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Förord
I denna rapport beskrivs resultatet av en förstudie där syftet var att undersöka möjligheter till
att etablera heltäckande verksamhetsbaserad trafik- och transportstatistik. Statistiken kan
utgöra planeringsunderlag för Trafikverket, regioner och kommuner såväl lokalt, regionalt som
nationellt.
Magnus Swahn på Conlogic AB har för Trafikverket genomfört förstudien med att undersöka
möjligheten till bättre indata till planeringsprocessen. Kontaktpersoner på Trafikverket i arbetet
var Per Eriksson avdelning Expertcenter och Catrin Wallinder avdelning Transportkvalitet.
Under arbete med förstudien har avstämningar med myndighet Trafikanalys gjorts.
Indata till planeringsprocessen bygger idag på enkätundersökningar kompletterat med digitala
indata. I utvecklingen av digitaliseringen borde större andel indata kunna baseras på
verklighetsbaserad digital data. Förstudien har haft fokus på att beskriva möjligheterna till detta
på en övergripande nivå.
Rapporten bygger på litteraturstudier, dialog och intervjuer i två branscher samt
omvärldsbevakning av utveckling i andra länder.
Stockholm juni 2017
Trafikverket
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Sammanfattning
Trafikverket har ett nationellt ansvar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen avseende
samtliga trafikslag inkluderande byggnation, drift och underhåll av vägar och järnvägar.
Verksamheten som helhet fordrar därmed kunskap om nuvarande och förväntade trafik- och
transportflöden.
Studiens allmänna bedömning är att Trafikverket bör kunna bedriva en mer effektiv verksamhet
med stöd av verklighetsbaserade data för trafik- och godsflöden. Mer träffsäker data ger
möjligheter att bättre anpassa drift och underhåll efter trafikinfrastrukturens verkliga
utnyttjande samt gör det möjligt att tidigare förbereda byggandet av ny trafikinfrastruktur vid
nya behov.
Även varuägare inom industri och handel förväntas att påverkas av tillgång till
verklighetsbaserad trafik- och transportdata genom möjligheter till bättre transportsamordning.
Detta bedöms realistiskt då en ökad digitalisering med uppkopplade fordon och gods ger helt
nya tekniska förutsättningar för verklighetsbaserade databaser.
För närvarande är trenden att varuägare med ett stort transportinnehåll i sin förädlingskedja,
d.v.s. en stor kostnadsandel tar en ökad kontroll över de egna transporternas effektivitet och
samordning. Det stora modeordet för denna utveckling är horisontell samverkan, som förväntas
öka mellan aktörer inom den egna branschen samt med varuägare i helt andra branscher.
Trafikverket har mot bakgrund av ovanstående förväntade utveckling genom detta FOIfinansierade pilotprojekt studerat möjligheterna att öka användningen av verklighetsbaserad
trafik- och transportdata. Målsättning är att belysa:
 Tillgång på trafik- och transportdata i allmänhet tack vara digitalisering och
uppkoppling
 Nuläge och förväntade möjligheter inom sektorerna stål och detaljhandeln
Projektets bärande hypotes är att mycket data redan finns tillgänglig för det som vi idag
beräknar statistiskt som stöd för planering, drift och utveckling av trafikinfrastruktur. Hur
sådan verklighetsbaserade data ska göras åtkomlig och användarvänlig är två av flera
utmaningar.
Projektet är en pilotstudie och har inte haft ambitionen att fastställa och sammanställa trafikoch transportdata för olika branscher utan istället undersöka om denna infallsvinkel skulle
kunna vara värd att utreda och utveckla mer. Pilotstudien inkluderade intervjuer och samverkan
med representanter för trafikinfrastruktur samt branscherna stål och detaljhandel.
Vår sammanvägda slutsats och bedömning är att tillgång på verklighetsbaserad
data kommer att utgöra grunden för framtidens sätt att sammanställa information
som kan användas för underhåll, drift samt utveckling av ny trafikinfrastruktur.
Dessa data kan även utgöra underlag för långsiktig planering genom att statistiskt
extrapolera tidserier framåt, alternativt kalibrera existerande statistiska
modeller, som exempelvis Samgods.
Verklighetsbaserad data bör även kunna inkludera större regionala eller lokala
aktörers beslutade tillväxt- eller avvecklingsplaner med tillhörande påverkan på
transportefterfrågan.
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Ökad tillgång på verklighetsbaserad data kommer sannolikt också att påverka
existerande affärsmodeller hos transportlogistikens aktörer tack vare nya
operativa och taktiska möjligheter.
Utvecklingen inom styrning och uppföljande statistik för trafik och transport går
mot alltmer öppen realtidsdata vilket är en internationell trend. En svensk
utveckling bör därför koordineras med de internationella projekt som pågår.
Samtidigt bör det understrykas att det finns ett stort utrymme för konkret
sammanställning och användning av redan tillgängliga data som inte fordrar
storslagna visionära projekt. I förstudien har utvecklingen i USA studerats
översiktligt genom konferensbesök (Transport Research Board) samt att några
pågående projekt inom EU studerats via deras hemsidor (Alice samt Aeolix) 1
Den största utmaningen för denna form av verklighetsbaserad statistik är kopplingen mellan
trafik och transport. Att följa fordons- och farkoströrelser verkar ligga inom en rimlig
tidshorisont, men att koppla samman dessa rörelser med deras faktiska last utgör fortsatt en
utmaning. I en kortare avstämning med professor Rod Franklin vid KLU 2 för att verifiera
studiens slutsatser påpekar han att det sannolikt kommer att ta tid innan idag affärskritiska
data blir allmänt tillgängliga.
Under antagandet om en ökad transparens avseende data om varuflöden kommer
transportföretagen påverkas och behöver utveckla en ny mer öppet samordnande roll,
alternativt koncentrera sig på att utveckla kostnadseffektiv trafik som kan utnyttjas för olika
transportbehov. Vår bedömning är att tillgång på verklighetsbaserad data kan komma att
påverka affärsmodeller och aktörer som erbjuder transporttjänster på ett betydande och kanske
omvälvande sätt. Speditörer kan tvingas utveckla sina affärsmodeller för att vara fortsatt
relevanta. Deras nuvarande roll att med information och kunskap sammanföra gods för ett
effektivt utnyttjande av det egenorganiserade transportsystemet riskerar att bli överflödig.
I pilotstudien diskuterades nya möjligheter och hot med branscherna stål och detaljhandeln,
vilket gett värdefulla insikter men som också kan utgöra en plattform för praktisk tillgång till
mer verksamhetsbaserad transportdata i den fortsatta utvecklingen.
Med utgångspunkten att trafik- och transportdata kan fångas effektivt tillkommer även
utmaningar att sammanställa dessa data till tillgänglig och nyttig information. Här finns en del
lärdomar från sjöfarten och de stödjande system som tagits fram för AIS-data.
Bedömningen är att det fortsatta arbetet görs bäst genom att Trafikverket gradvis knyter
samman befintliga databaser som successivt kan ge en alltmer pålitlig bild av trafik- och
transportsystemet.
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Summary
The Swedish Transport Administration is responsible for long-term planning of the
transport system for all modes of traffic, as well as for building, operating and maintaining the
public roads and railways. The operation as a whole thereby requires knowledge on present and
expected flows of traffic and transport.
The general judgement by the study is that the Swedish Transport Administration
operation, through access to actual traffic and transport data would become more efficient.
More accurate data enables a better ability to adjust and adapt operation and maintenance of
traffic infrastructure according to its real use. It also enables an earlier preparation of
construction of new traffic infrastructure in accordance with coming demands.
Also shippers within manufacturing and trade are influenced by access to actual traffic and
transport data and thereby expected to increase their ability to enhance more efficient transport
logistics operation. This becomes increasingly realistic through a general digitalization where
vehicles and vessels become interconnected which enables valid databases on actual traffic and
transport flows.
Among shippers where transport logistics is a significant part of the added value, i.e. share of
costs they are presently increasing their control of transportation for better coordination and
efficiency. The present bus word of this phenomenon is development of horizontal
collaboration with other companies within their own industry or with other industries.
Based on this expected development The Swedish Transport Administration have through a
FOI3-funded pilot project studied future opportunities through increasing access to operational
traffic and transport data. The aim is to illuminate:
 Access to traffic and transport data in general due to digitalization and connected
vehicles and vessels
 The present and expected opportunities within the industries steel and retail
The main hypothesis of the project is that there already are substantial amount of relevant data
available, but we still rely more on estimated statistics in the infrastructure planning, operation
and development processes. How to access operational data and make it user friendly is two out
of several challenges.
The project is a pilot exploring this area i.e. did not have the ambition to assess data to cover
specific industries traffic- and transport flows. It rather investigated if this is an area that should
be further explored and developed. The project included interviews and collaboration with
representatives from traffic infrastructure, steel and retail industries.
Our overall conclusion and judgement is that access to operational data will be
tomorrow’s way of assessing data that can be used by the Swedish Transport
Administration for maintenance, operation and development of new traffic
infrastructure.
Operational data is likely to also become a main pillar for long term planning
through statistic extrapolation of data into the future or being used for calibration
of present statistical models, e.g. Samgods.
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Operational data should also include larger local and regional actors´ growth or
downsizing decisions and corresponding investment plans with its impact on
transport demand.
Access to operational data is also likely to heavily impact the business models of
transport logistics through new operative and tactical possibilities.
The development within operational control and evaluation of traffic and
transport through statistics is heading towards increasingly open and real time
data. This is an international trend. Hence the Swedish development should be
coordinated with on-going international projects. It should however be
emphasized that there is room for concrete assessment and use of existing already
available data that does not require visionary projects. In this pre-study, the
development in the USA has been studied through participation at a conference
organized by Transport Research Board. In addition some on-going EU-funded
projects has been studied through their web sites (Alice and Aeolix) 4
The biggest challenge for operational data is to connect traffic and transport data. To fully
follow vehicles and vessels seems to be feasible within a reasonable time frame, but to connect
these movements to their actual cargo (transport) remains the main challenge. Through a brief
alignment conversation with Professor Rod Franklin at KLU 5 to verify the findings and
conclusions of this study he emphasized that it is likely to take time before today´s business
critical data will be publicly available.
Assuming increasing transparency of transport flows this will require transport companies to
develop a more open coordinative role or to concentrate on offering highly cost efficient traffic
operation that is used by various transport needs. If this development occurs it is likely to
significantly impact the business models in the transport logistics market. During the study we
have identified various opportunities for shippers to develop more efficient transport logistics,
meanwhile freight forwarders will need to develop their business in order to ensure their future
relevance as their present business model is built on goods flows coordination for their own
operated transport networks.
In order to succeed in this development there is a need to collaborate with all relevant
stakeholders. In the pilot new threats and opportunities was discussed through the steel and
retail industries which gave valuable insights. These initial industries could also form a platform
for future development of more operational data.
Based on the assumption that traffic and transport data will be captured efficiently there will be
challenges on how to assess all data into accessible and useful information. There are relevant
experiences from sea traffic and AIS-data that can be used for this development.
The conclusion is that concrete onwards work by the Swedish Transport Administration is best
carried out by a gradual connection of existing databases that can give an increasingly reliable
overview of the traffic and transport system.
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Bakgrund
Trafikverket har ett behov av att öka kunskapen om befintliga trafik- och godsflöden i stråk och
noder för flera geografiska nivåer, internationellt (till och från Sverige), nationellt, regionalt och
lokalt. Med bättre kunskap om trafik- och transportflöden kan Trafikverkets verksamhet
anpassas bättre efter utnyttjande och kommande behov. För varuägare skapar sådan
information möjligheter till en effektivare transportlogistik. Samtidigt blir det allt mer tydligt
att en ökad digitalisering med uppkopplade fordon och gods ger helt nya tekniska
förutsättningar för att sammanställa sådana verklighetsbaserade data som skapar dessa
möjligheter.
Ur Trafikverket och kommuners perspektiv kan sådan kunskap:




Effektivisera drift av infrastruktur
Förbättra underlag och dialog mellan näringsliv och myndigheter/kommuner om
kommande infrastruktursatsningar.
Möjliggör en mer utvecklad målstyrning av trafik baserat på olika målnivåer som fastställs
politiskt
Ur näringslivets perspektiv kan sådan kunskap:




Möjliggöra för industrin att hitta parter för transportsamverkan för ökad
transporteffektivitet
Förbättra underlagen för strategiska (t.ex. lokaliseringar) och taktiska logistikbeslut (t.ex.
transportavtal)

Mot denna bakgrund finns ett uppenbart behov att börja undersöka möjligheter för tillgång till
verkliga data istället för beräknad statistik som planeringsunderlag nationellt, regionalt samt
lokalt.
En paradox som projektet identifierat är att om horisontella samarbeten genomförs och blir
framgångsrika kommer det att påverka marknadsförutsättningar. Bättre och vidare tillgänglig
kunskap om trafik- och varuflöden möjliggör fler horisontella samarbeten som effektiviserar
transporterna och minskar trafikarbetet, det vill säga påverka det statistiska utfallet. Vidare kan
en sådan utveckling dramatiskt påverka förutsättningarna på marknaden för de företag som
erbjuder transporttjänster. Trafikverket bör beakta om rollen att påverka
marknadsförutsättningar är förenlig med det uppdrag och regleringsbrev som styr
verksamheten. Samtidigt är det sannolikt att denna utveckling kommer vare sig man vill eller
inte.
Om inte Trafikverket driver denna utveckling finns det många andra aktörer. Google är en sådan
aktör som skulle kunna ta fram och erbjuda möjliggörande statistik. Amazon utgör ett exempel
på en varuägare som redan idag tagit kontrollen över sina transporter och systematiskt försöker
utnyttja obalanser och sin storskalighet.

Syfte
Syftet är att i en pilotstudie undersöka möjligheter att etablera heltäckande verksamhetsbaserad
trafik- och transportstatistik som kan utgöra planeringsunderlag inom Trafikverket, regioner
och kommuner såväl lokalt, regionalt som nationellt.
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Metod
Pilotstudien inkluderar tre separata delar som var för sig syftar till att ge viss vägledning om hur
verksamhetsdata kan stödja de behov av statistik som finns för en effektiv verksamhet hos
aktörer inom transport, trafik och infrastruktur.
Studien har genomförts genom att belysa tre separata ämnesområden:





Översiktligt undersöka och beskriva de data som finns tillgängliga avseende trafik och
transport baserat på dagens nivå av uppkoppling och digitalisering.
Intervju av representanter från detaljhandeln om deras tillgängliga verksamhetsdata
och dess relevans samt tillgänglighet. En svårighet i denna bransch var att det i deras
branschorganisation för närvarande inte fanns någon gemensam funktion på detta
område.
Intervju av representanter från stålbranschen om deras tillgängliga verksamhetsdata
och dess relevans samt tillgänglighet. I denna bransch fanns ett stort intresse kring
dessa frågor, men branschorganisationen Jernkontoret ville hellre genomföra en
”workshop” med branschens aktörer för att utröna om detta kan ligga till grund för ökad
effektivitet genom horisontell transportsamverkan.

Under arbetets gång har projektet aktivt medverkat vid olika möten och konferenser i syfte att
förankra de hypoteser som gradvis vuxit fram. Projektet har främst presenterats i grupperingar
som driver, utvecklariver samt utnyttjar Samgods samt för näringsliv. Vidare har projektet
medverkat vid Transportforum 2017. Löpande har det även hållits möten med Trafikanalys.
Sammantaget väcker projektet ett oväntat stort intresse. Sannolikt beror detta på att många
aktörer börjar skönja hur det framtida allt mer digitaliserade samhället kraftfullt förändrar
förutsättningarna för transporterna. I en nära framtid tillgängliggörs sannolikt transport- och
trafikdata som idag fordrar mödosamma undersökningar och avancerade statistiska
analysmodeller. I en fas av förväntad förändring är det sannolikt en rimlig metod att diskutera
med många olika parter och nya aktörer om olika bedömningar av hur framtiden kan tänkas
påverka detta område. Detta har också varit en väsentlig del av detta projekt.
Det är också intressant att den ökade digitaliseringen i sig kan komma att påverka de statistiska
utfallen. Exempelvis reser vi mindre och har istället möten via web. På godssidan kan
samverkan minska trafikarbetet med bibehållet transportarbete eller att vissa produkter
omvandlas till tjänster via internet, exempelvis musik och film.

@
Figur 1. Varuleveranser via Internet?

Projektets deltagare
Beställare:
Catrin Wallinder
Projektledare:
Magnus Swahn, Conlogic
Projektdeltagare
Per Ericsson, Trafikverket
Lars Sjöberg
Sylvia Yngström Wänn
Ulrika Wennergren/Olof Johansson

Avgränsningar
Projektet är en pilotstudie och har inte haft ambitionen att fastställa data som täcker in hela
branscher och ämnesområdet utan syftar till att undersöka om mer verksamhetsdata är värd att
utreda och utveckla mer.

Trafik- och transportdatatillgänglighet
Ett av projektets underliggande drivkraft men också syfte är att verifiera är hur en ökad grad av
digitalisering och uppkoppling ger möjlighet att mer automatiskt fånga relevant
verksamhetsdata som kan stödja drift och utveckling av trafikinfrastrukturen på nationell,
regional samt lokal nivå. Detta fordrar viss översikt hur de olika systemen hänger ihop.

Överblick
Transportlogistik utgör en komplex och sammansatt verksamhet som vilar på ett flertal olika
sammanlänkande system. En beskrivning (det finns givetvis andra relevanta beskrivningar) av
en sådan verklighet är svår att göra heltäckande men nedan ges en sådan bild som utgör
grunden för denna studie, vilken i viss utsträckning även visar på var olika intressenter ingår i
systemen.
Varor och material
(produkter/lastbärarenhet)

Transport
(lastbärarenhet/fordon&farkost)

Trafik
(fordon,farkost & omlastningsterminaler/Infrastruktur)

Samhällsstrukturer
(infrastruktur/lokalisering)

Information

Samhällsplanering
(Lokalisering/markanvändning)

Figur 2. Överblick av trafik och transportsystemen
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För att kunna följa och påverka trafik- och transportsystemets utveckling fordras information
kring deras geografiska storlek och utveckling. Detta görs idag främst genom statistiska
undersökningar med tillhörande skattningar. Uppföljning sker även genom olika mätningar av
trafikrörelser, exempelvis ”slangmätning” samt manuell fordonsräkning, vilka möjliggör
kalibrering av de statistiska modellerna. Vår bärande hypotes för denna studie är emellertid att
mycket data redan finns kring det som vi idag sammanställer statistiskt och därmed skulle
kunna utgöra planerings- och verksamhetsstyrande grund. Nedan beskrivs och diskuteras vilka
data som bedöms finnas tillgängliga idag och kommande förväntningar.

Figur 3. Tillgång på trafik och transportdata varierar mellan de olika trafikslagen
Av sammanställningen i figur 3 framgår att det finns en hel del data redan idag, men att denna
dels inte är heltäckande och dels inte är öppet tillgänglig. Frågan hur data ska göras åtkomlig
kommer sannolikt att vara en av kommande utmaningar för att kunna bli grunden för
Trafikverkets verksamhetsstyrning.

Praktisk transport- och trafikverksamhet
För att kunna genomföra en transport idag som i nästan samtliga fall bygger på delade 6
trafiktjänster fordras en rad administrativa system som bygger på unika sändningsidentiteter,
lastbäraridentiteter samt fordonsidentiteter. Med dessa begrepp säkerställs att
transportproduktionen kan ske storskaligt och därmed effektivt samtidigt som leverans på
förväntat sätt kan säkerställas.
Enhet
Artikel
Kolli
Sändning
Lastbärare nivå 1
Lastbärare nivå 2
Fordon & farkost

Exempel
Produkt med SNI-kod
Produkter med SNI-kod
Produkter med SNI-kod
Pall, bur,
Container, växelflak, trailer, lastbilssläpvagn, järnvägsvagn och fast lastutrymme
Lastbil, dragbil, lok, fartyg, flygplan

ID
Ja
Ja
Ja
Delvis
Ja
Ja

Läsbar kod
Ja
Ja
Ja
Delvis
Delvis
Delvis

Figur 4. Hierarki för identiteter
Detta gör att det teoretiskt sett finns information kring alla sändningars transport till mottagare.
I princip finns även data för vilken rutt respektive fordon och farkost tar men tillgången på
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En allmän uppdelning av transportsystemet bygger på antingen dedikerade tjänster eller delade tjänster
(samlastning)

dessa data är begränsad. Vidare utgör informationskopplingen mellan gods och fordon en
affärskritisk information eftersom denna beskriver fordonets utnyttjande och därmed
ekonomiska utfall.
En praktisk komplikation för denna typ av verklighetsbaserad statistik är att transportföretag
ofta utnyttjar underleverantörer. I mer homogena sammanslutningar behöver detta inte ställa
till med problem, men i mer heterogena sammanslutningar finns uppenbara utmaningar med
informationsöverföringar. Inom exempelvis åkerinäringen kan en sändning formellt
transporteras med en juridisk aktör, men i praktiken utförs av en bil som anlitats i tredje led. I
grunden säkerställs effektivitet eftersom man matchar kapacitet och priser men spårbarheten
blir svagare. Vidare kan verkliga förbättringspotentialer avseende fyllnadsgrader visa sig vara
felbedömda eftersom den faktiska produktionen inte redovisas.
I ett försöksprojekt som drivs av Lunds Universitet och Victoriainstitutet har man tagit fram en
App vars syfte är att varje överlämning mellan bilar och terminaler ska läsas av med en app för
att sedan kunna redovisas för en konsument. I butiken kan konsumenten med sin smarta
telefon läsa av produktens QR-kod och då erhålla information om dess resa med specifika
fordon fram till butikshylla7.
Övergripande finns idag kännedom om hur varuflöden genereras och transporteras till
mottagare. Dessa data sammanställs i flera olika system vars främsta uppgift är att möjliggöra
fakturering samt säkerställa leverans. Ett sådant system tillhandahålls av GS1. GS1 är en global
standardiseringsorganisation utan vinstintresse. ”GS1:s standarder möjliggör att produkter,
tjänster och platser i hela världen kan identifieras och spåras. Data kan samlas in och överföras
automatiskt, säkert och korrekt inom och mellan olika parters informationssystem.
GS1 erbjuder en neutral arena för samverkan. GS1:s standarder och lösningar bidrar till att
skapa affärsnytta i form av spårbarhet, produkt- och patientsäkerhet samt effektivitet i hela
värdekedjan från producent till slutkund.”
Det GS1 inte erbjuder är en databas för att samla all denna information. Detta är något som
respektive aktör måste etablera själva. Detta är således något som sker i respektive aktörs
affärssystem. Trafikverket skulle här kunna etablera en databas vars innehåll inkluderar
samtliga flöden om detta godkänns av respektive aktör.
Trafik
- Geografiska platser och vektorer

T2

T3

T4

T1
Transport
- Funktionella platser

Avsändare

Mottagare

Figur 5. Koppling mellan transport och trafik samt möjlighet att följa flöden som dagens
”transport management system” erbjuder, bland annat med identitetsdata från GS1.
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Mer om detta försök: http://www.lunduniversity.lu.se/article/watch-new-app-makes-the-transport-industrytransparent
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Principiellt bygger transportadministrationen på att varje kolliidentitet knyts till en sändning
som i sin tur knyts till en lastbärare, exempelvis lastpall. Därefter knyts varje lastbärare till en
transportenhet som antingen är en lös enhet, exempelvis container eller en integrerad del av en
lastbil. Fordon eller farkost avgår sedan efter tidtabell eller när det fullastat till mottagande ort.
För varje sändning som består av flera kollin etableras en samlande identitet.

Sjöfart
Sjöfart har historiskt varit det trafikslag som kunnat följas minst då fartyget under sin resa
mellan hamnar varit ”osynliga” för omvärlden. Detta faktum har emellertid ändrats i och med
att alla fartyg med bruttodräktighet över 300 dwt omfattas av SOLAS-konventionen samt att de
fartyg som går i internationell trafik bör vara försedda med AIS-transpondrar.
AIS8 är ett system som gör det möjligt att identifiera ett fartyg och följa dess rörelser från andra
fartyg och från fartygstrafikservicens kontrollrum. Systemet bygger på att varje fartyg
regelbundet skickar ut informationen på en digital radiokanal.
AIS-transpondern i ett fartyg samlar regelbundet information om det egna fartygets position,
hastighet, kurs, destination från övrig elektronisk navigationsutrustning. Aktuellt djupgående
inkluderas vilket kan ge en viss indikation på lastgrad för vissa typer av fartyg. Information som
namn, bredd och längd, programmeras i AIS-transpondern manuellt. All denna information
formateras sedan in i det datapaket som sänds ut via VHF-radio, vanligen på specifikt utvalda
kanaler. Andra fartyg inom VHF-räckvidd utrustade med AIS-mottagare kan sedan ta emot
radiosignalerna, avkoda dem och presentera informationen i sin egen navigationsutrustning.
Detta ökar därmed säkerheten till sjöss genom att kollisioner kan undvikas
Radiotrafiken för AIS-data via VHF-nätet runt Sveriges kust sköts av Sjöfartsverket. Detta
innebär att de tar in all fartygsinformation för samtliga fartyg som är på väg från, till samt inom
Sverige.

8

Automatic Identification System

Figur 6. VHF-nätet runt Sveriges kuster

Figur 7. Exempel på hur AIS-data kan presenteras för olika fartygsrörelse.

Fallstudie sjöfart
Ett exempel på hur Sjöfartsverkets AIS-data kan användas för sammanställning av flöden var i
en studie genomförd av VTI med stöd av SSPA. Med utgångspunkt ifrån att samtliga fartyg är
utrustade med AIS har de med hjälp av dessa data beräknat att antalet fartygsanlöp
överensstämmer ganska väl med uppgiften om ca 75 000 fartygsanlöp i Trafikanalys statistik.
AIS-data visar att 5 464 unika fartygen genomförde ca 16 miljoner fartygskilometer i Sveriges
sjöterritorium. Av figur 8 nedan framgår att de flesta fartygen hade 725 - 26 500 GT9 och att de
största fartygen var containerfartyg, kryssningsfartyg samt bulk- och tankfartyg.
General Cargo-fartyg utförde den största delen av fartygskilometrarna (36 %) i Sveriges
sjöterritorium följd av ro-pax-fartyg (20 %), tankfartyg (17 %), containerfartyg och RoRo-fartyg
(8 % vardera). Kryssningsfartygen genomförde ca en procent av fartygskilometarna.
Uppgifterna i tabellen nedan är ett exempel på att identifiera typfartyg, dvs. fartygstyper och storlekar som genomför många fartygskilometer i Sveriges sjöterritorium.
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Figur 8. Fartygskilometer i Sveriges sjöterritorium 2015 för olika fartygskategorier och –
storlekar och totalt 2015 (beräknat med hjälp av AIS-data).
Exempel på tillgängliga AIS-data från SSPA
SSPA sparar i dagsläget AIS-data med hög upplösning från Sverige och Norge. De tar emot all
data som sänds ut på VHF-bandet från alla fartyg på Svenskt och Norskt vatten.
SSPA har även god täckning över hela Europa, men med upplösning på cirka ett meddelande
per fartyg och minut. Utöver det så har SSPA data från de större hamnarna i USA och Asien.
Totalt så sparar SSPA cirka 5 GB AIS-data per dygn.
SSPA använder en geospatial databas vilket ger möjligheter att göra geografiska filtreringar,
t.ex. “visa alla fartyg som lämnat Göteborg, passerat väster om Öland och sedan angjort
Södertälje, som haft en genomsnittlig hastighet över 13 knop, är längre än 120 meter och som
ankrade mer än en (1) timma utanför Södertälje"

Koppling till transportvolymer kan främst ske genom att följa statistiken över mängden gods
som passerar svenska kajer. Detta skulle kunna inkludera sändningsidentiteter, men är idag inte
grund för den löpande uppföljning som hamnar utför.
Den sammanvägda bedömningen är att trafikarbete relativt enkelt skulle kunna beskrivas i en
databas. Att följa en specifik vara/produkts väg med sjöfart fordrar dock mer utveckling och
sammankoppling av system.

Flyg
Luftfartsverket har i kontrolltorn och trafikledning kontroll över samtliga flygplansrörelser i det
svenska luftrummet. Data kommer från transponders från respektive flygplan med en unik ”call
sign” som anger planets höjd, position, kurs samt att planet även anger sin startvikt eftersom
detta är grund för betalning till Luftfartsverket. Betalningen grundar sig på startvikt
multiplicerat med flugen sträcka i svenskt luftrum.
För varje plan knyts sändningsidentiteter avseende kollin eller lastbärare men dessa data ägs av
flygbolag eller flygspeditörer och är inte allmänt tillgänglig data.
Den sammanvägda bedömningen är att trafikarbete relativt enkelt skulle kunna beskrivas i en
databas. Att följa en specifik vara/produkts väg med flyg fordrar dock mer utveckling och
sammankoppling av system. En allmän reflektion som är tydligast med flyg är att denna
information sannolikt även utgör säkerhetsklassad data, vilket kan försvåra dess användning.

Järnväg
Vad gäller järnvägssidan så fångas merparten av nödvändiga uppgifter i olika boknings och
uppföljningssystem men dessa uppgifter är sekretessbelagda och lämnas inte ut utan att en
särskild skadeprövning genomförts.
För lok och vagnar finns idag RFID läsare med tryckmätare före och efter (för att bestämma
tågets riktning) på 250 platser i landet. Ytterligare 50 sådana avläsningsstationer håller på att
adderas. Sammantaget gör det att data för rörelsen lok och vagnar är relativt väl känt. Brister
uppstår för internationella vagnar och lok som inte har dessa läsbara identiteter.
Vad gäller innehåll i respektive lastbärare och vagn finns detta tillgängligt hos varuägare och
deras transportadministrativa system som dock inte är allmänt tillgänglig data.

Den sammanvägda bedömningen är att trafikarbete relativt enkelt skulle kunna beskrivas i en
databas. Att följa en specifik vara/produkts väg med järnväg fordrar dock mer utveckling och
sammankoppling av system.

Väg
Inom vägtransporter råder en splittrad bild avseende trafikdata. Samtliga moderna lastbilar är
idag uppkopplade mot dess tillverkare för att kunna följa deras rörelser. Detta är dock inget som
görs på reguljär basis. Vidare är det oklart vem som äger rätten till denna information. Hos
åkeriet finns idag en alltmer utvecklad uppföljning av fordonsrörelser för att möjliggöra en
effektivare användning av lastkapacitet. Det finns dock vissa utmaningar kring spårning av
påkopplade släp och trailers som inte är lika enkla att följa då dessa ofta saknar GPS. För att
detta ska fungera måste åkeriet administrativt koppla samman lastbilar med släp. Tillgång på
dessa data utgör ytterligare en utmaning att erhålla.
För att säkerställa att hastighetsbegränsningar efterlevs på vägar har Trafikverket placerat ut
trafiksäkerhetskameror. Dessa följer trafikflödet, men registrerar endast fordon när det
överträder en hastighetsgräns. Vid en nästkommande kamera kan ett fordon som registrerats
vid den tidigare kameran hålla hastigheten och därmed inte registreras. Således kan inte
trafiksäkerhetskameror (fartkameror) användas för detta syfte.10 För en sådan funktionalitet
skulle det fordras att samtliga ”kamerahus” alltid är utrustade med en kamera samt att samtliga
passager måste registreras med ett betydligt större datalagringsbehov. En sådan funktionalitet
skulle fordra en juridisk analys samt ett politiskt beslut att tillåta denna adderade funktionalitet.
Ett tekniskt alternativ vore att etablera ett nätverk av automatiska nummerskyltskameror,
ANPR11. Dessa finns idag i mobil form och används av polisen. Kamerorna används även för
trängselskatten i Göteborg och Stockholm. Utbyggnad av ett sådant nationellt kameranätverk
skulle emellertid fordra en betydande investering12.
Vad gäller innehåll i respektive lastbärare och släp finns detta tillgängligt hos varuägare och
deras transportadministrativa system som dock inte är allmänt tillgänglig data.
Den sammanvägda bedömningen är att trafikarbete för lastbilstransporter utgör den största
utmaningen att beskrivas. Att följa en specifik vara/produkts väg med lastbil fordrar mer
utveckling och sammankoppling av system.

Slutsatser
Möjligheten för statistik över varuflöden samt trafikrörelser finns men en utmaning är hur
denna ska göras tillgänglig och därefter sammanställas för att göras begriplig. Vidare måste dess
användning och spridning ske efter fastställda regelverk som bland annat tillgodoser
konkurrenslagstiftning och säkerhetsaspekter13.
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Intervju med Eva Lundberg, Trafikverket den 15 december 2016
Automatic number plate registration
12
Enligt hörsägen ska en sådan infrastruktur vara uppbyggd i Japan
13
Stöld och sabotage
11
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Stålindustrin
Målsättningen i projektet var att i piloter undersöka några specifika branschers möjligheter och
intresse för utvecklad verksamhetsdata avseende transport och trafik. En av branscherna som
valdes ut var stålindustrin.
Arbetet med stålindustrin i Sverige för detta projekt inleddes med möten med Jernkontoret där
det understrykes att nyttan för företagen är grundläggande för att kunna förmå företagen att
etablera sammanställning av transportdata regelbundet. Vidare var Jernkontoret i behov av
transportstatistik för att kunna agera vid transportpolitiska beslut som påverkar deras bransch.
Efterhand som arbetet fortskred har nyttan för inblandade aktörer blivit en grundbult för denna
del av projektet. För stålföretagen bedöms denna statistik ge möjligheter till utökade
horisontella samarbeten som kan öka deras transporteffektivitet.

Trafikverket (Avpassad och tillgängliggörande av trafikinfrastruktur)

Branschorganisation (branschutveckling)
Företag (operativ och strategisk verksamhetssyrning)

Anläggning (operativ verksamhetsstyrning)

Statistikgenererande
verksamhet

Figur 9. Nyttan av statistik från projektets olika aktörer.
Efter en längre tids försök att etablera ett arbetsmöte på detta tema inom stålindustrin kunde
detta genomföras iden 23 januari 2017 hos Jernkontoret. Av fem tillfrågade stålföretag kunde
tre medverka vid detta möte. Övriga var intresserade men kunde inte denna dag. Överlag var
diskussionerna mycket positiva och samtliga medverkande var villiga att aktivt verka för ett
utvecklat samarbete på detta område och bidra med transportstatistik. Ingen av aktörerna
verkade oroade för att deras data skulle kunna missbrukas av konkurrenter.

Horisontella samarbeten
Drivkraften för stålföretagens välvilja till detta projekt är ökad samverkan för effektivitet.
Principen för horisontella samarbeten är inte ny för att genom information om efterfrågan nå
transporteffektivitet.
Principen för samarbete är enkel i teorin men oftare svårare att praktiskt genomföra och
framförallt vidmakthålla på lång sikt. Nedan ges den principiella logiken. Utgångsläget är att en
kund utnyttjar en lastbil vars resa till upphämtning är outnyttjad samt att returresan går tom.
På detta vis måste transportens kostnad som helhet bäras av ”kund 1”.
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Figur 11. Utgångsläge innan samlastning
Genom att hitta ”kund 2” kan denna transportlösning utvecklas och totalt sett skapa en
effektivare transportlösning.
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Figur 11. Effekten av horisontellt samarbete
I den nya situationen kommer kostnaden för ”kund 1” att sjunka. Även ”kund 2” vinner på
samarbetet eftersom de bara behöver betala sin del av transporten. Dock finns det många
exempel på att detta ändå är svårt att få till stånd då det uppstår frågor om hur vinsten av
samverkan ska fördelas. Ovanstående exempel baseras på två samverkande aktörer, men i
realiteten tillkommer fler aktörer och samspelet blir därmed mer komplicerat och kan lätt bryta
samman om någon part drar sig ur.
Nästa steg i arbetet inom stålindustrin är nu att göra ett upprop till branschens aktörer om att
mer systematiskt utveckla detta område. Huvudpart för detta är sannolikt Jernkontoret, men
Trafikverket bör verka för att medverka i ett fortsatt arbete som kan gagna alla parter. I nuläget
håller ett sådant arbete på att förberedas inom Jernkontoret.

19

Idealt för Trafikverket kan detta område utvecklas inom stålindustrin och utgöra en konkret
pilotstudie för att fånga transportdata från en bransch. Genom att stödja processen kan
säkerligen värdefulla insikter erhållas.

Detaljhandeln
Samhället har utvecklats, rentav revolutionerats de senaste 100 åren. Vi har tydligt gått från ett
samhälle med lokal till väsentligen mer global varuförsörjning. En starkt bidragande orsak är
allt effektivare och tillförlitliga transporter som gjort det möjligt att handla med varor över långa
avstånd. Handel i sig är ingalunda en ny företeelse men dagens omfattning och tillväxt av handel
med tillhörande varuflöden har aldrig tidigare skådats.
Handeln med färdiga produkter till konsument är en stor del av tillväxten men även inom mer
sammansatta produkter utgör handeln en väsentlig tillväxtfaktor. Förädlingsvärdet för
avancerade produkter består idag till övervägande delen av inköpta komponenter och system
från hela världen.
Ökad handel drivs genom billigare och specialiserade produkter vilket ökar konsumtionen per
capita vilket i sin tur fordrar mer transporter. Till detta kommer en befolkningstillväxt globalt
vilken främst märks i storstadsregioner med lokalt kraftigt ökade varuflöden. Undersökningar
visar att konsumtion ökar mer än befolkningstillväxten förmodligen som en följd av ökad
köpkraft i tillväxtregioner. Som exempel kan nämnas att COOP har ansatt en faktor på 1,5 för
tillväxt i dagligvaruhandeln i förhållande till befolkningstillväxten på en specifik ort.
Dagligvaruhandeln har ökat med 25 % mellan 2003 och 2013 i Sverige, vilket är väsentligt mer
än tillväxten i befolkningen under samma period (7-8%).
Ett annat område med stark utveckling är e-handeln som för närvarande har en ännu mer
kraftfull tillväxt. De företag som har bäst samlade kunskaper om dess ökande omfattning
område är sannolikt de större pakettransportörer som:





Postnord
DHL
Schenker
Bring

Att mäta detaljhandelns flöden via enskilda varuägare är förmodligen svårt. Aktörer är
mångfacetterade och har en stor spridning inom och mellan olika branscher. Att försöka
sammanställa handelns samlade varuflöden ”bottom-up” bedöms omöjligt av detta skäl. Enklare
och mer framgångsrikt är antagligen att erhålla statistik från transportörer enligt ovan för ehandel. De större transportörerna har därför kontaktas i projektet. För e-handel bedriver
Trafikanalys ett specifikt projekt med syfte att kartlägga dess tillväxt.
Som komplement till detta har några detaljhandelsföretag intervjuas för att klarlägga några
företags teoretiska möjligheter att tillhandahålla relevant transport och trafikstatistik. Intervjuer
har skett med:
Svensk Handel
H&M
Stadium
Systembolaget
Plantagen
DHL
Postnord

GS1
DHL
Postnord

Den samlade slutsatsen avseende tillgång på data är att varje transportköpande part har goda
kunskaper om transportvolymer, deras startpunkt, slutdestination samt trafikslag. Det som är
mera okänt är transportens faktiska rutt, eventuella mellanliggande godsterminaler och
omlastning av gods. Denna statistik hålls av transportören som på begäran oftast kan delge
denna information.
Kunskapsbrister kan uppstå då leverantör av transporttjänster använder underleverantörer vars
interna produktionssystem är okänt. Denna situation kan ytterligare kompliceras om denna
aktör i sin tur utnyttjar underleverantörer. Denna situation uppstår främst inom vägtransporter.
Kontroll och styrning av transporter är tydligt kopplat till graden av vertikal integration för
varuförädlingen som styr detaljhandelsföretaget. I de fall verksamheten sker med egna
varumärken (EMV) och kanske till och med egen styrd tillverkning styrs transporterna oftare
mer direkt av detaljhandelsföretaget eftersom avsändare av gods generellt betalar
fraktkostnaden (vid EMV av detaljhandelsföretaget själva).
Om verksamheten även inkluderar andra varumärken som köps från olika leverantörer är dessa
intransporters utformning generellt relativt okända för detaljhandelsföretaget. Vanligt är att
dessa transporter kommer från fjärran länder med främst containerfartyg till ett centrallager
eller en produktionsanläggning för viss vidareförädling. Transporter från denna anläggning
styrs därefter oftast av detaljhandelsföretaget. Styrningen kan även vara utlejd till ett företag
som utgör kontrolltorn för verksamheten. Andelen företag som väljer att styra denna
verksamhet själva respektive låta en extern part utföra verksamheten varierar över tid. Oavsett
organisatorisk lösning har detaljhandelsföretaget god kunskap om transportflöden men
varierande kunskap om tillhörande trafikflöden.
Ytterligare en aspekt är hur varor säljs. Om konsument nås via centrumbutiker,
externhandelsplatser (oftast större enheter) eller via e-handel påverkar i viss mån kontrollen på
styrningen. Större flöden kan levereras direkt från en producent, småskalig e-handel kanske lejs
bort till helt andra parter.
För en majoritet av detaljhandelsföretagens transporter fordras ett administrativt stödsystem
som genererar fraktsedlar och adressetiketter med tillhörande streckkoder. Detta sker främst
genom organisationen GS1 utom för flyget som har en egen organisation för detta.
De intervjuade transportföretagen har i varierande utsträckning kontroll över hur enskilda
fordons färdväg. Mellan terminaler är detta relativt välkänt men för andra delar finns
kunskapsluckor.
Den samlade bedömningen är att detaljhandeln främst kan följas med kombinationen av
transportadministrativ data och anlitade transportföretag. Att skapa en heltäckande bild är dock
svår med en heterogen detaljhandelsbransch och en heterogen transportbransch.

Slutsatser
Projektets bärande hypotes är att mycket data redan finns för det som vi idag sammanställer
statistiskt och därmed skulle kunna utgöra planerings- och verksamhetsstyrande grund. Hur
dessa data ska göras åtkomlig är och kommer att vara en av flera utmaningar för en sådan
utveckling.
Projektet är en pilotstudie och har inte haft ambitionen att fastställa och sammanställa data
samt täcka in hela branscher och ämnesområdet utan snarare målsättningen att undersöka om
denna infallsvinkel skulle kunna vara värd att utreda och utveckla mer.
Vår sammanvägda bedömning är att detta kommer att bli framtidens sätt att
sammanställa information som kan användas för underhåll, drift samt ny
utveckling av trafikinfrastruktur.
En utmaning (kanske den största) för denna form av verklighetsbaserad statistik där dagens
statistiska modeller ger ett stöd är kopplingen mellan trafik och transport. Att följa fordons- och
farkoströrelser verka ligga inom en rimlig tidshorisont, men att koppla samman dessa
rörelser med deras faktiska last utgör en större utmaning.
Under arbetets gång har vi sett att detta kan skapa nya möjligheter för varuägare till mer
effektiva transporter men kanske kan vara ett hot för speditörer vars affärsmodell bygger på att
sammanföra gods för ett effektivt utnyttjande i deras egenkontrollerade transportsystem.
Med utgångspunkten att trafik- och transportdata kan fångas effektivt kommer nya utmaningar
att sammanställa dessa data till tillgänglig och nyttig information. Här finns en del lärdomar
från sjöfarten och de stödjande system som tagits fram för AIS-data.
För att lyckas med denna utveckling fordras samverkan med berörda aktörer. Detta är något
som skett med stål och detaljhandeln i pilotstudien, vilket gett värdefulla insikter men som
också kan utgöra en plattform för införsäljning av mer verksamhetsbaserad data. Denna typ av
samverkan bedöms väsentlig för ett fortsatt arbete om det ska bli framgångsrikt.
Utformningen av ett fortsatt arbete behöver diskuteras, men bedömningen är att detta görs bäst
genom att gradvis knyta samman befintliga databaser som successivt kan ge en alltmer pålitlig
bild av trafik och transport.
Ett sätt att arbeta framåt vore genom att etablera en virtuell plattform inom Trafikverket där
alla svårigheter och möjligheter konkret redovisas genom tillämpningar. Denna utveckling är
något som sammanställs i en ansökan om ett fortsättningsprojekt.

Bilaga 1. Intervju-underlag
Företag
Respondent
Detaljhandelsföretag
Bakgrund och översikt
Kort om verksamheten
Kunder
Organisation
Omsättning
Antal anställa
Lokalisering
Beskriv ert logistiksystem i stort

Kort redogörelse

Allmänt om varu- och transportstatistik
Har ni en systematik i insamlandet av er varu- och transportstatistik?
Sammanställer denna statistik varu- och transportvolymer? Beskriv gärna i vilken enhet (ton, kr etc.)
Sammanställer ni varors färdväg till mottagare?
Är denna statistik konfidentiell?
Om den är konfidentiell, skulle vi kunna erhålla exempel på hur denna statistik ser ut?
Använder ni statistiken för er verksamhetsstyrning och mer långsiktiga planering?
Nämn de viktigaste begränsningarna i denna statistik?
Skulle denna statistik kunna användas av Trafikverket styrning och planering och i sådana fall hur?

Alternativ Kommentar eller förklaring hur
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj

Beskrivning av inkommande transporter och varuflöden (från leverantör till lager i Sverige)

Alternativ Mer info

Har ni statistik på varuflöden (kg, m3 etc) uppdelade efter länder och regioner/städer?
Har ni statistik på intransporter (km) uppdelade efter länder och regioner/städer samt trafikslag?
Har ni kunskap om inkommande vägtransporters rutter?
Har ni kunskap om inkommande sjötransporters rutter?
Har ni kunskap om inkommande järnvägstransporters rutter?
Har ni kunskap om inkommande flygtransporters rutter?
Har ni statistik på hur stor andel (kg, tonkm) era inkommande vägtransporter utgör av era samlade intransporter?
Har ni statistik på hur stor andel (kg, tonkm) era inkommande sjötransporter utgör av era samlade intransporter?
Har ni statistik på hur stor andel (kg, tonkm) era inkommande järnvägstransporter utgör av era samlade intransporter?
Har ni statistik på hur stor andel (kg, tonkm) era inkommande flygtransporter utgör av era samlade intransporter?
Har ni statistik och kunskap om hur stor andel av era inkommande vägtransporter ni betalar själva?
Har ni statistik och kunskap om hur stor andel av era inkommande sjötransporter ni betalar själva?
Har ni statistik och kunskap om hur stor andel av era inkommande järnvägtransporter ni betalar själva?
Har ni statistik och kunskap om hur stor andel av era inkommande flygtransporter ni betalar själva?
Har ni statistik och kunskap om vilka som är era vägtransportleverantörer? (av de ni själva betalar)
Har ni statistik och kunskap om vilka som är era sjötransportleverantörer? (av de ni själva betalar)
Har ni statistik och kunskap om vilka som är era järnvägsvägtransportleverantörer? (av de ni själva betalar)
Har ni statistik och kunskap om vilka som är era flygtransportleverantörer? (av de ni själva betalar)
Beskrivning av utgående transporter och varuflöden (från lager i Sverige till butik/konsument)
Har ni statistik på varuflöden (kg, m3 etc) uppdelade efter länder och regioner/städer?
Har ni statistik på uttransporter (km) uppdelade efter regioner/städer samt trafikslag?
Har ni kunskap om inkommande vägtransporters rutter?
Har ni kunskap om inkommande sjötransporters rutter?
Har ni kunskap om inkommande järnvägstransporters rutter?
Har ni kunskap om inkommande flygtransporters rutter?
Har ni statistik på hur stor andel (kg, tonkm) era utgående vägtransporter utgör av era samlade uttransporter?
Har ni statistik på hur stor andel (kg, tonkm) era utgående sjötransporter utgör av era samlade uttransporter?
Har ni statistik på hur stor andel (kg, tonkm) era utgående järnvägstransporter utgör av era samlade uttransporter?
Har ni statistik på hur stor andel (kg, tonkm) era utgående flygtransporter utgör av era samlade uttransporter?
Har ni statistik och kunskap om hur stor andel av era utgående vägtransporter ni betalar själva?
Har ni statistik och kunskap om hur stor andel av era utgående sjötransporter ni betalar själva?
Har ni statistik och kunskap om hur stor andel av era utgående järnvägtransporter ni betalar själva?
Har ni statistik och kunskap om hur stor andel av era utgående flygtransporter ni betalar själva?
Har ni statistik och kunskap om vilka som är era vägtransportleverantörer? (av de ni själva betalar)
Har ni statistik och kunskap om vilka som är era sjötransportleverantörer? (av de ni själva betalar)
Har ni statistik och kunskap om vilka som är era järnvägsvägtransportleverantörer? (av de ni själva betalar)
Har ni statistik och kunskap om vilka som är era flygtransportleverantörer? (av de ni själva betalar)

Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj

Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj

Alternativ Mer info
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj

Kommentar

"
"
"
"
"
"
"
Kommentar eller förklaring hur

Övriga kommentarer
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Flyg Järnväg Väg

Sjöfart

Stål

Detaljhandeln

Bilaga 2. Samlade kontakter
Organisation
DHL
Postnord
Schenker
H&M
Systembolaget
Plantagen
Stadium
Svensk handel
GS1
Outokumpu Avesta
Sandvik materials tech
Höganäs
Uddeholms
Ovako
Ovako
SSAB
Jernkontoret
Triple Steelix
Trafikverket
Trafikverket
Conlogic
SSPA
SSPA
Trafikverket, fartkameror
Slangmätning
Trafikverket, Kapacitetscenter

LFV, statistikenheten
DHL Air&Sea

Status
Kontakt
Fredrik Strömblad
Jonas Eriksson
Andreas Medin
Linda Johansson
Jessica Karlsson
Ole Bakurowitz
Daniel Johansson
Joakim Glassell
Cecilia Strokirk
Mats Olsson
Erik Melin
Johan Walther
Stefan Sjögren
Lovisa Leonardsson Piilonen
Ted Lundström
Richard backlund
Jenni Ranhagen
Nicklas Tarrantino
Per Ericsson
Catrin Wallinder
Magnus Swahn
Henrik Holm

Telefon

e-post

+46104361008 jonas.eriksson@postnord.com
andreas.medin@dbschenker.com

+4799456418

0703092159
022681000
026 26 91 35
0563- 170 00

ole.bakurowitz@plantasjen.no
daniel.johansson@stadium.se

mats.olsson@outokumpu.com
erik.melin@sandvik.com
johan.walther@hoganas.com
stefan.sjogren@uddeholm.com
lovisa.leonardsson.piilonen@ovako.com
Ted.Lundstrom@ovako.com
rickard.backlund@ssab.com
jenni.ranhagen@jernkontoret.se
nicklas.tarantino@triplesteelix.se
per.f.eriksson@trafikverket.se
catrin.wallinder@trafikverket.se
magnus.swahn@conlogic.se

Eva Lundberg

Lars Sjöberg
Maria Varedian
Per Fröberg

lars.sjoberg@trafikverket.se
maria.varedian@trafikverket.se
011-192050

Bilaga 3. Övergripande och inledande
omvärldsbevakning
En intressant reflektion är att Sverige efter viss omvärldsspaning för dryga 20 år sedan
anammade den amerikanska modellen för kartläggning av varutransporter. Den dåvarande
amerikanska modellen kom i mer eller mindre oförändrad form att bli grunden för dagens
svenska modell.
I början av 1990-talet identifierades att USA genomförde undersökningar för att kartlägga
godsflöden som stöd för samhällsplanering och infrastruktur. Delar av denna
undersökningsmetodik imiterades vilket kom att bli Godsvaneundersökningen (initial
namnmässig koppling till resvaneundersökningen). Efterhand kom namnet att ändras till
varuflödesundersökningen, VFU. Denna har senast gjorts för 2016 av Trafikanalys. Utfallet är en
flödesmatris som utgör basmatris i Samgods. Matrisen skrivs upp årligen kopplat till förändring i
relevanta variabler som ekonomisk utveckling, handelsutveckling etc. Dess kalibrering med
verkligheten fordrar en ny varuflödesundersökning som i sig innebär en mängd utmaningar.
Frågan är nu om det finns annan omvärldsutveckling som Sverige kan dra nytta av på detta
område?

Sammanfattning från Innovations in Freight Data Workshop
Transport Research Board, 17-18 maj 2017, Irvine, Kalifornien
1. Program och presentationer från konferensen
Program och presentationer finns tillgängliga via nedanstående länk:
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/conferences/2017/FreightData/Schedule.pdf
Om länken inte fungerar kan den kopieras och klistras in i webbläsarens sökfält.
I programmet framgår länkar till presentationer markerade med Royal Blue Font och kan ses
som PDF.
2. Målsättningen med studieresan
Målsättning med att medverka vid denna konferens var att:
 Lära vad som pågår i USA på området trafik- och transportdata
 Etablera kontakter för fortsatt samverkan
 Beskriva och förmedla Trafikverkets ambitioner till deltagare från främst USA och TRB
För samtliga tre punkter blev resan framgångsrik.
3. Beskrivning av det amerikanska nuläget i jämförelse med Sverige
Konferensen i Irvine, Kalifornien samlade knappt 140 personer, främst akademiska aktörer från
hela USA på området data för transport och trafik. Även en person från England samt några
personer från Asien deltog. En del medverkande företrädde privata och offentliga
informationstjänster som främst erbjuds via olika web-baserade plattformar. En del kommersiella
aktörer kring transportdata deltog också.
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Inledningen gavs av gav Kome Ajise som är biträdande chef för California Department of
Transportation (Caltrans). Föreläsningen som täckte en helhet gav en mycket intressant
spegling av svensk transportpolitik avseende såväl tillgänglighet som miljöambitioner.
Ambitionsmässigt ligger vi mycket nära av varandra men deras utmaningar måste beskrivas
som oändligt mycket större givet Kaliforniens befintliga transportsystem med ett mycket stort
beroende av vägtransporter.
Program och genomförande av konferensen var mycket bra och välorganiserad samt att de flesta
föreläsarna gav intrycket av att vara tillförlitliga och ge välbalanserade beskrivningar av sina
respektive områden. Det gavs också mycket tid för utbyte av information med andra aktörer och
många värdefulla kontakter kunde knytas.
En hel del av föreläsningarna inkluderade mer eller mindre användbara modeller och verktyg
för olika data där ett första intryck var att de kommit betydligt längre än oss i Sverige. Efterhand
framkom dock bilden av att deras utveckling är rätt splittrad då den är driven av en mångfald av
aktörer, stater, städer etc. med lite olika målsättningar. Vidare var det lite oklart vilken
datakvalitet som låg till grund för de olika verktygen som dock genomgående visade snygga och
lättillgängliga användargränssnitt.
Sammantaget verkar det finns ledande ”öar” på detta område i USA, men deras begränsade
nationella samordning innebär troligtvis stora utmaningar för att detta ska kunna harmoniseras
över hela nationen. Det är dock möjligt att detta inte kommer att fordras då det finns så stora
geografiska avstånd och skillnader i hela landet. Dessutom kan respektive stat kanske vara stor
nog för att utveckla en egen modell. Exempelvis utgör bara Kalifornien världens åttonde största
ekonomi.
En annan reflektion är att det verkar finnas en allmänt stor tilltro till teknikutveckling (vilket
flera föreläsare specifikt påtalade) som förväntas lösa en hel del av behov av data för trafik- och
transportplanering. Kreativiteten kring olika applikationer verkade också vara betydligt större
än i Sverige, främst avseende applikationer baserade på GPS-data. I en sådan utveckling finns
det emellertid risker:




Insamlade data blir proprietär, avgränsad och ges inte allmän tillgänglighet
Verktygen har begränsade användningsområden och täcker inte samhällets behov
Nationella tillämpningar uppstår inte eftersom dessa lösningar är lokala eller regionala

Det finns också intressanta möjligheter och scenarier med denna teknikdrivna (applikationer)
utvecklingslinje och det är att genom praktisk utveckling och tillämpning så uppstår koncept
och lösningar som med din egen inneboende kraft (genialitet) sprids och därmed leder till
nationella standardiserade lösningar. Under sista dagen visades exempelvis en film från en ny
applikation från Uber avseende godstransporter som precis släppts och frågan är hur denna typ
av aktörer kommer att påverka marknaden och även utbud av trafik- och transportstatistik.
Uber:

https://www.youtube.com/watch?v=Kz7nWIYb3w4

Efterföljande diskussion:

https://www.youtube.com/watch?v=Qta-kyIrV4c
https://www.youtube.com/watch?v=jU1HEhOnQLE

I denna diskussion diskuterades att nya lösningar även kan tänkas leda till
kompletterande nya lösningar som eliminerar andra brister. ”As you solve a problem
a catalytic effect of additional new solutions occurs”, sa Bill Mitchel, Microsoft vid
konferensen.

Gällande den allmänna bilden och utmaningen kring trafik- och transportdata klarnade bilden
alltmer under konferensen att kunskap och kunskapsbrister i stor grad var väldigt snarlika
Sveriges. På området rörelser för fordon och farkoster finns det en del data. De största
skillnaderna verkar vara:





Kunskaper över järnvägstransporter som bedrivs med privata bolag på deras egen
infrastruktur är relativt okänd vilket för Sveriges del är ett mycket väldokumenterat område.
Lastbilstransporter verkar följas i större utsträckning med främst GPS. Statistik över dessa
rörelser tas även fram offentligt med utdelad GPS-utrustning samt enkäter (Calvius). I
Sverige sker denna insamling nästan uteslutande genom trafikräkning och
enkätundersökningar.
En helt snarlik utmaning var hur gods/varudata ska kunna fångas och utgöra en tillförlitlig
statistik. Här fanns inga nyskapande idéer utom traditionella enkäter. Flera föreläsare inom
olika delar av transportsystemet uttryckte att de saknade denna information. En reflektion
kan vara att dessa data i praktiken utgör grunden för intäktströmmar samt förutsättningen
för att beräkna men också bedriva en produktiv verksamhet. Tillgängligheten behöver med
andra ord inte bara begränsas av tekniska utmaningar men även av kommersiella skäl.
Ytterligare intressant aspekt är att den varuflödesundersökning vi gör i Sverige, som
påbörjades i börja av 1990-talet är en mer eller mindre var kopia av den
varuflödesundersökning som görs federalt i USA av Department of Transport.

Sammantaget gav denna konferens intrycket av en mycket kreativ pågående process med att
utveckla nya möjligheter, men den uppfattades som ganska litet samordnande. Samtidigt kan det
konstateras att TRB här har och tar en betydande roll. Genom att organisera denna typ av
nationella konferenser skapas nätverk kan leda till viss samordning genom kunskapsspridning.
Liknande institutioner finns i Sverige, men kanske inte med samma djup och ansvar. På
forskardagarna (VTI) ges endast korta beskrivningar på bland annat detta område men detta
kopplar inte nödvändigtvis till ett forskarprogram. Inom gruppen för Samgods som bedriver ett
systematiskt arbete inom detta område fokuseras i nuläget främst på utveckling och förbättring av
befintliga nationella datamodeller.
En översiktlig bedömning av kunskapsläget baserat på studieresans kontakter och observationer
enligt nedan illustreras att vi är ungefär på samma nivå som USA, men med lite olika styrkor och
svagheter.
Område
Verklighetsbaserad vägtrafikdata
Verklighetsbaserad järvägstrafikdata
Verklighetsbaserad sjötrafikdata
Verklighetsbaserad flygtrafikdata
Verklighetsbaserad transportdata (samtliga trafikslag)
Visualisering och applikationer

USA

Kalifornien Sverige Kommentar
Det som särskiljer Kalifornien är Calvius
USAs utmaning; data från privata operatörer på egen infrastruktur
Samma läge som i Sverige
"
Här finns ett flertal utmaningar för samtliga regioner
Det verkar råda en sprudlande aktivitet i USA på detta område
Finns och är tillgänglig
Finns men är inte fullt tillgänglig
Finns inte

denna teknik på några strategiska platser borde denna trafiks omfattning relativt enkelt kunna
fastställas I ljuset av olikheten med den svenska systematiska och nationellt och EU- samordnade
utvecklingen på detta område finns det intressanta möjligheter för samarbete med USA på
framförallt tre områden:
1) GPS-data från fordon och dess visualisering. Här verkar det finnas kunskaper som borde
kunna leda till snabba framsteg om dessa kunde användas i svensk utveckling.
2) Konkret redovisning av trafik- och transportdata i en region eller stad liksom i Texas som kan
innebära att lokala behov kan lösas, exempelvis lokala flaskhalsar. Se exempel:
http://apps.morpc.org/midstatefreight/
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3) Slangmätning med identifiering av lastbilstyper med viktmätning var ett intressant projekt
som skulle kunna hantera de utlandsregistrerade fordon som trafikerar svenska vägar. Med
uppdelat på vissa kategorier av fordon. Med viktmätning i farten kan även deras
utnyttjandegrad fastställas och eventuella överlaster undvikas. Om det skulle vara möjligt
och relevant kunde data även kompletteras med nummerplåtsläsning.

EU-relaterade projekt
Aeolix
https://aeolix.eu/
Vision
The AEOLIX consortium has produced a Paper which defines the vision and scope of the
European Logistics Information exchange platform which will transform the digital logistics
ecosystem. This paper will provide the relevant stakeholders with all the necessary information
regarding the ambitious AEOLIX technology, how the end user and business community can
enjoy its benefits and impacts through a well-defined business and governance structure.
Objective
 Gain a thorough insight in the lessons learned, needs and requirements in the domain of
ICT applications for logistics
 Design an architecture for a collaborative IT infrastructure for operational connection of
logistics information systems
 Implement an appropriate data access management model
 Build a common but user-tailored interface and tools to enable the IT infrastructure
 Test, validate and implement the AEOLIX prototype in 11 living labs of logistics business
communities across Europe
 Monitor the impacts of AEOLIX based on environmental, economic and social impacts
 Develop an exploitation business model to enable roll-out and deployment of the concept
across Europe, and possibly rest of the world
Living labs
AEOLIX will test, validate and demonstrate the collaborative logistics ecosystem in a number of
living labs. The selected living labs cover all the nine TEN-T corridors.
Besides consortium partners, a considerable number of organizations from regional business
communities will be involved in the living labs, including industry partners (incl. SMEs)
authorities and associations.
How to use AEOLIX
An AEOLIX user with its own systems can integrate and connect them directly to the platform
using the SDK, allowing them to connect to the CE to share information with AEOLIX
participants and interplay with services available in the Toolkit to cover their business needs
(e.g. using ETA service). AEOLIX users are logistic services providers such as: Infrastructure
Manager (Road Operator, Railway Operators…) can provide their data feeds through the
National Access points to the AEOLIX connectivity engine platform using the SDK; or Port and
Terminal operators using the platform to interact with external actors sharing data (SDK) or to
offer specific operator services through the Toolkit.
A relatively advanced shipper, forwarder or transport company can develop a specific
connection to the Connectivity Engine (CE) using the SDK, to send and receive data to the (CE)
and then to the Dashboard for use. For instance, a major shipper in the AEOLIX Consortium
seeks to send production volumes and availability to the CE and the Dashboard will make these
critical data visible to its transportation partner.

Application providers can provide their services through the Toolkit; users can access the
Toolkit via the Dashboard, send data into the application and receive the enhanced data back to
populate the Dashboard with the desired information; in one Living Lab scenario, the shipper
wants to send GPS truck location coordinates to an app that sends back a map of the truck
location into the Dashboard for viewing.
Formal documents (such as customs documents) to port authorities can be accommodated
variously: if ports want to offer their services they can use the SDK and the guidelines for services
providers to include their services in the toolkit. If they are not interested in offering any service,
but they need to interact with the AEOLIX community, they can be part of the platform and share
data or use services within the AEOLIX community
3rd party applications can be developed on top of the platform thanks to the use of the SDK,
allowing new apps and systems connect once to the platform and access to the connectivity and
toolkit capabilities to address specific users’ needs.
A relatively less developed user can upload files that are then received by the Dashboard, and the
data in the file is then accessible in the Dashboard; the Dashboard can display the data in a
manner agreed between the players, and can be securely accessed from a PC, tablet or
smartphone (e.g. using credentials).
Alice
http://www.etp-logistics.eu/
About ALICE
The European Technology Platform ALICE is set-up to develop a comprehensive strategy for
research, innovation and market deployment of logistics and supply chain management
innovation in Europe. The platform will support and assist and advise the European Commission
into the implementation of the EU Program for research: Horizon 2020 in the area of Logistics.
ALICE was created in the frame of WINN project having the European Green Cars
Initiative (logistics section) and EIRAC, European Intermodal Research Advisory Council, as
background and supporting initiatives. ALICE was officially recognized as an European
Technology Platform by the European Commission in July 2013.
ALICE is based on the recognition of the need for an overarching view on logistics and supply
chain planning and control, in which shippers and logistics service providers closely collaborate to
reach efficient logistics and supply chain operations. ALICE engages with all different kind of
stakeholders operating in the Logistics sector.
ETP’s
European Technology Platforms (ETPs) are industry-led stakeholder fora that develop short to
long-term research and innovation agendas and roadmaps for action at EU and national level to
be supported by both private and public funding.
ETPs are a key element in the European innovation ecosystem and will help turn Europe into an
Innovation Union, by taking a holistic view and:
 developing strategies and provide a coherent business-focused analysis of research and
innovation bottlenecks and opportunities related to societal challenges and industrial
leadership actions
 mobilizing industry and other stakeholders within the EU to work in partnership and deliver
on agreed priorities
 sharing information and enable knowledge transfer to a wide range of stakeholders across
the EU.
Mission
 Development of new logistics and supply chain concepts and innovation for a more
competitive and sustainable industry.
 The ambition is to contribute to a 30% improvement of end to end logistics performance by
2030
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The ETP on logistics aims to accelerate the deployment of more efficient,
competitive and sustainable supply chains.

Vision
A 10% to 30% increase of efficiency in the EU logistics sector means:
€ 100 – 300 billion cost relief for European industry ALICE ultimate challenge will be
to contribute to a European industry resilient by a true “people, planet and profit” oriented
logistics and supply chain sector, i.e. a sector that is economically, environmental and socially
sustainable contributing to both industry competitiveness and the EU policy targets.
Who should participate
 Primary stakeholders: shippers and logistics service providers
 Other relevant stakeholders: transport companies, terminal operators, support industry
and research and education







Activities/Output Define research and innovation strategies, roadmaps and priorities
agreed by all stakeholders to achieve the ETP on Logistics vision. These items will assist the
European Commission in the definition of Research and Innovation Programs, i.e.
HORIZON 2020
Foster innovation in logistics and supply chains, stimulating and accelerating innovation
adoption in order to make possible the growth of the European economy through
competitive and sustainable logistics.
Raise the profile and understanding of new logistics technologies and business processes,
monitoring progress and adjusting research and innovation roadmaps accordingly.
Contribute to a better alignment and coordination of European, national, regional
innovation programs in logistics.
Provide a network for interdisciplinary collaborative research involving industry, academia
and public institutions.

Bilaga 4. Kommentarer av professor Rod Franklin
Nedan återges den kommentar som Professor Rod Franklin gav med avseende på det arbete som
studien presenterat. Professor Franklin har inte tagit del av allt arbete då detta endast finns
tillgängligt på svenska, men vår bedömning är att nedanstående kommentarer väl speglar hela
rapportens innehåll.
“On first reflection I think that you are quite accurate in your observations. There is a
considerable amount of data that is currently being generated by the various users and managers
of transport vehicles. What is currently missing is a willingness to share this data, which makes
the fact that it exists a moot point. Getting the generators of the data to open up and share it
would be extremely helpful for the purposes of managing traffic flows, but this will be a slow
process.
More interestingly, however, is the integration of vehicle-to-vehicle and vehicle-to-infrastructure
data streams with traffic management. This information could be leveraged relatively easily by
the government, and third parties if the data was “open,” to better manage traffic flows. This
information would also be a bit more comprehensive, at least in terms of who is using the
infrastructure, since it would incorporate private automobiles as well as commercial vehicles.
The issue of collaborative use of assets could arise through the self-interested efforts of individual
commercial organizations (it is, in fact already occurring). However, following this pathway is, in
my mind, a very slow process of getting organizations to share underutilized assets. With the rich
data that could be gleaned from smart infrastructure integrated with smart vehicles,
infrastructure managers could “incent” the commercial operators to share their vehicles and
perhaps accelerate the more slow moving collaboration efforts going on privately.“
In any event, my initial reaction is that you are on the right track. Your findings appear to reflect
what I have observed. I would be interested in seeing your final report. I hope that your sponsors
move forward with your recommendations.
Prof. Dr. J. Rod Franklin, P.E.
February 17, 2017
Kühne Logistics University
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