problem med jämförbarhet och likvärdighet. Utveckling av verktygen kopplat 

till årsklockans årliga uppdateringar av gällande förutsättningar och indata är ineffektiv 

då samma uppgifter måste uppdateras manuellt i flera olika verktyg. Det finns även 

verktyg som rent tekniskt är svåra att utveckla vidare och för vissa frågor finns det i 

dagsläget inget verktyg alls, till exempel samhällsekonomisk analys av godsåtgärder. Det 

finns också önskemål att bättre kunna hantera buss. 

Målbilden är ett webbaserat CBA-verktyg baserat på gemensamma 

effektberäkningsmoduler och gemensam hantering av indata och utdata kopplat till 

SEB. Syftet är att öka och säkerställa kvalitet och jämförbarhet mellan våra 

samhällsekonomiska analyser och möjliggöra nya typer av analyser, men även att 

effektivisera förvaltning, testning och uppdatering av kalkylverktygen. 

Förslag på kort och medellång sikt (1-6 år): Det är i dagsläget oklart i vilken ordning det 

är mest effektivt att genomföra utvecklingsarbetet mot ett webbaserat CBA-verktyg i 

gemensamt gränssnitt med gemensamma effektberäkningsmoduler. Dock ingår:  

Utveckling av gemensamma effektberäkningsmoduler (till exempel fordonskostnader, 

trafiksäkerhet, buller, lönsamhetsberäkning och diskontering) för CBA-verktygen.  

Utveckling av gemensam hantering av indata och kalkylvärden från till exempel ASEK 

och effektsamband.  

Utveckling av gemensam hantering av utdata med koppling mot ny lösning för Samlad 

effektbedömning. 

Utveckling av samhällsekonomisk beräkning för godsanalyser.  

Förbättrad hantering av buss. 

CBA för gång- och cykelåtgärder (prio 1) 

Behovet av analyser innefattande GC-åtgärder ökar. GC-kalk är idag Trafikverkets 

verktyg för samhällsekonomiska kalkyler för GC-åtgärder. Verktyget beaktar utöver de 

traditionella effekterna även GC-specifika effekter på hälsa, sjukfrånvaro, bekvämlighet 
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och miljö, vilka präglar viktiga avvägningar som den traditionella CBA-metodiken inte 

tidigare tog hänsyn till. Detta innebär att man vid planering också kan analysera inte 

bara framkomlighet utan också folkhälsa och minskning av sjukfrånvaro. Påpekas bör 

att GC-Kalk idag endast delvis använder sig av samma effektsamband som EVA vad 

gäller interaktionen mellan GC och motorfordon. Trafiksäkerhetsmodellen i GC-kalk 

bygger delvis på dokumenterat underlag och delvis på slutsatser från diskussioner. Den 

avser tätorter (kommunala vägar) och cykelolyckorna är en funktion av cykelresandet 

(ÅDT). Idag råder kunskapsbrist och osäkerheter på en rad områden. Både vad gäller 

standardiserade mätningar av cykelflöden och nygenerering och överflyttning för GC-

åtgärder, men även effekterna åtgärder har för trafiksäkerheten. Dessutom är 

kunskapsläget gällande cykelflöden på många håll bristfälligt.  

Intresset för att kunna modellera cykel i mer avancerade modeller ökar, särskilt i 

storstäderna, där cykelplanering blir allt viktigare samtidigt som andra konkurrerande 

färdmedelsval påverkas av efterfrågan av GC i modeller som Sampers. Därför vill vi 

undersöka möjligheterna att förbättra och implementera efterfråge- och 

ruttvalsmodeller för GC i statiska och dynamiska modeller som exempelvis Sampers och 

Transmodeller – exempelvis för att förbättra möjligheterna att göra regionala analyser 

av GC-tillgänglighet men även möjligheten att utreda mer omfattande GC-åtgärder. Se 

även avsnitt Gång- och cykelresor i trafikmodeller under 1.2 Framtida 

personprognosverktyg. 

Förslag på kort sikt (1-3 år): 

• GC-kalk integreras i ett gemensamt verktyg för samhällsekonomiska kalkyler där det 

finns möjlighet att göra kombinerade GC- och väganalyser.  

• Gemensam TS-modell för EVA/NEVA och GC-Kalk 

Före-efter-mätningar/nygenerering/överflyttning 

• Ta fram TRV-rutiner för att före-efter-mätningar görs för GC-åtgärder finansierade av 

Trafikverket. Kartläggning av kommunala GC-åtgärder med före-efter-mätning.  

• Kunskapsläget för hur olika åtgärder påverkar cykling är bristfälligt. Studier som leder 

till bättre kunskap om olika typåtgärders påverkan och överflyttning från andra 

färdmedel (inklusive vilka färdmedel).  

Resurser: På kort sikt: 2 000-4 000 tkr 

Förslag på medellång-lång sikt (3–7 år): 2 000-4 500 tkr 

Vidareutveckla metoden Samlad effektbedömning  

Inom Trafikverket tillämpas metoden Samlad effektbedömning (förkortas SEB) där en 

åtgärds effekter beskrivs ur tre oviktade beslutsperspektiv: Samhällsekonomisk analys, 

Transportpolitisk målanalys och Fördelningsanalys. Syftet är ett beslutsunderlag med 

syfte att utgöra ett stöd för planering, beslut och uppföljning. Samlad effektbedömning 

dokumenteras i en Excelmall med samma namn. Sedan 2015 finns även en Wordmall 

som tagits fram för att i första hand dokumentera SEB i åtgärdsvalsskedet men även för 

mindre investeringsåtgärder.  
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Hanteringen och förvaltningen av framförallt SEB-mallen i Excelformat är komplex och 

det finns önskemål om förenklingar både från förvaltning och användare. En förstudie 

för en it-lösning för SEB genomfördes under 2015. Målet är minskad hanteringstid av 

SEB och mer tid för analys, högre kvalitet på informationen, enklare förvaltning, bättre 

robusthet (versionshantering etcetera) integrationsmöjligheter med andra it-system och 

förbättrade uppföljningsmöjligheter på strategisk nivå.  

Förslag på kort sikt (1-2 år): utveckling av en ny it-lösning för Samlad 

effektbedömning. Inom själva metoden Samlad effektbedömning finns också 

utvecklingsbehov. Följande framhålls särskilt: 

Utveckling av kapitel fyra främst med avseende på bedömning av långsiktig hållbarhet 

och målkonflikter. 

Utveckling av den framtagna Word-mallen för mindre åtgärder i tidiga skeden och i 

åtgärdsvalsstudier. 

Utveckling/anpassning av mallen för drift- och underhållsåtgärder, systemanalyser med 

åtgärder från flera steg i fyrstegsprincipen, efterkalkyler/efteranalyser och 

styrmedelsanalyser. 

Informationsvärdet liksom de i ASEK standardiserade känslighetsanalyserna som ska 

redovisas i SEB:n är tänkta att ge en indikation på hur robust den samhällsekonomiska 

analysen är. Utveckling av informationsvärdesmetoden samt hur denna metod bäst kan 

samverka med känslighetsanalyserna är önskvärd. Ansvaret för denna utveckling ligger 

på ASEK-arbetsgruppen. 

Redovisning av negativa NNK i SEB:n. Ansvaret för denna utveckling ligger på ASEK-

arbetsgruppen. 

Resurser:  

Kort sikt: Ny it-lösning för Samlad effektbedömning: 1 6oo-4 9oo tkr, sannolikt cirka 3 

200 tkr.  

Utökning av antal prognosår  

De samhällsekonomiska kalkylerna baseras normalt på ett enda prognosår. Mycket 

arbete läggs ner på att beräkna nyttor och kostnader för prognosåret, med avancerade 

prognoser, effektsamband och värderingar. Hur effekterna utvecklas före och efter 

prognosåret behandlas på ett schablonartat sätt, som dessutom skiljer sig mellan olika 

modeller. Det grundläggande antagandet är att nyttan följer trafiktillväxten, vilket 

innebär att trafiktillväxten får samma roll som räntan under kalkylperioden. Att endast 

använda ett prognosår gör att kapacitetsbegränsningar riskerar att hanteras fel. 

Problemet kan lösas genom att använda flera prognos- och effektberäkningsår, vilket 

kan göras med olika ambitionsnivåer. 

Förslag: Utred frågans betydelse och föreslå en samordnad metod för väg- och spårtrafik 

med en ambitionsnivå som inte är högre än att den faktiskt kommer att tillämpas.  

På sikt skall detta samordnas med en gemensam verktygsoberoende CBA-modell. 

Resursåtgång: En utredning bedöms kunna genomföras utan någon omfattande 

resursinsats (<500 tkr), att börja tillämpa en metod som hanterar problemet kan dock 

vara resurskrävande. 
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8. Övriga verktyg och modeller  

8.1  Modeller för tidiga skeden  

Olika skeden i planeringsprocessen  

För det första bör sökprocessen efter lönsamma förändringar och projekt ta sin 

utgångspunkt i den kunskap som faktiskt finns i dag gällande hur transporter 

samhällsekonomiskt kan effektiviseras eller underlättas på ett kostnadseffektivt sätt. För 

det andra bör fler (trafikslagsövergripande) utredningsalternativ utvärderas med 

samhällsekonomiska kalkyler. Mer resurser för att tillföra ett samhällsekonomiskt 

synsätt bör med andra ord läggas på den inledande fasen i planeringsprocessen. Det bör 

även definieras hur alternativ eller behov genereras och vilka åtgärder finns att välja på i 

tidiga skeden för olika problem och behov.   

Hur detta krav på att använda prognoser och samhällsekonomiska kalkyler tidigare i 

planeringsprocessen skall implementeras bör snarast undersökas. För att det därefter 

också skall implementeras i praktiken krävs dock stora insatser, eftersom ett flertal 

förändringar måsta ske i, och nya sätt att tänka måste tillföras och integreras med, den 

fysiska planeringsprocessen. De modeller och verktyg som tas fram ska även kunna 

användas i andra analyser än i tidiga skeden, där det exempelvis finns behov av enkla 

och snabba analyser.  

Det pågående projektet som bland annat gäller alternativgenereringen i 

åtgärdsvalsstudier bör beaktas här. 

Förslag kort sikt: Genomför förenklade analyser i tidiga skeden av planeringsprocessen. 

Starta upp ett demonstrationsprojekt kring implementeringen av mer 

samhällsekonomisk metod i den fysiska planeringsprocessen. 

Förslag lång sikt: Genomföra de förenklade analyserna likartat över landet, utforma en 

manual kring vilka enklare modeller som skall användas. Genomföra förenklade 

analyser i tidiga skeden av planeringsprocessen även för fler alternativa utformningar. 

Föreslå hur implementeringen av en samhällsekonomisk ansats skall komma in i den 

fysiska planeringen samt utveckla modeller och verktyg som kan användas i tidiga 

skeden och andra analyser.  

Resursbehov: På kort sikt små (<500 tkr), på längre sikt arbete med implementering 

vilket kräver större resurser (>1 500 tkr). 

Nya enkla modeller för effekter och samhällsekonomisk bedömning för tidiga 

skeden och uppföljning – alla trafikslag, alla fyra steg. Metod för samlad 

effektbedömning som kan hantera detta.  

Inriktning enkla modeller som kan hanteras i såväl den taktiska som den fysiska 

planeringen för att göra överslag vad gäller effekter och samhällsekonomi för steg 1-4-

åtgärder. Detta inkluderar att hämta och sammanställa schabloner, nyckeltal och 

elasticiteter från internationella handböcker, forskningen samt från etablerade modeller 

och verktyg. Särskilt fokus bör ligga på enklare räknesnurror, till exempel med enkla 
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effektsamband och modeller för steg 3- och 4-åtgärder, med koppling till de behov som 

finns för Åtgärdsvalsstudierna20. 

Resurser på kort sikt: 2 000 tkr 

 

 8.2 Verktyg och modeller för beteendepåverkande åtgärder och 
myndighetsåtgärder 

Effektivisera genomförandet av resor och transporter – navigeringssystem  

Bakgrund: Användningen av navigationssystem har ökat kraftigt under de senaste tio 

åren. Nuvarande beskrivning av effekter bygger på mycket gamla rapporter och 

bedömningen av nyttor bedöms mycket osäker eftersom nyare utvärderingar saknas.   

Syfte: Sammanställa kunskapsläget och ge förslag till fortsatt utvecklingsarbete. 

Förslag på kort sikt: Förstudie som innebär en genomgång och analys av aktuellt 

kunskapsläge samt förslag till prioriterade utvecklingsprojekt.  

Resurser: På kort sikt: ca 200-300 tkr 

Effektivisera genomförandet av resor och transporter – trafikantinformation  

Bakgrund: Aktuell och relevant information om trafiken till resenärer såväl före som 

under resan har en stor efterfrågan och bedöms mycket viktig för att öka 

kollektivtrafikens attraktionskraft. Långsiktig information om kollektivtrafik har 

dessutom stor betydelse för personers och företags val av boende och lokalisering av 

verksamhet. Stabila servicenivåer av kollektivtrafik är en förutsättning för etablering i 

mindre orter. Kunskap om effekter är till stora delar ännu osäker exempelvis vad gäller 

bilisters vägval och förändringar av marknadsandelar och restidseffekter för 

kollektivtrafikresenärerna. Troligtvis finns det en hel del ännu inte sammanställd 

kunskap. 

Syfte: Sammanställa kunskapsläget och ge förslag till fortsatt utvecklingsarbete. 

Förslag på kort sikt: Förstudie som innebär en genomgång och analys av genomförda 

studier. 

Resurser: På kort sikt: ca 200-300 tkr     

8.3  Klimatkalkyl 

Klimatkalkyl: Trafikverkets modell för att beräkna infrastrukturens 

energianvändning och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv  

Bakgrund: Transportsystemet använder energi och påverkar klimatet dels genom 

utsläpp från trafik och dels genom utsläpp från byggande, drift och underhåll av 

infrastruktur. Klimatkalkyl är Trafikverkets modell som utvecklats för att på ett effektivt 

och konsekvent sätt kunna beräkna den energianvändning och klimatbelastning som 

                                                           
20 En åtgärdsvalsstudie är en metod för att välja åtgärd, som grundar sig på dialog. Metoden används i tidigt 
planeringsskede. Se http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-
analysmetoder/Atgardsval. 
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transportinfrastrukturen ger upphov till ur ett livscykelperspektiv. Modellen21 kan 

användas för att göra klimatkalkyler för enskilda investeringsobjekt och för delar av 

investeringsobjekt samt som verktyg för att jobba effektivt och systematiskt med klimat- 

och energieffektiviseringar inom infrastrukturhållningen. Klimatkalkyler kan summeras 

för att beräkna påverkan från flera investeringsobjekt, till exempel i en nationell 

transportplan. Modellen är baserad på metodik för livscykelanalys (LCA) och använder 

emissionsfaktorer tillsammans med resursschabloner för olika typåtgärder i 

beräkningarna. Emissionsfaktorerna som används i Klimatkalkyl är beslutade som 

Trafikverkets effektsamband. I Trafikverkets styrande riktlinje TDOK 2015:000722 

beskrivs när och för vilka åtgärder klimatkalkyler ska upprättas med hjälp av modellen 

Klimatkalkyl.  

Klimatkalkylmodellen var från början anpassad för att kunna användas i tidiga skeden, 

och version 1.0 av modellen användes 2013 för att uppskatta utsläpp av växthusgaser 

från namngivna objekt i förslaget till nationell transportplan 2014-2025. 

Klimatkalkylmodellen har därefter utvecklats vidare och ger nu större flexibilitet för 

användaren att ange projektspecifika indata samt inkluderar framtida underhåll av 

anläggningen. Under hösten 2015 utvecklas en it-baserad web-lösning med syfte att 

frångå Excel och därigenom nå ökad funktionalitet, effektivare versionshantering och 

bättre möjligheter till samverkan med andra verktyg och modeller. Samtidigt sågs 

beräkningarna av anläggningens framtida drift och underhåll över. Under 2016 har web-

lösningen att vidareutvecklats så att funktionaliteten ökat, baserat på behov som 

inkommit i pågående pilotprojekt och utfrån behov som uppstått till följd av 

Trafikverkets arbete med LCA-baserade klimatkrav i upphandlingar enligt TDOK 

2015:0480. 

Utveckling: Kvaliteten hos underliggande resursschabloner kommer framöver att 

behöva verifieras gentemot genomförda projekt och vid behov uppdateras för att öka 

precisionen vid tillämpning i tidiga skeden. Det finns också ett behov att se över 

möjligheten att inkludera transporter av material på ett mer heltäckande sätt än vad 

som i dagsläget sker. Dessutom behöver gränssnittet gentemot uppskattningar av 

trafikens utsläpp, samlad effektbedömning (SEB) och ett antal befintliga modeller 

(exempelvis Geokalkyl och EKA) ses över. Ett FOI-arbete pågår för närvarande med 

syfte att precisera behovet av kvalitet i emissionsfaktorerna som modellen använder och 

därmed krav på verifikation. Det arbetet kan komma att leda till projektförslag för 

översyn av emissionsfaktorer. 

Syfte: Öka modellens tillämpbarhet samt förbättra resultatens precision. 

Förslag:  

Ökad kvalitet på underliggande resursschabloner utifrån verifiering mot genomförda 

projekt: 500 tkr 

                                                           
21 Trafikverket 2015. Klimatkalkyl version 3.0 - Beräkning av infrastrukturens klimatpåverkan och 
energianvändning i ett livscykelperspektiv. Rapport TRV 2015/13467. Kan laddas ner från 
http://www.trafikverket.se/klimatkalkyl 
 
22 TDOK 2015:0007. Klimatkalkyl- infrastrukturhållningens energianvändning och klimatpåverkan i ett 
livscykelperspektiv. Gäller från 2015-04-01. Kan laddas ner från http://www.trafikverket.se/klimatkalkyl 
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Utökade systemgränser map framför allt transporter och utsläpp från organogen mark: 

500 tkr 

Översikt av möjligheter till effektiv samordning med andra verktyg och modeller 

(framför allt SEB, Geokalkyl, EKA samt modeller som uppskattar trafikens utsläpp): 

500-1 000 tkr 

Samhällsekonomi för underhållsåtgärder och reinvesteringar järnväg 

När effektsambanden för underhållsåtgärder (se avsnitt ”Effektsamband för utvärdering 

av väg- och järnvägsunderhåll”) på järnvägssidan kommer fram finns det ett behov av 

att integrera dem i ett verktyg. Dock måste det naturligtvis finnas en tillräcklig mängd av 

dem för att de ska ingå i ett heltäckande verktyg.  

9. Värderingar och metodik 

Att olika effekter hanteras och värderas på ett korrekt sätt är av stor vikt för den 

samhällsekonomiska kalkylen. För att tilltron till resultaten ska vara stor måste de 

värden och metoder som används vara vetenskapligt framtagna. I detta kapitel 

identifieras de områden där bedömningen är att det finns förbättringspotentialer att ta 

fram förfinade värden och metoder etcetera. 

9.1  Samhällsekonomisk analysmetod 

De kalkylmetoder och modellverktyg som Trafikverket använder idag är i första hand 

inriktade på nyinvestering eller reinvestering i infrastruktur. Även modeller för analys av 

drifts- och underhållsåtgärder har utvecklats. Vad som dock saknas i Trafikverkets 

metod- och verktygsarsenal är modeller för så kallade steg-1 och -2-åtgärder, alltså 

åtgärder för att minska efterfrågan på transporter och/eller att effektivisera 

användningen av nuvarande infrastruktur. I denna kategori ingår åtgärder som till 

exempel utformning och användningen av olika styrmedel som skatter, avgifter, 

subventioner och regleringar samt tillsyn av regleringar och deras efterlevnad. 

Utvecklingsarbete behövs alltså inom detta område. Det faktum att Trafikverkets ASEK-

arbete har ansvar för att ta fram rekommenderade analysmetoder även för 

Transportstyrelsens samhällsekonomiska analyser gör det än viktigare att principer för 

samhällsekonomiska kalkyler och analyser inom detta område tas fram. 

Ett annat område som också behöver utvecklas metodmässigt är hanteringen av 

tilläggsåtgärder i de samhällsekonomiska analyserna. Inte alla projekt är renodlade 

infrastrukturinvesteringar bestående av en enda åtgärd. I många fall är det intressant att 

analysera åtgärdspaket. Det kan exempelvis handla om en grundinvestering i 

infrastruktur som dock måste komplettera med olika tilläggsåtgärder, som 

stationsbyggnader och anslutningstrafik, för att bli helt användbar. De olika 

tilläggsåtgärderna kan vara av en typ vars nytta inte kan värderas inom ramen för våra 

vanliga modellverktyg för infrastrukturinvesteringar. Hur ska man lösa detta 

analysproblem? Tidigare har Vägverket tillämpat principen att utgå från att nyttan av en 

tilläggsåtgärd är lika med dess kostnad. Den metoden är inte längre tillåten. Alltså 

behöver nya metoder och principer utvecklas. 
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Ett tredje område där kalkylprinciper behöver fastställas och analysverktyg utvecklas är 

infrastrukturinvesteringar för flyg och sjöfart. Här gör vi fortfarande handräknade 

kalkyler enligt informella principer som hämtas från allmän CBA-metodik samt tidigare 

gjorda kalkyler. En formalisering och dokumentering av dessa principer vore bra samt, 

för sjöfartens del, eventuellt även ett kalkylverktyg. 

De projekt som föreslås i denna utvecklingsplan är följande: 

CBA-modell för analys av steg 1- och 2-åtgärder (ekonomiska styrmedel, 

regleringar och andra åtgärder som inte är investeringar) (prio 1) 

Kontaktperson: Gunnel Bångman 

Två av de viktigaste principerna vid planering och utformning av infrastruktur och 

transporter är det övergripande målet om samhällsekonomisk effektivitet och den så 

kallade fyrstegsprincipen. Det är målet om samhällsekonomisk effektivitet som 

motiverar användningen av samhällsekonomiska kalkyler för att ta fram 

beslutsunderlag. Fyrstegsprincipen innebär att man vid planering av åtgärder för att lösa 

problem med tillgång till transportinfrastruktur ska söka bland olika typer av lösningar i 

en bestämd turordning. I första hand ska man titta på åtgärder som påverkar efterfrågan 

på transporter och val av transportmedel (steg 1), vilket exempelvis kan handla om olika 

former av styrmedel. I andra hand (steg 2) ska man undersöka möjligheten att 

effektivisera användningen av befintlig transportinfrastruktur. Det kan exempelvis 

handla om bättre anpassning av kollektivtrafikens tidtabeller. Först i tredje hand (steg 3) 

ska man överväga alternativet av att bygga om befintlig infrastruktur och därefter (steg 

4) alternativet att bygga ny infrastruktur.  

Samhällsekonomiska kalkyler används av Trafikverket som metod för att ta fram 

beslutsunderlag, men i första hand för åtgärder i form av investering eller reinvestering i 

infrastruktur, det vill säga för steg 3- och steg 4-åtgärder. Detta beror främst på att 

Trafikverkets nuvarande samhällsekonomiska modeller är inriktade på 

investeringsåtgärder.  

För att verka för målet om samhällsekonomisk effektivitet skulle Trafikverket emellertid 

behöva tillämpa samhällsekonomisk analys även på åtgärder som kan påverka 

efterfrågan på transporter eller effektivisera nuvarande transportsystem 

(fyrstegsprincipens steg 1- och 2-åtgärder). Det kan till exempel gälla användning av 

ekonomiska styrmedel eller regleringar för att påverka användningen av 

transportsystemet. För närvarande görs analyser av användning av styrmedel med hjälp 

av de prognosmodeller som är utvecklade för investeringsanalyser. Det innebär att man 

får resultat som visar effekter av styrmedel vid ett framtida prognosår. Att utvärdera de 

omedelbara effekterna av ett styrmedel är inte möjligt med de modeller som finns idag. 

De modeller som vi har idag innehåller heller inte alla de effekter som är relevanta att 

räkna med om man utvärderar införande av, samt tillsyn av efterlevnad av, regleringar 

och andra styrmedel. 

Det finns alltså ett behov av att utveckla tillämpbar metodik och modellverktyg för 

utvärdering av åtgärder som inte är investeringar. Det faktum att Trafikverket och 

ASEK23 har ansvaret att ta fram rekommenderade metoder och kalkylvärden även för 

                                                           
23 ASEK = Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn. 



 
 

  77 
 

Transportstyrelsens samhällsekonomiska analyser är ytterligare ett skäl till behovet av 

modeller för andra typer av åtgärder än infrastrukturinvesteringar och andra typer av 

investeringar. 

Värdering av tilläggsåtgärder  

Kontaktperson: Emma Rosklint 

En viktig kalkylfråga är hur man ska hantera åtgärder som inte fullt ut fångar 

trafiknyttor i de vanliga verktygen. Exempel på denna typ av åtgärder (här beskrivna 

som tilläggsåtgärder) eller förslag på mer avancerade utformningar av en åtgärd, kan 

vara: 

 ett resecentrum som byggs samtidigt med en väg- eller järnvägsinvestering, 

 en tunnelförläggning av en väg eller bana för att minska intrång i tätbebyggelse 

och/eller möjliggöra ökad exploatering, 

 standardhöjningar för att möta krav och normer och/eller möjliggöra 

tyngre/längre godståg. 

Det handlar dels om nyttor vi inte kan fånga med dagens verktyg (resecentrum eller 

tunnel), dels om nyttor där verktygen fungerar men där nyttan faller ut först när ett helt 

stråk åtgärdats (standardhöjningar). Den senare typen är alltså en form av 

nyttopotential. Även hanteringen av kostnaderna diskuteras ibland – alla dessa ska dock 

ingå i kalkylen. Om kostnaden för en tilläggsåtgärd tas bort från kalkylen försämras 

överblickbarheten och beslutsunderlaget blir mer ofullständigt. Det är också ointressant 

för kalkylen vem som finansierar tilläggsåtgärden24 . 

För att hantera nyttopotentialen är idealet att det görs en systemkalkyl för införandet av 

åtgärden längs hela det stråk som krävs för att hela nyttan ska falla ut (till exempel höjd 

axellast på järnvägen mellan Luleå och Göteborg). Därefter bör beslut tas (exempelvis i 

samband med en infrastrukturproposition) om denna åtgärd. När ett beslut finns om att 

genomföra hela tilläggsåtgärden är det rimligt att ta med den aktuella tilläggsåtgärdens 

andel av nyttan i kalkylen för objektet. 

 9.2 Värdering av restid och komfort, trängsel och störningar i 
trafiken 

Värdering av restid är ett ganska väl utforskat område. Vi har restidsvärden i ASEK som 

togs fram genom ett mycket stort och väl genomfört forskningsprojekt för några år 

sedan. Även värderingen av vanliga förseningar är relativt väl underbyggda av svenska 

och internationella resultat. Men det finns vita fläckar även inom 

tidsvärderingsområdet. Det finns några tidsvärden som inte togs fram i samband med 

den senaste stora tidsvärdestudien, det är exempelvis värdering av tid för byte av 

färdmedel (bytestid) och värdering av ökad turtäthet inom kollektivtrafiken. Resenärers 

värdering av kortare restid för andra färdmedel än det man normalt sett åker med är 

                                                           
24 Dock kan hanteringen av den så kallade skattefaktor 2 bero på om brukaravgifter används. 
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också en typ av information som det finns behov av, exempelvis när man värderar 

överflyttning av resor mellan olika transportmedel. 

Värderingen av förseningar är idag inte differentierad med avseende på vilken typ av 

försening det gäller, om det är en lagom stor försening eller en allvarlig och långvarig 

störning i trafiken, om det är en oväntad försening eller en trafikstörning som man 

förvarnats om (till exempel vid underhåll av infrastrukturen). Det ett stort behov av 

fördjupad kunskap om värdering av olika typer av trafikstörningar, förseningar och 

trängselsituationer. Även trängsel för resenärer i fordonen (resekomfort) är ett 

problemområde som är långt ifrån färdigutforskat. 

De projektidéer som vi föreslår i denna utvecklingsplan är följande: 

Värdering av förseningar och osäkra transporttider för gods (prio 1) 

Kontaktperson: Gunnar Isacsson 

Tillförlitliga godstransporter är en viktig förutsättning för näringslivet och den svenska 

ekonomin. Därför är samhällsekonomiska analyser som på ett korrekt sätt beskriver 

samhällsekonomiska intäkter av minskad osäkerhet i transporttider och minskade 

förseningar för gods ett viktigt utvecklingsområde. Här behövs både insatser för att ta 

fram värderingar och effektsamband som allrahelst kan kopplas till befintliga modeller 

på Trafikverket som exempelvis Samgods. 

Trafikverket har nyligen finansierat forskningsprojekt som undersökt värdet av att 

minska osäkerheten i transporttider för gods. En slutsats från ett av dessa projekt är att 

andra länders (Norge och Nederländerna) värden inte går att omvandla till motsvarande 

värden för godstransporter i Sverige. De svenska projekten har istället inriktat sig på att 

försöka estimera värdet av minskad osäkerhet på data för svenska företag. Här har bland 

annat en fallstudie med data från Coop genomförts av VTI.  

Dessa forskningsprojekt har lett fram till förslag på metoder som kan användas för att ta 

fram värderingar för det svenska näringslivet. Men en fallstudie för ett företag i en 

bransch räcker förstås inte för att dra mer generella slutsatser om vilka värderingar som 

Trafikverket ska använda i de samhällsekonomiska analyserna för godstransporter. En 

viktig förutsättning för att metoden ska kunna användas för att lösa Trafikverkets 

utvecklingsbehov på området och ta fram värderingar för fler företag och branscher, är 

därför att relevant information görs tillgänglig från fler företag. Mot denna bakgrund 

vore det relevant att undersöka möjligheten att få fram den relevanta informationen från 

ett större urval företag och genomföra analyser på basis av ett sådant datamaterial.  

Transportsystemets sårbarhet vid långa avbrott (prio 1) 

Kontaktperson: Gunnel Bångman 

I samband med utredningen av Norrbotniabanan har ett kalkyltekniskt problem 

identifierats som även kan vara aktuellt att hantera i andra utredningar. Problemet 

gäller hur man ska kvantifiera och värdera effekter kopplade till åtgärder som leder till 

minskad sårbarhet i system där få eller inga alternativa transportvägar finns. I princip är 

minskad sårbarhet en form av minskad förseningsrisk med den skillnaden att effekten 

visar sig som en ”försening av transporten” på flera dagar eller veckor. För att kunna 
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värdera minskad sårbarhet behöver man dels veta risken för avbrott av olika längd, dels 

de (samhällsekonomiska) effekterna av ett avbrott. Det förra är svårt i praktiken men är 

principiellt sett möjligt att bedöma med historiska data. Det senare är mer komplicerat. 

I princip kan man tänka sig att ett avbrott under en längre tid där det saknas alternativa 

transportvägar leder till stora kostnader i form av utebliven produktion eller till och med 

nedläggning av industrier. Men det kan även tänkas att kostnaderna blir relativt måttliga 

om den uteblivna transporten kan ersättas av ett alternativt transportmedel eller ökade 

lager. Beroende på vilken effekt avbrottet leder till och hur stor risken för avbrott antas 

vara kan nyttan av åtgärden variera högst väsentligt och påverka lönsamheten på ett 

avgörande sätt. Det är därför viktigt att utveckla tydliga riktlinjer för hur denna typ av 

effekter ska hanteras i samhällsekonomiska kalkyler. 

Samhällsekonomisk värdering av inställda tåg och tågförbindelser (prio 1) 

Kontaktperson: Emma Rosklint 

De senaste årens järnvägstrafik har präglats av stora problem med trafikstörningar och 

förseningar. Detta har i många fall berott på olyckliga omständigheter som till exempel 

extrema vädersituationer och olyckor, men i grunden berott på att järnvägstrafiken idag 

är så omfattande att det uppstår trängselproblem, framförallt i storstadsområdena. 

Trängselproblemen innebär i sin tur att det finns mindre marginaler för att hantera och 

undvika kostnader för störningar i trafiken. Störningar i trafiken leder inte bara till 

förseningar, det kan i många fall också leda till inställda tåg. Vi har idag 

rekommendationer i ASEK för hur den samhällsekonomiska kostnaden för förseningstid 

ska värderas, men däremot inte för hur kostnaden för ett inställt tåg ska beräknas.  

Teoretiskt sett så handlar det om att beräkna nettovärdet av en tågtransport, det vill 

säga nyttoförlusten för de aktuella resenärerna av att tåget inte går plus inbesparade 

driftskostnader på grund av den uteblivna tågtransporten. Men hur gör vi dessa 

beräkningar i praktiken? En uppskattning av schablonvärden för inställda tåg, för olika 

fordonstyper och typer av transporter skulle behöva göras. 

Det finns även en annan typ av inställda tåg – tåg som inte får något tågläge och alltså 

inte kommer med i tidtabellen. Dessa tåg värderas annorlunda jämfört med ovan 

beskrivna situation. I det här fallet handlar det om en marginalkostnad eller -intäkt av 

att en viss tågförbindelse inte kommer att finnas (till skillnad från marginalkostnaden av 

att en enskild tågtur inte genomförs). Att fastslå principerna för och göra skattningar av 

det samhällsekonomiska värdet av inställda och uteblivna tågförbindelser är av största 

vikt för arbetet med att ta fram metodik och prioriteringskriterier för tilldelning av 

tåglägen. Detta är i sin tur av största vikt för att den nya helt avreglerade 

järnvägsmarknadens funktion. 

Värdering av bytestid; Privatresor (prio 1) 

Kontaktperson: Gunnel Bångman 

Att byten påverkar val av resväg mycket framkommer när de verkliga resmönster som 

utgör grunden i Sampersverktyget studeras. Ny svensk empiri på området saknas dock. 

Speciellt saknas studier som specifikt studerar det motstånd som resenärer har mot 

resalternativ med byte, oavsett längden på bytestiden. Även om nya svenska studier 

saknas kan det anses väl belagt att längden på bytestiden spelar roll, men det finns en 
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del som indikerar att användning av endast denna värdering riskerar att missa det extra 

straff som resenärer ålägger ett resalternativ bara för det faktum att det har ett byte. Det 

rekommenderas att studier initieras för att i framtiden ha bättre underlag för 

rekommendationer kring betydelsen av längden på bytestiden och storleken på den 

onytta som härrör från det faktum att byte måste ske. Studien gäller samtliga kollektiva 

färdmedel. 

9.3 Värdering av externa effekter på miljöeffekter eller 
trafiksäkerhet 

När det gäller värderingen av trafiksäkerhet (och alltså förväntad kostnad för olyckor) så 

är kostnaden för trafikolyckor på väg och järnväg (korsningsolyckor med bilar 

inblandade) relativt väl utforskad och värderad utifrån aktuella kostnadsskattningar. 

Kostnaden för skadade i bilolyckor är ännu inte anpassad till kategoriseringen av skador 

enligt STRADA25, men detta problem bör vara löst inom något år tack vare resultat från 

ett större pågående forskningsprojekt. 

Det största utvecklingsbehovet gäller emellertid analys och värdering av trafiksäkerhet 

för sjöfart. Värdet av ökad sjösäkerhet är ett mycket angeläget område, i synnerhet som 

frågan om sjösäkerhet är väldigt nära kopplat till trafikeringskostnader (större fartyg ger 

lägre operativa trafikeringskostnader men mindre sjösäkerhet).  

Även för miljöeffekter så gäller att effekter av väg- och järnvägstrafik är betydligt bättre 

utforskade än effekter av sjöfart och luftfart. 

Kostnader för luftföroreningar och koldioxidutsläpp är i väldigt hög grad kopplade till 

bränslen, och därför är kunskapsläget ganska likartat för de olika trafikslagen. ASEK:s 

kalkylvärden för luftföroreningar togs fram redan i slutet av 1990-talet och har sedan 

dess endast uppdaterats schablonmässigt. En ny värderingsstudie för luftföroreningar 

har därför mycket hög prioritet. Även en översyn av de exponeringssamband (mellan 

utsläppskälla och drabbade individer) som idag används är i stort behov av en översyn.  

Samhällsekonomiska kostnader för effekter av sjöfart i vatten, i undervattensmiljöer och 

på strandmiljöer är ett i hög grad outforskat område. Värderingar av ekologiska miljöer 

och så kallade ekosystemtjänster är generellt sett mycket svåra att värdera 

schablonmässigt, på grund av att de är mycket heterogena. Men fler försök att finna 

metoder och principer för praktisk hantering av denna typ av effekter borde kunna 

göras. Detta problemområde är alltså fortfarande i behov av fortsatt forskning och 

utredning. 

Värdering av ekosystem och kulturvärden är svårvärderade effekter som vi fortfarande 

inte kan värdera schablonmässigt i våra kalkyler. Intrång i natur- och/eller kulturmiljöer 

vid investering i infrastruktur är ytterligare ett värderingsproblem som ännu har fått en 

praktiskt tillämpbar lösning. Här har emellertid forskning pågått under en längre tid.  

När det gäller den samhällsekonomiska kostnaden för trafikbuller så har vi nu fått nya 

skattningar av den totala kostnaden per år och person för boende i närheten av väg eller 

                                                           
25 STRADA = Swedish Traffic Accident Data Acquisition 
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järnväg. Det är VTI som efter många års forskning tagit fram nya kostnadsskattningar 

som innehåller såväl kostnad för buller störning som kostnad för hälsoeffekter. En viktig 

faktor som det fortfarande saknas vetenskapligt belagd kunskap om är den totala 

bullerkostnadens (per person och år) fördelning på kostnad för bullerstörning vid 

vistelse inne i bostaden respektive vistelse utanför bostaden. Denna fördelning görs 

fortfarande utifrån schablonbedömningar som tidigare gjorts, men vetenskapligt 

dokumenterade resultat saknas ännu. 

Idag värderas endast bullrets ekvivalentnivå, det vill säga den genomsnittliga nivån över 

dygnet. En bullertopp nattetid kan till exempel väcka sovande och borde därför också 

betinga värden. Studier har genomförts för att även värdera enstaka bullertoppar men 

inga tillförlitliga resultat har hittills kunnat påvisas.  

Sen skulle naturligtvis särskilda kostnadsskattningar för buller från flyg och sjöfart 

behöva tas fram. Dagens värderingar är härledda från bullerkostnaden för väg och 

järnväg. 

Trafik kan även förorsaka vibrationer i mark och byggnader i närheten av vägar och 

järnvägar. Störnings- och hälsoeffekter av vibrationer och dess samhällsekonomiska 

kostnader är fortfarande ett outforskat område. 

De projektidéer som vi föreslår i denna utvecklingsplan är följande: 

Samhällsekonomisk kostnad för extremväder p g a klimateffekter (Prio 1) 

Kontaktperson: Gunnel Bångman 

Klimatpåverkan i form av global uppvärmning ger inte bara en successiv höjning av 

jordens medeltemperatur, den ger även upphov till snabbare och större variationer i 

väderleken. Vi kan alltså räkna med att i framtiden i allt större utsträckning utsättas för 

extremväder i form av orkaner, skyfall, snöoväder, extrem kyla eller hetta, som i många 

fall ger tillräckligt stora konsekvenser för människor och materiella tillgångar för att 

kunna betraktas som smärre naturkatastrofer.  

Naturkatastrofer och andra allvarliga olyckor kan ge störningar i transportsystemet som 

är betydligt mer omfattande och mer långvariga än vanliga trafikstörningar på grund av 

trängsel, underhållsarbete eller liknande. Det är därför rimligt att anta att kostnaden för 

denna typ av trafikstörningar skiljer sig väsentligt, både till storlek och karaktär, från 

kostnaden för vanliga och mer ordinära trafikstörningar. Det är därför angeläget att göra 

uppskattningar av den samhällsekonomiska kostnaden för denna typ av olyckor och 

katastrofer.  Denna typ av värderingar behövs bland annat för att man ska kunna 

uppskatta värdet av investeringar som minskar samhällets sårbarhet, t.ex. investeringar 

som har större motståndskraft mot extremväder. Uppskattningar av den samhälls-

eknomiska kostnaden för ej klimatanpassad infrastruktur kan t.ex. göras genom ett antal 

fallstudier. 

Värdering av miljöeffekter till sjöss (prio 1) 

Kontaktperson: Gunnel Bångman 
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Sjöfarten har hittills haft en relativt undanskymd roll i transportsektorns samhälls-

ekonomiska analysverksamhet. Det har gjort att de samhällsekonomiska värderings-

principer och kalkylvärden för värdering av miljöeffekter som finns sammanställda i 

ASEK-rapporten (alltså de värden som används i Trafikverkets samhällsekonomiska 

modeller) huvudsakligen avser väg- och järnvägstrafik. Det behöver därför göras en 

satsning på utveckling av samhällsekonomisk värdering av de miljöeffekter som kan 

uppstår på grund av sjöfart.  

Effekter i form av luftföroreningar vid användning av fossila bränslen är i princip 

samma som vid användning av samma bränsle i bilar eller tåg. En skillnad är dock att 

emissioner från avgaser från bränsle kan sprida sig på annat sätt och ge andra effekter 

om de sprids till havs jämfört med om de sprids på land. Sedan har vi frågan om 

samhällsekonomiska kostnader vid utsläpp av kemikalier etcetera i vatten (till exempel 

vid olyckor till sjöss). Andra typer av miljöeffekter som kan uppstå är jorderosion på 

botten och vid stränder på grund av vattenströmmar och rörelser som uppstår då större 

båtar passerar. 

En sammanställning skulle behöva göras av befintlig kunskap om sjöfartens olika 

miljöeffekter i vatten, på sjö- och havsbottnar och på strandmiljöer. Utifrån denna 

sammanställning av kunskap kan man identifiera de effektsamband och värderingar 

som behöver tas fram.  

Nyttan av sjösäkerhet (prio 1) 

Kontaktperson: Gunnel Bångman 

Att kunna värdera nyttan av sjösäkerhet är viktigt, inte bara för analys av värdet av 

infrastrukturinvesteringar i form av muddring och utbyggnad av farleder utan även vid 

värdering av åtgärder som utmärkning av farleder, produktion av sjökort etcetera. 

Vad gäller nyttan av ökad farledssäkerhet finns ett antal mer eller mindre problematiska 

frågeställningar relaterade till riskvärdering inom sjöfarten.  

För att göra en värdering av olycksrisker inom sjöfarten måste man först hitta principer 

och metoder för att skatta dels olycksrisker, dels samhällsekonomisk värdering av dessa 

risker. Därefter följer uppgiften att försöka skatta dessa risker och riskvärderingar. När 

det gäller olycksrisker måste de analyseras och uppskattas för olika typer av olyckor och 

olyckstillbud, och med avseende på fartygstyp och fartygsstorlek, typer av last, typer av 

farleder med olika djup, bredd, väderlek och övriga förhållanden av betydelse. Den 

samhällsekonomiska kostnaden för olycksrisker (och alltså värdet av sjösäkerhet) består 

av flera olika komponenter som till exempel värdering av liv och hälsa för personal och 

passagerare, materiella kostnader för rederiet, tidskostnader och materiella kostnader 

för transportkunderna, miljökostnader för samhället i övrigt (utsläpp vid haverier).  

Några av svårigheterna när det gäller att analysera relevanta effekter och göra relevanta 

samhällsekonomiska värderingar av effekter på sjösäkerhet är: 

 Att antalet olyckor inom sjöfarten är relativt få och att dataunderlag för 

exempelvis materiella kostnader av olyckor inom sjöfarten är mycket begränsat 
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 Att sjöfart i mycket stor utsträckning är en internationell verksamhet, vilket kan 

innebära vissa gränsdragningsproblem när man gör samhällsekonomisk analys. 

Har det inverkan på värderingen av sjösäkerhet? 

 Hur värderas olycksrisker för fritidsbåtar? 

Visst analysarbete har gjorts inom Sjöfartsverket på detta område. Finns en 

modellansats som testats genom en fallstudie av farledsåtgärder i Gävle. En 

undersökning bör göras om denna ansats kan vidareutvecklas och testas och användas 

på fler fall och olika typer av olyckor och olyckstillbud. 

Värdet av effekter på eko-system (exempelvis vid intrång I naturmiljö)  

Kontaktperson: Stefan Grudemo 

Infrastrukturåtgärder kan ge såväl positiva som negativa effekter avseende intrång. 

Förbifarter eller tunnlar kan till exempel ge möjligheter till bättre stadsmiljö medan nya 

vägar och järnvägar kan ge stora barriäreffekter. Vare sig positiva eller negativa 

intrångseffekter fångas av dagens standardkalkyler. I tätbebyggda områden får man 

emellertid i vissa fall kostnader för undvikande av intrång när infrastruktur till exempel 

läggs i tunnlar, vilket ökar anläggningskostnaden. Detta snedvrider kalkylerna till 

förmån för åtgärder där man accepterar att de ger större intrång och därmed får en lägre 

anläggningskostnad.  

Vad gäller intrång i natur- och kulturmiljöer har det trots tidigare metodutveckling ännu 

inte framkommit metoder som har bedömts ge tillförlitliga värderingar. Dock finns det 

möjlighet att vidareutveckla metodiken ytterligare. 

För vissa planerade väginvesteringar i infrastrukturen är vinnare och förlorare samma 

personer. Det handlar om investeringar som påverkar boendenära vardagsmiljöer och 

där restidsbesparing är den största positiva effekten och det fysiska intrånget är den 

största negativa effekten. I detta fall har ett utvecklingsarbete pågått under flera år och i 

ASEK5 är rekommendationen att göra en monetär värdering som tas med i en 

känslighetsanalys. För att kunna tas med i en huvudkalkyl måste metodiken utvecklas 

ytterligare. 

Det finns fungerande metoder som handlar om att studera kostnaden av olika effekter 

på fastighetsvärden. Sådana metoder (så kallad hedonisk prismetod) ligger till grund för 

bullervärderingen. 

I ett annat fall där själva nyttan med åtgärden är positiva intrångseffekter som inte 

fångas i kalkylen, till exempel förbättrad stadsmiljö vid byggande av en förbifart, har 

man att ta ställning till om intrångsvinsterna är tillräckligt stora för att ett objekt som 

faller ut som olönsamt i den traditionella kalkylen sammantaget ska ses som lönsamt. På 

samma sätt är det när bilrestriktioner införs i till exempel en innerstad så att fotgängare 

och cyklister får bättre framkomlighet. 

Intrång i vattenmiljöer är ytterligare ett intrång som kan betinga stora kostnader. Inte 

minst den risk av förorening av vatten av betydelse för dricksvattenförsörjningen som 
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kan ske vid trafikolyckor med utsläpp som följd. Att initiera arbete med att ta fram 

modeller för att ekonomiskt kunna värdera vattenresurser borde därför vara angeläget. 

Den metodik som hittills har utvecklats – att väga tidsbesparingar mot 

intrångskostnader, i de fall där vinnare och förlorare – behöver bidareutvecklas för att 

bli lättare att tillämpa.  

Samhällsekonomisk värdering av liv och hälsa vid trafikolyckor för andra 

trafikslag än vägtrafik 

Kontaktperson: Gunnel Bångman 

De olyckskostnader som nu finns framtagna är skattningar av kostnaden för dödsfall och 

skadade vid vägtrafikolyckor. Eftersom det inte finns särskilt framtagna 

olycksvärderingar av liv och hälsa för andra trafikslag (till exempel järnvägstrafik) så 

används ASEK-värdena för vägtrafikolyckor även för andra trafikslag, till exempel 

järnvägsolyckor (dock med en viss korrigering av kostnaden för egendomsskador). Detta 

vore inget problem om liv och hälsa värderades på samma sätt i alla sammanhang och 

vid alla typer av olyckor. Men, så är inte fallet. Vid Karlstads universitet presenterades 

för några år sedan resultat av forskning (finansierad av Räddningstjänsten) där man 

gjort värderingar av den samhällsekonomiska kostnaden för olika typer av dödsfall 

genom olyckshändelser (drunkningsolycka, brand etcetera.). Av resultaten att döma så 

är riskvärderingen olika för olika typer av olyckor. Dessa resultat indikerar att det kan 

vara möjligt att det finns en icke obetydlig skillnad i värdering av liv och hälsa mellan 

vägtrafikolyckor och till exempel olyckor vid järnvägstrafik eller sjöfart. Riskvärderingen 

kan alltså vara olika när det gäller olyckor med olika trafikslag. Skillnaden i materiella 

kostnader bör utan tvekan också vara stor mellan trafikolyckor inom olik trafikslag.  

En stor del av järnvägsolyckorna är visserligen plankorsningsolyckor som bokstavligt 

talar är en korsning mellan väg- och järnvägsolycka. Värderingar med vägtrafikens 

olyckskostnader är alltså till viss del motiverade för denna typ av olyckor. Men det 

förekommer även andra typer av olyckor på järnväg, som bör värderas utifrån sina egna 

speciella förutsättningar. Men en speciell typ av olyckor – suicid – ger upphov till 

speciella värderingsproblem. 

Värdering av inomhusbuller respektive utomhusbuller i boendemiljöer, samt 

värdering av buller i andra miljöer än boendemiljö (prio 1) 

Kontaktperson: Stefan Grudemo 

En svårighet med att beräkna bullereffekter är att det kan vara svårt att få fram 

nödvändig indata såsom antalet boende och boendetäthet i närheten av de väg- och 

järnvägar som påverkas av en åtgärd, topografi och typ av terräng.  

Den värdering av trafikbuller som finns idag avser endast boendemiljö. Värdena 

omfattar inte störningar i till exempel arbetsmiljö, skolmiljö och inte heller i 

rekreationsmiljö, trots att störningssambanden sannolikt ser annorlunda ut i dessa 

miljöer än i bostäder. Det är angeläget att initiera forskning som syftar till värderingar 

av bullerstörning i sådana miljöer.  
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En viktig faktor som det fortfarande saknas vetenskapligt belagd kunskap om är den 

totala bullerkostnadens (per person och år) fördelning på kostnad för bullerstörning vid 

vistelse inne i bostaden respektive vistelse utanför bostaden. Denna fördelning görs 

fortfarande utifrån schablonbedömningar som tidigare gjorts, men vetenskapligt 

dokumenterade resultat saknas ännu. 

I vissa fall kan det vara så att man störs samtidigt av såväl väg- som järnvägstrafikbuller. 

Ett ytterligare behov är således att få fram den monetära kostnaden för sådana 

störningar. 

Ett projektförslag är därför att vidareutveckla de idag använda bullermodellerna och 

metoderna och ta fram en standardmetod.  Man bör även initiera en studie som värderar 

trafikbuller i andra miljöer än boendemiljöer (arbetsmiljöer, rekreationsmiljöer etc) 

samt vid störning samtidigt från såväl väg som järnväg. 

Värdering av vibrationer  

Kontaktperson: Stefan Grudemo 

Markvibrationer i samband med tågtrafik förekommer vid ett relativt begränsat antal 

bansträckor i Sverige. Totalt beräknades 6 560 bostäder utmed 141 kilometer bansträcka 

vara exponerade för vibrationsnivåer >0,35 mm/s vägd RMS, varav 920 bostäder vid 26 

kilometer bansträcka beräknades vara utsatta för vibrationsnivåer >1,4 mm/s vägd RMS 

(Pagoldh 1990). 

Största axellast (STAX) har ökat på det svenska järnvägsnätet. Det har betydelse för 

tillförande av energi till marken, vilket kan medföra att antalet störda av vibrationer 

ökat. När det gäller vibrationer från vägtrafik finns idag inget underlag för att bedöma 

förekomsten av antal störda bostäder. Med mer tunga lastbilstransporter ökar dock 

risken för att fler människor störs av vibrationer från vägtrafik. 

Forskningen vad gäller värdering av vibrationer är eftersatt. Därför vore det angeläget 

att initiera sådan forskning. 

Differentierade marginalkostnader för vägtrafikbuller (prio 1) 

Kontaktperson: Therese Olsson 

Syftet med detta projekt är att ta fram differentierade värden för vägtrafikbullrets 

marginalkostnader. 

Till ASEK 6 har det tagits fram helt nya skattningar av den totala kostnaden för 

vägbuller. Dessa kostnader har beräknats utifrån tidigare VTI-studie benämnd Väsmage. 

Dessa nya värderingar används dock inte som underlag för de beräkningar av 

marginalkostnader för vägbuller som används i nuläget och som rekommenderas av 

ASEK. Marginalkostnaden för vägbuller behöver därmed uppdateras utifrån de nya 

bullervärderingar som finns. Dessutom härrör den nu gällande marginalkostnaden för 

vägbuller utifrån ett beräkningsexempel. Uppdaterade beräkningar behövs med 

uppgifter om antalet bullerstörda individer, vägytans standard, nya fordonstyper etc.  
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Det är önskvärt att få beräkningar av marginalkostnaderna differentierade på olika 

fordonstyper och olika typer och delar av vägnätet, samt underlag som gör det möjligt 

att väga samman dessa till nationella och dyl. genomsnitt. För exempel se t.ex. de 

marginalkostnader för järnvägsbuller som togs fram inom projektet Jäsmage, där 

kostnaderna differentierades på tågtyp och bandel för hela järnvägsnätet. 

Goda skattningar av marginalkostnaden för vägbuller behövs för att kunna göra mer 

korrekta samhällsekonomiska beräkningar av externa effekter i analyser och verktyg 

såsom exempelvis EBBA, samt vid jämförelse av internaliseringsgrader mellan olika 

trafikslag. 

 9.4 Trafikeringskostnader och infrastrukturkostnader 

Fordonskostnader för bilister och operativa trafikeringskostnader för godstrafikens 

trafikoperatörer har nyligen reviderats. För persontrafikens kollektivtrafik baseras våra 

modellverktyg fortfarande på kostnadsdata som är ganska gamla. Eftersom teknisk och 

ekonomisk utveckling kan ha påverkat relativpriserna även inom detta område så skulle 

även den kollektiva persontrafikens operativa trafikeringskostnader behöva en översyn.  

Vi föreslår därför följande projekt: 

Operativa kostnader för kollektivtrafik (prio 1) 

Kontaktperson: Gunnel Bångman 

De operativa kostnader för buss- och tågtrafik som idag används i våra modellverktyg, 

har hängt med genom flera ASEK-översyner, där de reviderats genom en uppräkning till 

nyare prisnivåer och penningvärde med hjälp av index. Sådana uppdateringar av pris- 

och ksotnadsdata fungerar bra så länge det inte sker några större strukturella marknads- 

eller produktivitetsförändringar på de aktuella marknaderna. Om sådana förändringar 

sker kan det uppstå reala prisförändringar som inte fångas genom indexuppräkningar. 

Med tanke på att en stor del av de grunddata och kostnadssamband som används vid 

beräkning av trafikeringskostnader för busstrafik och tågtrafik är ganska gamla skulle en 

översyn av dessa behöva göras. En faktor talar för behovet av en översyn av de 

trafikeringskostnader som vi nu använder är det faktum att det med tiden kan 

tillkomma nya fordonstyper (och gamla försvinner eller byggs om) för de olika 

trafikslagen. Operativa trafikeringskostnader för tunnelbana och spårvägar saknas helt i 

dagsläget. Alltså behöver även dessa kostnader tas fram. Persontrafik med flyg och färjor 

är ytterligare transportslag där de operativa trafikeringskostnaderna behöver kartläggas. 

 Koldioxidvärdets utveckling över kalkylperioden  

Kontaktperson: Gunnel Bångman 

Utsläpp av koldioxid värderas genom åtgärdskostnadsvärdering via koldioxidskatten. 

Koldioxidvärderingen räknas schablonmässigt upp realt över tiden, med samma faktor 

som betalningsviljebaserade kalkylvärden det vill säga med prognosticerad real ökning 

av inkomst per capita. Det kan dock vara motiverat att titta lite närmare på frågan om 

vilka antaganden och prognoser som kan och bör göras när det gäller koldioxid-

värderingens utveckling över tiden. 
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9.5  Övriga värderingsproblem i samhällsekonomiska analyser 

Vi föreslår följande projektidéer: 

Analys och värdering av indirekta effekter (WEI) på varumarknader  

Kontaktperson: Gunnar Isacsson 

I den perfekta marknadsekonomin (en så kallad ”first-best-environment”) där alla 

marknader är väl fungerande konkurrensmarknader, kommer alla effekter av åtgärder i 

transport-systemet och värderingen av dessa effekter att kanaliseras i det ekonomiska 

systemet på ett sådant sätt att de kan värderas i form av förändrade transportkostnader 

(värderas ”på transportlänken”). I verkligheten förekommer det emellertid olika former 

av marknadsmisslyckanden, alltså brister när det gäller marknader och deras 

funktionssätt, som gör att det kan uppstå effekter på andra marknader (sekundära 

marknader) utanför transportmarknaderna. Detta är vad vi kallar för ”indirekta effekter 

på sekundära marknader” eller ”wider economic impacts”.  

En typ av marknadsmisslyckande som kan leda till indirekta effekter på varumarknader, 

av åtgärder på transportmarknaden, är brist på konkurrens. Om en infrastrukturåtgärd 

leder till sänkta transportkostnader för en bransch som kännetecknas av brist på 

konkurrens, eller rent av monopol, så kan det i denna bransch uppstå vinster utöver den 

direkta sänkningen av transportkostnaderna. De sänkta transportkostnaderna kan leda 

till ökad produktionsvolym som i sin tur kan ge en ökning av producentöverskottet. På 

en konkurrensmarknad är värden av en sådan ökning av produktionsvolymen försumbar 

eftersom såväl volymökningen som den marginella vinsten är försumbar. På en marknad 

med brist på konkurrens kan man emellertid förvänta sig att såväl vinstmarginalen som 

den ökade produktionsvolymen är icke-marginell (detta gäller i synnerhet om monopol- 

eller oligopolsituationen beror på stordriftsfördelar i produktionen på den sekundära 

marknaden). 

I de rekommendationer för samhällsekonomiska analyser som tillämpas ibland annat 

Storbritannien (webTAG) och Nya Zeeland värderas indirekta effekter av 

infrastrukturåtgärder på sekundära marknader (så kallad WEI på varumarknader) 

genom en schablonmässig uppräkning av godstidsvärden och tidsvärden för tjänsteresor 

på 10 procent. Någon sådan värdering tillämpas inte i Sverige.  

Det är dock angeläget att analysera och försöka uppskatta den eventuella förekomsten av 

indirekta effekter på svenska varumarknader. Brist på konkurrens och stordriftsfördelar 

är ju ganska vanligt förekommande. Det är därför inte orimligt att anta att den här typen 

av WEI kan förekomma även i Sverige. 

9.6 Regionalekonomi och fördelningsanalyser 

På senare år har infrastrukturinvesteringars effekter för regional utveckling och 

regionalekonomisk tillväxt diskuterats flitigt, bland annat i samband med diskussioner 

om regional medfinansiering av infrastrukturinvesteringar. De modellverktyg som 

hittills har används för analyser av regionalekonomiska effekter är Samlok och Dynlok, 

som syftar till att skatta möjliga framtida omlokaliseringseffekter för befolkning, 

sysselsättning och arbetstillfällen. Dessa modeller är emellertid behäftade med vissa 

svagheter som bland annat innebär att modellernas resultat är svårtolkade. Det finns 
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därför ett behov av att analysera behovet av och principer för modeller och 

modellverktyg för regionalekonomiska analyser, som vid behov ska utgöra ett 

komplement till de samhällsekonomiska analyserna. 

Metod och modell för regionalekonomiska analyser  

Kontaktperson: Gunnar Isacsson 

Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i 

hela landet. Det innebär att infrastrukturinvesteringars betydelse för regionalekonomisk 

utveckling är av intresse för planeringen av transportsystemet. Större regioner och ökad 

betydelse av regional planering är också faktorer ställer större krav på beslutsunderlag 

med regionalekonomisk inriktning.  

Effekter på regional utveckling av åtgärder inom transportsektorn kan bestå av till 

exempel effekter på produktion och produktionsvärden inom olika delar av näringslivet, 

förändringar av sysselsättning på olika lokala eller regionala arbetsmarknader, 

lokaliseringseffekter avseende befolkning och/eller produktion, förändringar av 

samhällsbyggnadskostnader etcetera. Sådana effekter kan leda till viss nettoökning av 

samhällsekonomisk nytta och välfärd men framförallt till omfördelning av resurser och 

ekonomiska aktiviteter mellan olika regioner.  

Det krävs olika metoder och modellverktyg för att skatta dessa två olika typer av 

regionalekonomiska effekter. Man kan dessutom göra analyser av regional utveckling 

med utgångspunkt från andra dimensioner än ekonomiska, till exempel social hållbarhet 

eller miljömässig hållbarhet. 

Ordlista 

Diskontering: Metod som möjliggör jämförelse mellan intäkter och kostnader som 

uppstår vid olika tidpunkter, genom att dessa räknas om till jämförbara mått med hjälp 

av en så kallad diskonteringsränta. En hög ränta innebär att värdet av framtida intäkter 

och utgifter blir lågt, och med metoden kan man visa hur snabbt värdet av framtida 

intäkter och kostnader avtar med tiden. 

Effektsamband: Effektsamband avser sambanden mellan åtgärder och deras 

konsekvenser för samhället. Ett samband är normalt att en definierad åtgärd leder till en 

effekt eller konsekvens som har en viss storlek och omfattning. Effektsamband kan vara 

schabloner, som används när vi räknar på generella åtgärder, oberoende på var än i 

geografin vi befinner oss. Effektsamband kan även vara nyckeltal och elasticiteter.   

Kalkyl: Beräkning. 

Kalkylvärde: I det här sammanhanget ett samhällsekonomiskt värde som räknats fram 

med hjälp av någon värderingsmetod och som används i kalkyler. Inom 

transportsektorn finns kalkylvärden beräknade för till exempel restider, utsläpp av 

avgaser och trafikolyckor. 
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Känslighetsanalys: Analys där man ändrar vissa antaganden i en kalkyl eller modell 

för att se hur känsliga resultaten är för förändringar. 

Modell: Efterliknar verkligheten med hjälp av funktioner och siffervärden. Modellen är 

ett försök att beskriva verkligheten, det vill säga hur det är. En modell kan bygga på ett 

eller flera effektsamband. Ett exempel är Olycksmodellen. 

Monetär: Värdering i pengar. 

Nettonuvärdeskvot, NNK: Visar hur mycket nettoavkastning man ”får tillbaka” per 

satsad krona i ett visst projekt. Motsvarar det företagsekonomiska måttet räntabilitet 

(avkastning på insatt kapital). Det kan röra sig om avkastning i såväl pengar som 

miljövinster eller tidsvinster (det vill säga ”nytta”). Trafikverket har två olika kvoter som 

beräknas enligt nedan.  

NNK-i = Summan av nuvärdet av alla effekter under 

kalkylperioden/investeringskostnad. 

NNK-idu = Summan av nuvärdet av alla effekter under kalkylperioden/summan av 

kostnader för investering och ändringar i drift och underhåll. 

Preferens: Ungefär detsamma som önskemål. 

Samhällsekonomisk: Något som kallas samhällsekonomiskt berör ekonomiska 

förhållanden i samhället som helhet. Jämför termerna företagsekonomisk och 

privatekonomisk, som rör enstaka företag och individer. 

Samhällsekonomisk bedömning: Även benämnd samhällsekonomisk analys. 

Inkluderar både monetära och icke monetära värderingar.   

Samhällsekonomisk kalkyl: Innehåller de effekter som kan värderas monetärt. 

Resultatet av samhällsekonomisk kalkyl uttrycks i en nettonuvärdeskvot, nnk.  

Verktyg: Dataverktyg i form av dataprogram av något slag, exempelvis excel-kalkylark 

eller beräkning i något annat format. Ett verktyg kan innehålla flera modeller. 
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1. 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 99 97 

 

www.trafikverket.se 


