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1. Sammanfattning och slutsatser
Framtidens optimering, planering och nyutveckling av transporttjänster, trafik och
trafikinfrastruktur förväntas alltmer baseras på digitalt tillgängliga verksamhetsdata.
Även efterfrågan av transporttjänster och därmed efterfrågan av trafik och infrastruktur
påverkas av en ökad grad av digitalisering och tillgängliga transport- och trafikdata.
Detta projekt har haft syftet att belysa hur ökad tillgång till verksamhetsdata kan stödja
infrastrukturplanering på nationell och regional nivå samt utveckla transport- och
trafikoptimering. Med stöd i tre konkreta fallstudier i branscherna stål och skog påvisas
nuvarande möjligheter och hinder avseende tillgänglighet och sammanställning av de
transportdata som kan inhämtas. Projektets delmål och slutsatser var:
1.

Etablera minst två fallstudier och löpande undersöka nyttan av bättre
data ur både samhällsperspektiv och affärsutveckling.

Etablering av fallstudier för databearbetning var mer tidsödande än förväntat och
fordrade tydliga överenskommelser om sekretess och datahantering med medverkande
parter. Projektet etablerade tre fallstudier (två inom stål och en inom skog och papper),
som samtliga kunde rapportera månatliga transportdata i ett fastställt format. Data som
togs ur existerande administrativa system och bearbetades minimalt. Uppenbart är att
om rapportering av transportdata kan omfatta tillräckligt stora mängder data kan detta
ge mycket värdefull information för infrastrukturplanering, samhällsutveckling samt
företagens affärsutveckling med avseende på transportoptimering tillsammans med
andra parter.
2. Fastställa datatillgänglighet samt metoder för datafångst och robust
sammanställning.
Initialt verkade datatillgänglighet inte vara något större bekymmer för medverkande
företag, men efterhand framkom tydliga krav på att data inte fick riskera att hamna i
orätta händer samt att sekretssavtal mellan företagen och informationsmottagarna
utgjorde tvingande krav. Den mest känsliga informationen utgjordes av mottagande
företags namn och tillhörande leveransvolymer, vilket gjorde att mottagande företags
namn eliminerades eftersom det inte var väsentligt för studien.
Överlag verkar data för utförd transporttjänst med avseende på sändning, ledtid och
leveransprecision utgöra robust och tillförlitlig data. Flödesrutt via omlastningspunkter
var mer osäker data som endast rapporterades av ett fallstudie-företag. Denna
rapportering fordrade dessutom viss manuell bearbetning tillsammans med betydande
verksamhetskunskap.
En slutsats är att för ruttinformation är avsändares verksamhetssystem en tveksam
datakälla. Lämpliga uppgiftslämnare i detta fall är transportörer. För en datainsamling
med syftet att täcka godstransportmarknaden finns dock i detta fall problemet med att
en del av transporterna i landet utförs av utländska transportörer. Avsändares
verksamhetssystem kan användas för riktad datainsamling.
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Kontinuerlig rapportering av transportdata fordrar att samtliga transportadministrativa
system etablerar möjlighet för dataöverföring via ett API. Att olika typer av datafångst är
fördelaktig för skilda slag av uppgiftslämnare innebär att en datainsamling genomförd i
ett brett syfte och under en längre tidsperiod bör erbjuda alla tre metoder för datafångst.
Att utesluta någon metod innebär högst troligt en dämpad vilja till deltagande för de
organisationer som gynnas av den uteslutna metoden. Metoderna avser följande
varianter; Datafångst via API, Webbformulär samt uppladdning av datafil.
Den största bristen i transportdata är att den omfattar de transporter som upphandlas
och avropas av betalande part. Det innebär en betydande risk för brister i dataunderlag
mot främst exportflöden eller transporter mellan två interna anläggningar.
Noterbart för en fortsatt utveckling mot användande av mer verksamhetbaserad data för
infrastrukturplanering och transport- och trafikoptimering är de legala krav som måste
tillgodoses. Legala begränsningar kring delning av transportdata bedöms vara dels
säkerhetsaspekter och dels påverkan av konkurrensvillkor.
Transportdata beskriver godsets vikt och volym samt dess ledtider från en avsändare till
en mottagare och nästan alltid använt trafikslag för respektive transportlänk i en
transportkedja.
Trafikdata beskriver hur fordon och farkoster färdas på land, till sjöss samt i luftrummet. Dessa data ingår inte denna studie men skulle kunna förekomma i en mer
fullskalig övergång till verksamhetsbaserade data. Legala begränsningar kring delning
av dessa data är dels säkerhetsaspekter och dels kopplade till personskyddslagstiftning
för förare och besättningar.
3. Undersöka användbarheten, validitet, kvalitet och generaliserbarhet
m.m. för tillgängliga data.
Eftersom medverkande fallstudieföretag rapporterade direkt ur sina
transportadministrativa system kan vi konstatera att transportköpande företag med
nuvarande krav på transportleverantörer inte kan leverera mer högupplöst data med
avseende på ruttning via noder. Den information som möjligen kan diskuteras är
huruvida sändningars vikt och volym är korrekt. Sannolikt är vikten korrekt och baserad
på produkters densitet medan sändningsvolymen kan innehålla avvikelser, särskilt som
få transportköpare bedöms mäta sändningsvolym.
Det har konstaterats att uppgiftslämnare har olika egennyttor för att delta i en
datainsamling. Detta är intressant, det talar nämligen för att ta ett mer samlat grepp
över datainsamling om godsmarknaden har större möjligheter att få ett högt deltagande
än en datainsamling begränsad till ett väl avgränsat syfte. Det typiska fallet är att en
datainsamling genomförs i ett visst specifikt syfte, till exempel att samla in data om
varuflöden för att i planeringen förbättra infrastrukturen. Om det går att lägga
kundsekretessen på en lämplig nivå bör det därmed vara möjligt att förbättra
tillgängligheten för data genom att kombinera flera syften.
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4. Beskriva databearbetningen med de osäkerheter och brister som
uppstår
I projektet utgjorde den främsta databearbetningen geopositionering av avsändningsort
och mottagningsort. Med stöd av den programvara som användes för detta arbete
bedöms vissa fel uppstå i exakt positionsbestämning. Orter och adresser kan förekomma
på flera geografiska platser samt att uppgivna adresser kan avse andra funktioner är
transportens avhämtning och mottagning (fakturaadress, huvudkontor etc.). Ett av
fallstudieföretagen uppgav att de för varje kund hade åtminstone fyra adresser i sina
register. Det statistiska fel som förstudiens metodval med programvaror för
positionsbestämning åsamkat dataunderlaget bedöms vara under 5 %. Med mer
avancerade programvaror bedöms detta kunna reduceras till <1%. Om geografisk data
dessutom kunde inkludera geokodning skulle avvikelser helt kunna elimineras i
förhållande till grunddata.
5.

Beskriva nuläge och behov av standard för data

I förstudien har endast transportdata inkluderats vilket i huvudsak inkluderar nedanstående data och dess behov av standardisering.

Data

Standardisering

Avsändningsort

Geokodning av position

Mottagningsort

Geokodning av position

Sändningsstorlek

Vikt och volym samt om uppgifterna är uppmätta eller
bedömda

Avgångstid

Tid och datum samt om möjligt precision för denna
information

Ankomsttid

Tid och datum samt om möjligt precision för denna
information

Trafikslag

Koder för trafikslag samt även typ av lastbärare

Nod för omlastning

Funktion samt inkommande och utgående trafikslag

Varuslag

Enligt NST 2007

6. Visa exempel på användare och situationer för enkla applikationer och
användning av data
I förstudien ställdes samtliga tre deltagande fallstudieföretags transportdata samman i
en applikation där dessa kan redovisas tillsammans grafiskt i form av kartbilder, samt
filtreras utifrån valda kriterier. Applikationen redovisades för samtliga parter som
medverkar i projektet, det vill säga Trafikverket och infrastrukturplaneringsperspektivet
samt fallstudieföretagens transportoptimeringsmöjligheter. Sammantaget verkar
applikation och data kunna tillgodogöra båda dessa intressens behov.
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För transportköparna fordras relativt detaljerad information för samordning av
transporter. Samtidigt är det få som är villiga att dela sådan högupplöst information.
Således är nuvarande beskrivning kanske tillräcklig för att kunna hitta potentiella
samarbetspartners där man ändå måste gå vidare för att klarlägga om samarbete
praktiskt kan genomföras.
För infrastrukturplanering bedöms data också tillräcklig med undantag för avsaknad av
omlastningsnoder, ruttval samt noder till och från landet.
7.

Intressentmöten och skriftlig avrapportering med rekommendationer

Som avslutning på projektet hölls ett seminarium med Trafikverket, konsult och
deltagande aktörer som bidragit med data. Syftet med seminariet var att presentera och
diskutera möjligheter och användningsområden för verksamhetsbaserad data inom
transportbranschen. Vid seminariet fördes en diskussion om resultat och fortsatt
användbarhet som kan ligga till grund för kommande insatser på detta område.
Mötet kunde konstatera att denna form av verksamhetsbaserad data är viktig och
kommer att bli än mer viktig. Den fortsatta utveckling kommer sannolikt att ske gradvis
vilket är den enda rimliga ansatsen för ökad användning av verksamhetsbaserade data.
Utmaningar som måste förbättras omfattar:
Datafångsten hos olika aktörer med rapportering till andra parter och databaser.
Databaser som kan tillgängliggöras (API) med tillräcklig säkerhet.
Utveckling av applikationer som ger nytta till alla berörda parter som bidrar till
dataunderlag.
Sammantaget kommer detta antagligen att ske men under en relativt lång tidsperiod och
inledningsvis i olika isolerade plattformar. Med stöd i dessa tre konkreta fallstudier har
FOI-projektet visat på de möjligheter som finns att samla in transportdata som grund
för såväl planering av trafikinfrastruktur som att optimera transporter.
Studien har visat att:
Det går att erhålla transportdata utan omfattande bearbetning från dataägaren i
ett format som möjliggör fortsatt bearbetning.
Sammanställa transportdata i överskådligt visuellt format.
Det är inte relevant att verifiera dess statistiska relevans i ett litet urval av data.
Det går att säkerställa att sekretesskrav och konkurrensfrågor kan beaktas.
Bedöma att det finns en potential och möjligheter vid storskalig utveckling av
verksamhetsdata.
Data som saknas är noder för transportflöden när de lämnar respektive kommer in i
landet. Vidare är det svårt att hitta och erhålla verksamhets data för importflöden
eftersom dessa oftast betalas av avsändaren och därmed inte finns i svensk statistik.
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2. Bakgrund
I mars 2018 påbörjades forskningsprojektet ”verksamhetsbaserad godsdata för
planering”. Projektet är en fortsättning på förstudien ”Indata till godsflöden” utförd av
Conlogic AB på uppdrag av Trafikverket. I projektet ”Indata till godsflöden1” studerades
möjligheten att verksamhetsbaserad data i större utsträckning skulle kunna utgöra
grunden för framtidens sätt att sammanställa information för planering av
trafiksystemet (bl.a. vid drift, underhåll, samt utveckling av ny trafikinfrastruktur),
styrning av trafikinfrastrukturens användning samt eventuellt för kommersiella
applikationer som effektiviserar transportsystemet.
Market based measures

Public authority applications

Infrastructure
planning

Infrastructure
management

Commercial applications

Traffic management

Traffic and
transport databases

Horisontal
collaboration

Data storage

Data capture

Figur 2.1. Översiktlig illustration av förstudiens konceptuella idé att basera
infrastrukturplanering, trafikstyrning samt flödesoptimering baserat på verksamhetsdata.
Arbetet avslutades med en studieresa till Kalifornien där dels studiens slutsatser 2
redovisades samt att intryck från hela USA kunde inkluderas. Studien och erfarenheter
från studieresan pekade på en utveckling som i allt större utsträckning innebär tillgång
på verksamhetsbaserade data som kommer att kunna användas för såväl planering som
drift. Områdets största utmaningar är dels att fånga transportflödens kopplingar till
trafiken och dels att kunna hantera, förstå och därmed använda den mängd data som
kommer att finnas tillgänglig. I detta sammanhang tillkommer utmaningar kring
validitet, reliabilitet, sårbarhet samt säkerhet. Rekommendationen var att Trafikverket
aktivt borde delta och påverka utvecklingen för att därmed förbereda sig för denna
förväntade utveckling.
Mot denna bakgrund samt att Trafikverket har ett behov av att öka kunskapen om
befintliga trafik- och godsflöden i stråk och noder nationellt och regionalt initierades
denna fortsatta studie.

1

Rapport 2017:129 Indata till godsflöden 2017-06-05, Indata Gods
2 ”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”, Rapport 2017:129
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Framtidens optimering, planering och nyutveckling av transporttjänster, trafik och
trafikinfrastruktur förväntas alltmer baseras på digitalt tillgängliga verksamhetsdata.
Även efterfrågan av transporttjänster och därmed efterfrågan av trafik och infrastruktur
påverkas av en ökad grad av digitalisering och tillgängliga transport- och trafikdata.
De data som genereras automatiskt längs hela varuförsörjningskedjan, från råvara till
slutlig konsument kommer sannolikt att kunna användas för såväl operativ
resursoptimering som långsiktiga behovsanalyser avseende trafikinfrastruktur. Även
varuflödens funktion, tillförlitlighet och service kan förbättras med mer konsekvent användning av entydig verksamhetsdata från transport- och trafikverksamheter.
Risker med utveckling mot ökad digitalisering och delade data är intrång i den personliga integriteten, sekretess, osund marknadskonkurrens samt ökad sårbarhet vid
störning i den digitala infrastrukturen. Sårbarheten kan även leda till uppsåtliga
gärningar för att störa ett samhällskritiskt transportstråk och därmed uppstår ett
väsentligt behov av en säker informationshantering.
Efterfrågan på tillförlitlig information om varuflöden- och trafikflöden ökar också i takt
med insikten att informationen faktiskt finns alltmer automatiskt tillgänglig och är
möjlig att samla in utan dyra eller extraordinära insatser. Verksamhetsdata kommer
därmed att kunna göras tillgänglig för såväl löpande verksamhetsstyrning som för
strategisk planering och utveckling.
Hypotesen som ligger till grund för denna förstudie är att:
”Digital utveckling av verksamhetsstyrning med ständig avläsning av gods- och
trafikrörelser ger tillgång till automatiskt genererad verksamhetsdata tillsammans
med ökad grad av informationsdelning.”
Detta kommer att ge helt nya möjligheter för effektivare förvaltning, drift och utveckling
av transporter, trafik och infrastruktur. Samtidigt finns stora utmaningar kring legala,
säkerhetsmässiga och marknadsmässiga begränsningar som måste hanteras för en sund
och långsiktigt hållbar utveckling.
Med denna utgångspunkt finns det en rad väsentliga frågeställningar att undersöka och
försöka besvara med avseende på hela mobilitets- och logistiksystemens3 utveckling:
-

Hur kan vi få tillgång till verksamhetsdata?
Kan dessa data täcka behov att beskriva databrister på regional nivå?
Vilka data ska inkluderas och därmed samlas in och bearbetas?
Hur ska data fångas, sammanställas och tillgängliggöras för att möta alla krav?
Vilka efterfrågar informationen och i vilken form?
Vilka ska ges tillgång till informationen när den väl finns samlad i databaser?
När kan denna utveckling förväntas ske?

3

Mobilitetsystemet avser människors resor medan logistiksystemet avser försörjning av varor
och insatsvaror. Denna studie omfattar endast logistik, men båda har relevans eftersom de
påverkar varandra, framförallt i användandet av trafikinfrastruktur.
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-

Vilka legala och kommersiella hinder finns det för tillgång och användning av
data?

3. Syfte
Syftet med projektet var att belysa hur ökad tillgång till verksamhetsdata kan stödja
infrastrukturplanering på nationell och regional nivå samt utveckla transport- och
trafikoptimering. Med stöd i minst två konkreta fallstudier var målsättningen att visa på
nuvarande möjligheter och hinder som föreligger avseende tillgänglighet och
sammanställning av de transportdata som kan inhämtas.

4. Projektmål
I detta projekt var målsättningen att utreda möjligheterna till automatiserad datafångst,
sammanställning och användning av digitalt tillgängliga verksamhetsdata från
godsflöden. Målsättningen var att i minst två fallstudier hos någon eller båda
branscherna stål och skog undersöka möjligheten till tillgång på verksamhetsbaserad
transportdata. Målsättningen var vidare att fallstudierna skulle vara
trafikslagsövergripande.
Delmål
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Etablera minst två fallstudier och löpande undersöka nyttan av bättre data ur
både samhällsperspektiv och affärsutveckling.
Fastställa datatillgänglighet samt metoder för datafångst och robust sammanställning.
Undersöka användbarheten, validitet, kvalitet och generaliserbarhet m.m. för
tillgängliga data.
Beskriva databearbetningen med de osäkerheter och brister som uppstår.
Beskriva nuläge och behov av standard för data.
Visa exempel på användare och situationer för enkla applikationer och användning av data
Intressentmöten och skriftlig avrapportering med rekommendationer

5. Metod
Inledningsvis ges en översiktlig beskrivning av logistiksystemet med de krav som ställs
på dess funktion. Denna sammanställning syftar även till att belysa och öka förståelsen
som helhet för komplexiteten i samspelet mellan de olika systemnivåerna. Att
exempelvis genomföra förbättrande åtgärder inom en systemnivå för en aktör kan
suboptimera för annan part på samma nivå. Vidare kan åtgärder som förbättrar på en
systemnivå leda till försämringar på en annan systemnivå.
De huvudsakliga systemnivåer i logistiksystemet som projektet inkluderar är transport
samt till viss del trafik. Med data som beskriver dessa verksamheter kan det
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överliggande systemet ”supply chain” och de underliggande systemen
”transportsystem” och ”trafikinfrastruktur” användas för att dra värdefulla slutsatser
för deras respektive optimering och utveckling.
Med denna bakgrundsbeskrivning av systemen som omfattning har projektet
identifierat branscherna stål samt skog & papper som lämpliga för att genomföra ett
urval av fallstudier. Skälen är att dessa branscher har relativt stabila varuflöden samt att
logistikkostnaderna som helhet utgör en stor andel av dessa branschers produkters
förädlingsvärde. Generellt innebär det en stramare styrning av transporterna. I
branscher där logistik utgör en obetydlig andel av förädlingskostnaderna finns sällan
samma styrning och upplösning på transportdata. I dessa fall är det ofta
transportföretagen som har kontroll på transportdata.
Med stöd av fallstudiernas resultat utvärderar projektet hur insamlade verksamhetsdata
kan tillgodose de behov som finns inom såväl transport- och trafikoptimering samt ge
underlag för statistiska analyser som i sin tur kan ge planeringsunderlag för
trafikinfrastrukturens förvaltning och utveckling. Övergripande transportdata påverkar
även transportköparens möjligheter till optimering och utveckling av sina varuflöden
(supply chain).
Sammanställningen av data belyser även möjligheten för näringslivet till ökad
samordning av godsflöden och därmed ökad transporteffektivitet.

6. Avgränsningar
Projektets målsättning var att genomföra minst två fallstudier, inom näringarna för
skog/papper samt stål. Slutligen blev det två företag inom stål samt ett företag inom
skog och papper som deltog i rapporteringen av transportdata ur befintliga affärssystem
(TMS4). Rapportering av data har skett till KTH som kunnat erbjuda en säker
lagringsplats som inte lyder under offentlighetsprincipen, det vill säga data kan inte
begäras ut av konkurrenter eller andra aktörer. Denna funktionalitet har visat sig
väsentlig för dessa aktörers medverkan. Särskilt känsligt är uppgifter om
leveransvolymer till specificerade mottagande namngivna kunder.
För att kunna genomföra dessa fallstudier har mängden data minimerats genom att de
endast inkluderar ett urval av orter. Vidare var tiden för rapportering begränsad till 7
månader med månadsvis rapportering från den 1 juni fram till den 31 december 2018.
I testet ingick att endast rapportera data som kunde fångas i pilotföretagens befintliga
verksamhetsstödjande system, helst med hög grad av automatik. Målet var inte att
beskriva vad som idealt vore möjligt med olika specialanpassningar för datarapportering

4

Transport Management System
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utan att beskriva vad som kan erhållas direkt utan anpassning och utveckling av data
och databaser.
Rapporten omfattar även genomgång av logistiksystemets uppföljning av funktion och
effektivitet med relevanta nyckeltal. Vidare förs ett övergripande resonemang kring
riskområdena sekretess, integritet samt sårbarhet vid en ökad digitalisering. Detta
område behöver utvecklas mer om mer fullskaliga datainsamlingar ska genomföras.
Praktisk tillämpning av data för nyckeltal och prestanda har inte genomförts inom
projektet.
Projektet har skett i en begränsad skala och baseras på fallstudier ur två branscher.
Detta gör att slutsatser måste värderas med hänsyn till undersökningens snäva urval
avseende:
Datamängd
Antal aktörer
Antal branscher
Geografisk täckning

7. Transport- och trafiksystemet
En väl fungerande varuförsörjning för råvaror och produkter bygger på ett flertal
sammankopplade system som tillsammans skapar förutsättningarna för ett tillförlitligt
och effektivt logistiksystem.
Mobilitet

Logistik

Resor och varuförsörjning
- Människor
- Råvaror och produkter

Transport Management
- TA
- TMS

Transport
- Resenär
- Gods

Fleet Management
- FMS

Trafik
-

,

Fordons-, farkoströrelser
Omlastning i terminaler

Stödjande undersystem:
- Fordon & farkoster
- Drivmedel och elektricitet

Traffic Management
- Trafikstyrningssystem
- Vägdatabaser
- Järnvägsdatabaser

Trafikinfrastruktur
Funktion & kapacitet avseende
- Vägar, järnvägar och noder

Samhällsplanering

Spatial management

Markanvändning

Digital infrastruktur, regelverk & standards

Figur 7.1. I ovanstående beskrivning av logistiksystemet med sitt ursprung i en studie för OECD 5.
Här beskrivs endast ett direkt samband mellan logistiksystemets olika nivåer vilket är en

5

1991:1 Wandel, S., Ruijgrok, C, & Nemoto, T.: Relationships Among Shifts in Logistics,
Transport, Traffic and Informatics - Driving Forces, Barriers, External Effects and Policy Options
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illustrativ förenkling eftersom det även finns direkta kopplingar mellan samtliga hierarkiska
nivåer. Till exempel påverkar effektivare varuförsörjning direkt samhällsplaneringen, eliminering
av flaskhalsar i infrastrukturen leder till förnyade eller etablering av helt nya transportsystem
etc.
I logistiksystemets översta nivå handlar det om de varuförsörjningskedjor (supply
chains) som utgör fundamentet inom all processindustri, tillverkning och handel. Syftet
med dessa varuförsörjningskedjor är att säkerställa leverans till butikshylla, insatsvaror
till en produktionsprocess eller leverans av färdiga produkter till en konsument eller
kund. Varuförsörjningskedjornas krav förmedlas vidare till krav på transporterna.
Alltmer effektiva transporter återkopplar även tillbaka genom att ge nya möjligheter för
designen av försörjningskedjorna. Samspelet mellan dessa delsystems godsflöden
dimensionerar i sin tur underliggande trafiksystem (fordon, farkoster, terminaler och
lager).
För att transporterna ska fungera fordras ett välorganiserat trafiksystem som baseras på
fordons- och farkoströrelser med tillhörande lastbärare. Ett ”trafikslag” som sällan
omnämns men som är väsentligt för en god trafikfunktion och effektivitet är terminaler
för omlastning mellan trafikslagen.
Understödjande system för trafiken är relevanta fordon och farkoster samt de drivmedel
som fordras för deras framdrivning.
Utan tillgång till funktionsanpassad trafikinfrastruktur kan inte tillförlitlig och effektiv
trafik bedrivas. I dessa sammanhang innebär det ofta att det i transportstråk uppstår
flaskhalsar som kan begränsa eller i värsta fall hindra specifika trafiklösningar.
Dessutom är en koordinerad samverkan för trafikinfrastruktur mellan lokala, regionala
och nationella prioriteringar väsentligt för en tillförlitlig funktion (effekt) och
effektivitet.
Till detta kommer den digitala infrastrukturen som fordras för att möjliggöra en
sammankoppling av samtliga systemnivåer. Betydelsen av den digitala infrastrukturen
är något som inte nog kan understrykas, men vars betydelse även kommer att öka. Den
digitala infrastrukturen inkluderar hårdvara (sensorer, trafikljus, radiomaster,
fartkameror etc.) samt mjukvara (regelverk, protokoll för data och beteenden, databaser
och trafikstyrningslogik etc.)
Slutligen är basen för en tillförlitlig och effektiv logistik samhällets planering och
tilldelning av de fysiska markresurser som trafikinfrastrukturen och industriell verksamhet efterfrågar. I dessa avvägningar måste övriga behov av markanvändning, buller,
utsläpp, trafiksäkerhet, andra prioriteringar beaktas. Även om logistiksystemet bedöms
viktigt kommer dess prioritering vägas mot andra krav och önskemål. För detta
delsystem måste ett större geografiskt perspektiv beaktas. Det har sedan länge pågått en
globalisering av tillverkning som förändrar fördelningen mellan lokal tillverkning med
tillhörande resurskrav till mera transportintensiv centraliserad produktion. Ett exempel
på mottrend är stadsodling av grönsaker. Utan att vidga rapportens inriktning alltför
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mycket finns även trendspaningar som menar att klimatförändringar kommer att tvinga
fram mer lokal produktion baserat på återvunnet material och därmed ett förändrat
transport- och trafikmönster. (Underlag och avvägning för trafikverkets
prognosmodeller för planering samt stimulera av steg 1 och steg 2 åt-gärder). För
kortare beskrivning av Trafikverkets prognosmodell för gods och den önskvärda FOI
inriktningen, se Utvecklingsplan 20196 .

8. Datainsamling
Det fanns två övergripande syften med projektet, nämligen (1) att belysa hur ökad
tillgång till verksamhetsdata kan stödja infrastrukturplanering på nationell och regional
nivå, samt (2) utveckla transport- och trafikoptimering. Under projektets gång visade
det sig att medverkande företag inte hade trafikdata varvid trafikoptimering inte var
något som kunde inkluderas. Nedan exemplifieras de två syftena ofta av (i) insamling av
varuflöden för användning i infrastrukturplaneringen, och (ii) horisontella och vertikala
samarbeten mellan uppgiftslämnarna. Exempel (i) är alltså en konkretisering av syfte (1)
för ett specifikt behov i infrastrukturplaneringen, exempel (ii) är en konkretisering av
syfte (2) för den del av vad det senare syftet omfattar, vilket i stort är steg 1 och steg 2
åtgärder

Tillgänglighet till data
Med tillgänglighet till data menas här (1) att uppgiftslämnaren är villig att lämna ut
uppgiften, och (2) att uppgiftslämnaren registrerar uppgiften så att den kan lämnas ut.
Allmänt, om uppgiftslämnarna ska vara beredda att lämna ut uppgifter beror på syftet
med datainsamlingen och uppgiftslämnarens egennytta av att lämna ut uppgifter och
samspelet mellan dessa två punkter. Därutöver är kommersiella uppgiftslämnare
självfallet försiktiga att lämna ut uppgifter som kan ha negativt inflytande på deras
affärsmöjligheter. I fortsättningen refereras ofta till detta som kundsekretessen. När det
gäller syftet med datainsamlingen och uppgiftslämnarens egennytta av att lämna ut
uppgifter, så är det hur de överensstämmer med varandra som är det viktiga. Om syftet
med datainsamlingen helt saknar överlappning med uppgiftslämnarens egennytta, kan
vi i princip inte förvänta oss att de lämnar ut data överhuvudtaget. I detta fall bör vi
förvänta oss att bevarandet av kundsekretessen prioriteras framför att lämna ut data.
Utöver uppgiftslämnarnas vilja att upprätthålla sin kundsekretess så kan också
uppgiftslämnarens sekretess, det vill säga att uppgiftslämnarens identitet inte röjs, vara
viktig faktor för tillgängligheten till data. I en tillämpning som till exempel en
varuflödesundersökning i vilken inte resultatet är beroende av att lämna ut
uppgiftslämnarnas identitet, är uppgiftslämnarnas sekretess en hanterbar fråga.
Däremot, när syftet är horisontella och vertikala samarbeten mellan uppgiftslämnarna
finns möjligheter för konkurrenter att identifiera uppgiftslämnarna och använda den
information i ett syfte som är skadligt för uppgiftslämnarna. I detta fall bör insatser
läggas på att avsändaren inte avslöjas i onödan.

6

Utvecklingsplan för Transportekonomi och kapacitetsanalys, www.trafikverket.se

Sida 14 (47)

Ett alternativ till att ge avsändaridentitet är att i stället ange branschtillhörighet.
Bransch definieras efter avsändarens SNI-kod, vilken alltid finns registrerad. För att
försvåra en indirekt identifiering kan till exempel enbart den första eller de två första
positionerna i SNI-koden användas. I ett horisontellt samarbete måste det dock i ett
visst stadie vara möjligt att få kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren.

Miniminivå för uppgifter i en datainsamling
Med utgångspunkt i diskussionerna ovan om tillgänglighet till data, men även avsnitt
nedan (8 och 12), så ges i tabell 8.1 nedan ett förslag på en miniminivå för uppgifter i en
datainsamling av godssändningar, som kan ge intressanta data för både planeringssyfte
och horisontell och vertikal samverkan, samtidigt som den kan ge en acceptabel nivå på
datatillgänglighet. Uppgifterna diskuteras mer i detalj i avsnitt 12, men de presenteras
här för att de kommer att användas som utgångspunkter för den fortsatta diskussionen.

Tabell 8.1. Miniminivå för datainsamling av godssändningar
Uppgift/fält

Beskrivning

Avsändare

Ort, land/två första positionerna i postnummer (se vidare
diskussion om detta i avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla.)

Bransch

SNI-kod (lämpligt antal inledande positioner för att nå lämplig
nivå för företags/organisations-sekretess)

Mottagare

Ort, land/två första positionerna i postnummer (se vidare
diskussion om detta i avsnitt Fel! Hittar inte referenskälla.)

Varuslag

Varuslagsgruppering för godset (grov indelning önskvärd, helst
NST (2007) -kompatibel7, se vidare avsnitt Fel! Hittar inte
referenskälla.

Godsvikt

Godsvikt för sändningen (ton)

Datum

Datum för sändningen

Trafikslag

Väg, Järnväg, Sjö, Flyg (idealt beskrivande transportkedjan, t.ex.
Väg-Järnväg-Väg)

Fältet Trafikslag kan uppgiftslämnare ha uppgifter om åtminstone det trafikslag som
lämnar avsändande arbetsställe, vilket blir miniminivån. Många företag kan också
förväntas ha tillgänglig information om trafikslag längs med hela transportkedjan. Med
tanke på att trafikslag är en så pass viktig information såväl för infrastrukturplanering

7
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samt horisontella samarbeten, så är den värd att samla in även om den fullständiga
informationen om trafikslag längs transportkedjan varierar mellan olika företag.
Ytterligare ett fält som har diskuterats är geografiska omlastningsnoder, vilka är en
synnerligen viktig uppgift i infrastrukturplaneringen. Uppgiftslämnarna kan dock
förväntas ha sämre tillgänglig information om omlastningsnoder än trafikslag. Till
exempel hade endast ett av tre deltagande företag i fallstudierna information om
omlastningsnoder, och detta i ett system skiljt från övriga uppgifter om godssändningar.
Därför tas inte omlastningsnoder med i tabellen ovan om minimiuppgifter för
datainsamling om godssändningar.
Notera också att i en skarp applikation kan det mycket väl vara önskvärt att starta
insamlingen med en mer omfattande lista av uppgifter som ska rapporteras än den som
ges av tabell 8.1 ovan. Detta beror på avvägningar mellan till exempel frivillighet kontra
krav på uppgiftslämnande för att kunna ta del av insamlade data, och hur den processen
väljs att hantera.

Datafångst
I kapitel 12, nedan, om fallstudierna skedde specifikation av indata tämligen informellt.
Själva fångsten av indata skedde via e-post, sedan låg det på utföraren av
datainsamlingen att ensa data från deltagande uppgiftslämnare genom stöd av epostkonversationer. Denna typ av datafångst kan vara lämplig för en datainsamling av
begränsat slag med få uppgiftslämnare. I en tillämpning av större omfattning blir det
nödvändigt att indata följer ett specificerat format både avseende termer som innehåll.
Det innebär att uppgiftslämnarna behöver utföra arbetet med att få data på det
specificerat format. Omfattningen av denna arbetsinsats påverkar i sin tur avvägning
mellan syftet för datainsamling och uppgiftslämnarnas egennytta, som togs upp i
föregående avsnitt. Hur datafångsten går till kommer därmed att vara en kritisk faktor
för tillgången till data. Utformningen av datafångsten kommer också att ha en
betydande påverkan på kvaliteten för indata.
Datafångsten är lämpligen webbaserad. Tre fall för datafångstens utformning är
lämpliga att diskutera:
-

Datafångst via API
Uppladdning av fil, t.ex. Excelfil
Inmatning via formulär

Samtliga tre alternativ för datafångst påverkar datatillgänglighet och kvalitet på olika
sätt. Alternativen diskuteras nedan, avsnittet avslutas med en sammanfattning av
metodernas för- och nackdelar.
Datafångst via API
Datafångst via API innebär att funktioner upprättas för att ansluta och ladda upp data
via programkod (typiskt används den så kallade HTTP POST-metoden). Fördelen med
metoden är att den möjliggör automatiserad uppladdning av data direkt från
verksamhetssystemen, vilket har potential för att ge hög kvalitet för datafångsten. Den
uppenbara nackdelen är att den troligen för de flesta uppgiftslämnarna kräver stöd av
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IT-konsulter för att implementeras. Kostnaden måste därmed bedömas som hög för
uppgiftslämnarna. Dock är det startkostnaden för att börja rapportera in data som blir
hög. Jämfört med de andra två metoderna för datafångst så är den löpande kostnaden
för att fortsätta rapportera in data låg. Det innebär att metoden lämpar sig för löpande
rapportering i tillämpningar som löper under en längre tid. Alternativt, en
återkommande insamling där insamlingstillfällena återkommer relativt frekvent.
Datafångst via API med en hög initial kostnad följt av en låg löpande kostnad gynnar
med automatik större företag. Jämfört med de övriga två metoderna kommer det att
finnas en brytpunkt, som beror på mängden godssändningar och hur länge insamlingen
löper, där API-metoden är billigare för uppgiftslämnaren än de andra två metoderna.
Det går alltså inte att säga att metoden generellt sett är dyrare än de andra två
metoderna. Men det är klart att API-metoden gynnar större företag.
När det gäller datatillgången så dämpar troligen den höga initiala kostnaden för APImetoden, åtminstone mindre uppgiftslämnares, vilja att delta i datainsamling. För stora
företag kan det vara så att totalkostnaden för deltagande är lägre för API-metoden än för
de övriga två metoderna. Det går därmed inte generellt att API-metoden dämpar
datatillgången.
Angående datakvaliteten, så eliminerar API-metoden manuella moment i datafångsten
för uppgiftslämnarna, vilket i sig innebär en högre kvalitet. Metoden kan också innebära
minskad risk för rent bortfall av inrapporterade data. Dock innebär det faktum att
metoden bygger på att uppgiftslämnarna, själva eller med stöd av IT-konsulter
uppdaterar sina verksamhetssystem, att programmeringsfel negativt påverkar
inrapporteringens datakvalitet. Dessutom kommer programmeringsfel att påverka olika
uppgiftslämnares inrapporterade data på olika sätt.
Eftersom ett begränsat antal verksamhetssystem täcker en stor del av marknaden, så
kan uppdatering av verksamhetssystemen vara ett sätt att minska ovanstående
kvalitetsproblem i datafångsten. Detta på grund av att det totala antalet
programmeringsfel minskar samt att antalet program som måste felsökas också
minskas. Detta sätt att använda API-metoden bör också minska företagens totala
kostnader för att använda metoden. Detta alternativ diskuteras mer i avsnittet nedan om
standardisering av datafångsten.
Uppladdning av fil
Metoden med uppladdning av datafil, via webbsajten, för datafångst innebär att
uppgiftslämnaren kan gå in på webbsajten och ladda upp en fil som innehåller dennes
godssändningar för en angiven tidsperiod. Denna metod för datafångst är den som är
mest lik metoden som användes i fallstudierna. Det har redan diskuterats att i en
datainsamling av större omfattning krävs då en noggrann specificering från utförarna av
filernas innehåll och format.
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Fördelen gentemot API-metoden för uppgiftslämnare är främst att ordinarie personal
som arbetar med transporter hos uppgiftslämnaren kan hantera sammanställning av
uppgifter ur verksamhetssystemet åtföljt av uppladdning av filen. Den initiala kostnaden
för att börja rapportera med metoden bör i princip vara lägre för samtliga företag och
organisationer än API-metoden. Löpande kostnader för återkommande rapportering är
dock högre eftersom åtminstone det manuella momentet att ladda upp filen måste göras
för varje inrapporteringstillfälle. Om det inte går att generera en rapportfil som
överensstämmer med filspecifikationen så tillkommer dessutom manuellt arbete med
att sammanställa filen vid varje inrapporteringstillfälle.
För datatillgången innebär detta att det för stora företag kan vara kostsammare att
utnyttja metoden med uppladdning av fil för löpande eller återkommande rapportering,
jämfört med API-metoden. För mindre företag kommer dock uppladdning av fil att vara
konsekvent billigare än API-metoden. Brytpunkten när detta sker beror återigen på
mängden av godstransporter som uppgiftslämnaren har samt hur länge datainsamlingen
löper. För datainsamling som sker vid ett eller ett fåtal tillfällen är uppladdning av fil
alltid billigare än API-metoden.
När det gäller kvaliteten på inrapporterade data så innehåller metoden med
uppladdning av fil manuella moment som upprepas vid flera tillfällen (om det inte är en
engångsinsamling av data), det innebär alltid risk för fel i datarapporteringen. Eftersom
de manuella momenten upprepas måste metoden bedömas ha en högre risk för fel i
datarapportering än API-metoden. Det kan även vara värt att nämna att byte av personal
hos uppgiftslämnaren som utför rapporteringen är en riskfaktor för datakvaliteten med
metoden uppladdning av fil.
På samma sätt som för API-metoden går både kostnaden för att använda uppladdning
av fil att minska och datakvaliteten att öka genom att arbeta mot leverantörerna av
verksamhetssystem. Till exempel att genom att säkerställa att verksamhetssystemen kan
generera giltiga rapportfiler.
Inmatning via formulär
Den tredje och sista metoden innebär att uppgiftslämnarna själva fyller i efterfrågade
uppgifter om enskilda godstransporter i ett webbformulär på sajten.
Metoden har samma fördel som uppladdning av fil i det att ordinarie personal i
uppgiftslämnarens organisation kan sköta rapporteringen via formuläret. Kostnaden för
att använda metoden skiljer sig dock både från API-metoden och uppladdning av fil.
Kostnaden är direkt proportionell mot antalet godssändningar som uppgiftslämnaren
utför. Därmed är det den billigaste metoden att använda för organisationer som endast
har några godssändningar per månad att rapportera. För större organisationer med ett
betydande antal godssändningar blir det dock en dyr metod att använda.
Avseende kvalitet på inrapporterade data innebär metoden ett stort antal manuella
moment. Vår bedömning är därmed att metoden inmatning via formulär kan förväntas
ge sämst kvalitet på inrapporterade data. Undantaget är fallet att enbart ett fåtal
godssändningar ska rapporteras då de manuella momenten kan bli färre än för
uppladdning av fil.
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Metoden kan göras mer fördelaktig för uppgiftslämnarna om syftet med datainsamling
är att göra en statistisk undersökning av marknaden för godssändningar. Då kan det
vara tillräckligt om större uppgiftslämnare enbart rapporterar in ett urval av sina
sändningar. I detta fall blir inmatning via formulär i princip densamma som dagens
traditionella metoder för att genomföra varuflödesundersökningar.
Sammanfattande bedömning av metoderna för datafångst
Tabell 8.2 nedan ger en sammanfattning av metoderna för datafångst. Kolumnen ”Låga
kostnader?” utvisar vilken typ av organisation som får låga kostnader för respektive
datafångstmetod. Hur datakvaliteten påverkas av metoden för datafångst har markerats
kvalitativt i form av plus-tecken, fler plustecken innebär högre data-kvalitet.

Tabell 8.2. Sammanfattning av metoderna för datafångst
Låga kostnader?
Datakvalitet
Datafångst via API
+++
Större företag
Uppladdning av fil
++
Små el. medelstora företag
Inmatning via formulär Små företag
+

Datafångst via API innebär en hög initial kostnad med låg löpande kostnad för
ytterligare inrapportering av data. Det innebär att metoden inte är lämplig för
datainsamling av engångskaraktär, då bör uppladdning av fil och/eller inmatning via
formulär användas. Omvänt, för löpande inrapportering eller återkommande
datainsamling som löper under en längre period så är datafångst via API fördelaktig
förutsatt att uppgiftslämnaren har tillräcklig mängd godssändningar att inrapportera.
Att olika typer av datafångst är fördelaktig för skilda slag av uppgiftslämnare innebär att
en datainsamling genomförd i ett brett syfte och under en längre tidsperiod bör erbjuda
alla tre metoder för datafångst. Att utesluta någon metod innebär högst troligt en
dämpad vilja till deltagande för de organisationer som gynnas av den uteslutna
metoden.

Standardisering av datafångst
I föregående avsnitt diskuterades olika sätt att minska kostnad och arbetsinsats för
uppgiftslämnarnas deltagande i datainsamling och därmed öka uppgiftslämnarnas vilja
att delta i datainsamling. För datafångst via API så gällde detta främst att det finns
kostnadsbesparingar att hämta om verksamhetssystemen kan uppdateras för att
automatiskt inrapportera data via API. För datafångstmetoden uppladdning av fil finns
en motsvarande potential för kostnadsbesparing om det går att från
verksamhetssystemens rapportgenerering att generera rapportfil som uppfyller
datainsamlingens specifikation för indatafiler.
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Med andra ord, det är fördelaktigt om verksamhetssystemen kan anpassas så att de
följer datainsamlingens standard för att inrapportera data. Det går att konstatera att
själva upprättande av specifikation för datafångst/inrapportering för en datainsamling
som är attraktiv för uppgiftslämnarna att delta i, på sikt kommer att innebära att
leverantörerna av verksamhetssystem kommer att uppdatera sina system så att de följer
datainsamlingens standard. Genom att förlita sig på marknadskrafterna kan en standard
som verksamhetssystemen följer uppstå ad-hoc. Det är dock en opålitlig process att
förlita sig på. Det kan därför vara på sin plats att diskutera översiktligt vilka möjligheter
utförarna av datainsamling har att påverka möjligheterna för att inrapporteringen
kommer att följa en upprättad standard. Nedan tas tre sätt att åstadkomma detta.


Kontakt med leverantörer av verksamhetssystem, är ett uppenbart sätt att
underlätta processen. Det gäller både för att uppmärksamma leverantörerna på
att insamling kommer att ske och är ett viktigt kundbehov och att stödja dem i
implementeringen av specifikationen för inrapportering.



Subventionera uppdatering av verksamhetssystem. Även om leverantörerna av
verksamhetssystem uppdaterar sina system så, beroende på hur deras
prissättning fungerar, kommer de troligen att ta betalt av uppgiftslämnarna för
att de ska få tillgång till uppdateringen. Om utförarna kan subventionera
leverantörerna av verksamhetssystem för deras arbete med uppdatering, kan
uppgiftslämnarnas kostnader minska och därmed öka deras vilja att delta i
datainsamlingen. Även om uppgiftslämnarna inte behöver betala
systemleverantören för uppdatering återstår det indirekt kostnader hos
uppgiftslämnaren i form av internt arbete för att genomföra uppdateringen. Det
kan därför vara fördelaktigt för utförarna av datainsamlingen att även
subventionera uppgiftslämnarna för dessa kostnader.



Finansiera utveckling av fristående programvara som stödjer inrapportering.
Det är långt ifrån säkert att det går att övertyga alla leverantörer av
verksamhetssystem att uppdatera sina system. I detta fall kan det vara värt för
utförarna av datainsamlingen att finansiera utveckling av programvara vara som
rapporterar in data, enligt specifikation, från verksamhetssystemen.

Den sista punkten kan dessutom utvidgas för att stödja uppgiftslämnare som inte
hanterar godstransporter i sina verksamhetssystem.

Datahantering och datakvalitet
I detta avsnitt fokuseras på data specificerade i tabell 8.1 ovan vilket ger en miniminivå
på uppgifter att samla in som inte i onödan minskar uppgiftslämnarnas vilja att delta i
datainsamlingen. Dessa data är relevanta både för att studera varuflöden i
planeringssyfte och för horisontella samarbeten mellan uppgiftslämnarna. Tabell 8.1 ger
följande fält för data innehållande godssändningar:
-

Avsändare
Bransch
Mottagare
Varuslag
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-

Godsvikt
Datum
Trafikslag

I detta avsnitt diskuteras datahantering och datakvalitet för en tillämpning av större
omfattning än fallstudierna. Utgångspunkten är att någon eller samtliga metoder för
datafångst som togs upp i avsnitt 8.2 används i tillämpningen. De tre metoderna för
datafångst var (1) datafångst via API, (2) uppladdning av fil, och (3) inmatning via
(webb)formulär. Syftet antas vara både att ge data om varuflöden för planeringssyften
och att ge data för horisontella samarbeten mellan uppgiftslämnarna. Vidare så
begränsas återigen diskussionen till att omfatta datafälten specificerade i tabell 8.1.
Datafälten i tabellen är Avsändare, Bransch, Mottagare, Varugrupp och Godsvikt
Figur 8.1 nedan visar schematisk datahanteringen för den i detta avsnitt tänkta
tillämpningen av datainsamling. Inrapporteringen sker med metod 1-3 enligt ovan för
datafångst. För de två stegen med rensning och ensning av data och datastruktur för
geoinformation används som exempel på implementation: relationsdatabas och GISlayers som användes i fallstudierna (se kapitel 12). Det finns självklart alternativa
lösningar som fungerar lika bra eller bättre för givna tillämpningar men fallstudiens
datahantering är skalbar upp till betydligt större datainsamlingar. Steget med
presentation och återkoppling är exemplifierad med en interaktiv webbaserad karta
eftersom det är lämpligt för horisontella samarbeten mellan uppgiftslämnarna (se
kapitel 12). Figur 8.1 innehåller också ett steg utleverans av data för statistisk analys och
sammanställning, vilket motsvarar syftet att använda data för infrastrukturplanering.
Den gråa enkelriktade pilen i figur 8.1 motsvarar nödvändig återkoppling till
uppgiftslämnarna system för inrapportering. För att upprätthålla validitet och kvalitet
för inrapporterade data bör systemet inte acceptera data innan de uppfyller
dataspecifikationen samt lämpliga rimlighetskontroller Detta kräver återkoppling om
avvikelser och felaktigheter till uppgiftslämnarna. I en större datainsamling med en stor
mängd uppgiftslämnare blir det nödvändigt att återkopplingen sker automatiserat i
systemet. Rapporter bör samtidigt gå till systemförvaltaren för de fall där det blir
nödvändigt att kontakta uppgiftslämnaren för att lösa inrapporteringsproblem.
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Inrapportering från
uppgiftslämnarna

Rensning och ensning
(unification) av data

Datastruktur för
geoinformation

Presentation
återkoppling

Metod 1-3 för datafångst

Relationsdatabas

GIS layers

Interaktiv webbaserad karta

Data för statistisk
analys och
sammanställning av
varuflöden

Horisontella/
samarbeten
Planering

Figur 8.1. Datahantering, generell tillämpning.
När det gäller datakvaliteten så är utebliven registrering eller felaktigheter i registrerade
data hos uppgiftslämnaren en kritisk faktor för kvaliteten för insamlade data. Idealet är
därför att samla in data som uppgiftslämnarna har ett egenintresse av att korrekt
registrera och hålla aktuellt. De fem datafälten som specificerades i tabell 8.1 ovan har
den fördelen av att uppgiftslämnare som köper eller utför godstransporter i egen regi
har ett starkt intresse av att korrekt registrera de uppgifterna. Därmed kan
datakvaliteten förväntas vara god för insamling specificerad enligt tabell 8.1. Undantaget
är fältet Varuslag.
Företagens egna beteckningar på varuslag är inte standardiserade och därmed svåra att
använda. Någon av parterna, uppgiftslämnarna eller utförarna av insamlingen, måste
därmed utföra översättning till någon standardiserad indelning i varuslagsgrupper.
Detta innebär en extra kostnad som om den ligger på uppgiftslämnarna kan dämpa
deras vilja att delta. Vidare, om den, för att minska kostnaden, utförs bristfälligt
påverkar den också datakvaliteten negativt. Om arbetet och kostnaden ligger på
utförarna av insamlingen kan den bli så stor att det inte är motiverbart att genomföra
insamlingen.
Det finns flera möjliga utgångspunkter för att åstadkomma en översättning till önskvärd
varuslagssindelning. En av dessa är att utgå från Tullverkets indelning, vilket är grunden
för de flesta varugruppsindelningar som används i planeringssammanhang av
myndigheter (vilket typiskt är varianter som är kompatibla med den så kallade NSTindelningen). För exportsändningar kan det vara ett framkomligt alternativ, men det är
tveksamt i vilken grad sådana uppgifter registreras eller är lätt åtkomliga från
uppgiftslämnarnas verksamhetssystem.
Vi lämnar frågan om översättning till varuslagssindelning här. Men det är helt klart att
denna fråga måste beaktas noga i varje tillämpning. Att samla in uppgift om varuslag för
godssändningar kan också förväntas vara viktigt i de flesta tillämpningar. I de två
syftena som har specificerats i detta avsnitt, sammanställning av varuflöden för
myndigheters planeringsbehov och horisontella samarbeten mellan uppgiftslämnare, är
uppgift om varugrupper helt nödvändiga.
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Presentation av data och återkoppling till uppgiftslämnarna
För en datainsamling av större omfattning än fallstudien är återkoppling till uppgiftslämnaren av dennes inrapporterade data viktigt för att upprätthålla kvalitet i
inrapporteringen. Återkopplingen kan lämpligen ske via webbsajten som används för inrapportering. Förutom sammanfattande mått över inrapporterad data är en interaktiv
kartapplikation av stort värde. Den ger möjlighet att både få en överblick över inrapporterade data samt att gå ned i nivå för att redovisa rapporterade data om enskilda
sändningar.
Förutom återkoppling ur kvalitetssynpunkt ger en webbaserad applikation på sajten för
inrapportering goda möjligheter att presentera resultat från datainsamlingen för
uppgiftslämnaren, såväl individuella resultat för den enskilda uppgiftslämnaren såväl
som resultat som i en traditionell genomförd undersökning skulle ha publicerats
separat.
Slutligen i syftet horisontella samarbeten mellan uppgiftslämnaren eller annan form av
affärsutveckling för uppgiftslämnarna blir en webbaserad applikation på webbsajten för
inrapportering, själva verktyget för att utföra uppgiften. Den webbaserade applikationen
som togs fram i fallstudien syftade till att utgöra en enkel demo för detta (se kapitel 12).

9. Legala förutsättningar för datahantering
Transportdata beskriver godsets vikt och volym samt dess ledtider från en avsändare till
en mottagare. Transportdata inkluderar nästan alltid även det trafikslag som används
för respektive transportlänk i en transportkedja. Generellt hanteras transportdata i
transportadministrativa system (TA) samt transport Management System (TMS). I en av
projektets fallstudier inkluderade transportdata även transporternas noder som passeras
för omlastning till andra trafikslag eller mellan fordon.
Legala begränsningar kring delning av dessa data bedöms vara dels säkerhetsaspekter
och dels påverkan av konkurrensvillkor. Säkerhetsaspekter avser legal reglering av risker
kring ofrivillig eller uppsåtlig påverkan av varuförsörjning med avseende på rikets
säkerhet (terrorism och försvar) samt farligt gods (olyckor). För farligt gods kan delning
av data även utgöra ett krav för en säker transportkedja.
Påverkan av konkurrensvillkor avser marknadspåverkan genom otillbörliga horisontella
samarbeten samt kartellbildning.
Horisontella samarbeten är samarbeten mellan företag på samma ”vertikala nivå” i en
försörjningskedja som kan vara konkurrenter och kan vara förbjudna om de begränsar
konkurrensen.
Med vertikala samarbeten menas avtal eller samarbeten mellan företag i olika
produktions- eller distributionsled, t.ex. tillverkare och återförsäljare. Vertikala avtal
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kan ibland innehålla bestämmelser som hindrar, begränsar eller snedvrider
konkurrensen, så kallade vertikala begränsningar.
Vertikala begränsningar kan vara förbjudna enligt 2 kap. 1 § konkurrenslagen och motsvarande förbud i artikel 101 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, men är i
många fall tillåtna.
Vertikala begränsningar bedöms i regel mindre skadliga än horisontella
konkurrensbegränsningar och kan ge goda möjligheter till positiva effekter för
konkurrensen och konsumenterna. Vertikala begränsningar orsakar i regel bara
konkurrensproblem om någon av parterna i avtalet har en stark ställning på marknaden.
Karteller utgör en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna. Om konkurrenter
kommer överens om hur de ska agera gentemot sina kunder sätts konkurrensen på
marknaden ur spel. Karteller leder ofta till högre priser och sämre produktutbud, vilket
skadar konkurrensen, konsumenterna och samhällsekonomin. Kartellbildning innebär
att:
Överenskommelser om priser, rabatter eller leveransvillkor till kunder.
Uppdelning av marknaden.
Trafikdata beskriver hur fordon och farkoster färdas på land, till sjöss samt i
luftrummet. Dessa data ingår inte denna studie men skulle kunna förekomma i en mer
fullskalig övergång till verksamhetsbaserade data. Legala begränsningar kring delning
av dessa data är dels säkerhetsaspekter och dels kopplade till personskyddslagstiftning
för förare och besättningar.
Säkerhetsaspekter avser legal reglering av risker kring ofrivillig eller uppsåtlig påverkan
av trafikflöden med avseende på rikets säkerhet (terrorism och försvar) samt farligt gods
(olyckor). För farligt gods kan delning av data även här utgöra ett krav för ett säkert
framförande av fordon och farkost.
Dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) är till att skydda
enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av
personuppgifter. Med spårning och kontroll av fordon och farkoster med känd förare
och besättning kan det strida mot GDPR. GDPR ställer omfattande krav på de åtgärder
som respektive part ska vidta vid behandling av personuppgifter. Myndigheten, fleet
management-företaget och transportföretag kommer att behöva vidta flera åtgärder för
att säkerställa att behandling sker i överensstämmelse med GDPR.
För en mer fullständig redovisning av detta område fordras genomgång av juridisk
expertis. Målet med denna mycket övergripande beskrivning är att uppmärksamma
läsaren på nödvändigheten att reda ut legala förutsättningar för kommande fångst och
användning av verksamhetsdata.

10.

Användare av verksamhetsdata

Trafikverkets användningsområden
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Transport-,
tillväxt-,
bostadspolitiska
m fl mål

Ta fram
inriktningsunderlag till
kommande
planperiod (20182029)

Infrastrukturproposition
12 års sikt

Åtgärdsplanering
Nationell plan
Regionala planer

12 års sikt

Verksamhetsplanering
Verksamhetsplan
1-4 år

Genomförande
1-xx år

I Trafikverket behövs data i planeringen från strategisk nivå till genomförande enligt
ovan skiss.
I regeringens nationella godstransportstrategi lyfts behovet av näringslivets delaktighet i
planering av infrastruktur. För att kunna ha en god dialog med näringslivet behövs
kunskap om bl a trafik- och godsflöden. Kunskap såsom flöden, prognoser och målbilder
ger förutsättningar för proaktiv dialog med näringslivet om utveckling av infrastruktur
för godstransporter som ger bra samhällsnytta och bidrar till målsättningar om
intermodalitet och transporteffektivitet. Det ger också underlag för en dialog om val av
trafikslag.
I arbetet med inriktningsplanering är målen och prognoser för utveckling av
transportsystemet viktiga underlag.
I den strategiska delen för åtgärdsplaneringen har Trafikverket kunskap om
övergripande flöden för godstransporter på Sverigenivå och på regional nivå för
respektive trafikslag med anslutningar ut internationellt. Det vore önskvärt om det
tydligt framgår hur noder används och hur godset flyttar mellan trafikslagen. Då kan
bättre analyser göras kopplat till måluppfyllelse och prognoser hur infrastrukturen
behöver utvecklas för att nå målen.
Även behov av nya lösningar såsom längre och tyngre fordon och dess påverkan på
transportsystemet har ett behov av kunskap om flöden.
Regionala bristbeskrivningarna är en utgångspunkt för åtgärdsplaneringen, vilken är en
del av arbetet med att ta fram en ny nationell plan för transportinfrastrukturen. Arbetet
bygger på den kunskap som samlats inom Trafikverket i dialog med kommuner,
regioner, näringsliv och medborgare. Förbättrade flödesbeskrivningar av godset i ett
regionalt perspektiv kan förbättra de regionala beskrivningarna.
Kunskapen om trafik- och godsflöden kan även användas till att analysera behov av
styrmedel.
I verksamhetsplaneringen av olika åtgärder uppstår olika behov av kunskap om flöden
via noder eller på vissa stråk. Ibland för alla trafikslag och i andra sammanhang enbart
för ett trafikslag. Dessa åtgärder kan vara på en nationell nivå eller på regional nivå.
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Vid planering och genomförande av underhållsåtgärder är kunskapen om trafikflöden
idag och trafikflöden framöver viktiga underlag.
Kvalitetshöjning av Modeller
Trendmässigt har vi under den senaste tidsperioden (ca 15 år) sett en försämring på
indata/statistiksidan för det som utgör en viktig datakälla till prognosmodellerna för
Personresor och Godstransporter. Dessa namnges idag som Sampers respektive
Samgods. Oavsett prognosmodell för personresor eller godstransporter så utgör information/datakällor om markanvändning, transportinfrastruktur, kostnader/priser
samt marknadsregleringar/beteenden vital information för att åstadkomma trovärdiga
och relevanta modeller för trafik och transport i nutid och framtida prognoser.
Prognosmodeller kompletteras och efterfrågar effektsamband om infrastrukturens
standard och funktion, trafik och transportvolymer, transportmedel, kostnader etc. i
förhållande till trafikala effekter och samhällsekonomiska kostnader. Sådana modeller
är exempelvis EVA, BANSEK, BANGODS, CAPCAL och ”Enklare modeller”.
Vårt projekt har i detta sammanhang fokus på att förbättra villkoren för effektsamband
och modeller. Endast genom att utvärdera åtgärdsförslag med aktuell och relevant data
kan vi åstadkomma samhällsekonomiska redovisningar med acceptabel kvalité.
De löpande dataundersökningarna uppfyller idag inte kraven på indata för de modeller
vi använder. Konsekvenser har medfört att vi får kombinera olika datakällor och på det
viset pussla ihop indata. Detta är tidsödande och resurskrävande, dessutom tappar vi
genom kombinationen av indata precisionen i modellanalyserna.
Med förbättrad information och statistik om godstrafik och transportupplägg så är det
möjligt att utveckla konsekvensbeskrivningar med bättre följsamhet och precision i den
samhällsekonomiska analysen. Som exempel på sådan utveckling kan förslag nedan ses
som i hög grad intressanta. Text tagen från rapport som studerat olika regionala
modeller lämnas följande (preliminära) förslag;
”Trafikverket bör därför utveckla ett modellsystem för regionala analyser av
händelser i noder och åtgärder på länkar. Genom att främst fokusera på effekter i
kommuner och regioner kan modellen ha en högre detaljeringsnivå än vad som är
möjligt i en modell med nationellt fokus. Ett sådant modellpaket skulle även ge ett stöd
till framtagandet av regionala systemanalyser. Det innebär inte att det nationella och
internationella nätverket ska saknas i de regionala modellerna. Godsflöden är som vi
berört ett flertal gånger en kombination av lokala, nationella och internationella
flöden. Hur övergången mellan det internationella och det lokala ska hanteras på ett
effektivt sätt är en utvecklingsfråga som i sig bör analyseras noggrant. Nationell och
internationell datainformation bör dock användas för benchmark snarare än att den
rigida top-down- ansats från nation till region-kommun-SAMS område som idag
används i de nationella modell- och prognossystemen består.”
Trafikverket har ingen annan uppfattning än att utveckla modeller med bättre
prognostisering om logistikförändringar inducerat av åtgärdsförslag.
Samhällsplanerarens användningsområde
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De politiska regionerna har ett ansvar för regional utveckling och ska inför de regionala
planerna vart fjärde år ta fram regionala utvecklingsstrategier och regionala
systemanalyser. Trafikverket har ett uppdrag av att vara dialogpart i detta arbete. God
kännedom om regionala godsflöden är ett viktigt bidrag i det arbetet.
Kopplat till regional utveckling driver regioner och kommuner samt utvecklingsbolag
olika projekt som kan ställa krav på en förändrad infrastruktur. Det kan gälla satsningar
på godsnoder eller annan verksamhet som genererar mycket trafik och som kan påverka
infrastrukturen lokalt, regionalt och nationellt. Här behöver Trafikverket kunna värdera
satsningar på olika orter också ur ett multimodalt perspektiv.

Marknadens användningsområde
Tillgång till om godsflöden inom Sverige och ut/in internationellt kan utgöra underlag
för diskussion om utveckling av infrastruktur som efterfrågas av varuägarna samt
samordning av varuflöden för en ökad effektivitet. De tre aktörerna som deltagit i
projektet efterfrågar löpande trimningsåtgärder i infrastrukturen för att på ett effektivt
sätt utföra de transporter som verksamheten medför. Med stöd av verksamhetsdata kan
en sådan dialog enklare grundas på fakta. Kunskapen om flöden kan möjliggöra kontakt
med andra aktörer som har flöden i närliggande korridorer för diskussion om
samordning.
Kunskapen om godsflöden kan även bidra till ökad dialog om flytt av flöden till
energieffektivare transporter såsom sjö och järnväg. Kunskapen ger förutsättningar att
vara katalysator för att minska tomtransporter.
Även transportförmedlare och transportörer har nytta av verksamhetsbaserad data om
varuflöden för samordning med andra varuägare, transportörer och transportförmedlare kan vara möjlig vid kunskap om varandras flöden.

11.

Branschbeskrivningar

Syftet med studien var att identifiera ett fåtal representativa fallstudier inom
branscherna stål och skog. Målsättningen var att inkludera två eller flera trafikslag.
Storleken på dessa branschers transporter är omfattande och för att få viss förståelse för
deras omfattning redogörs samlade volymer i nedanstående tabeller.
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Tabell 11.1 Sveriges samlade import och export [ton]8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

8

Varuimport från avsändningsland, ton
livsmedel och levande djur
drycker och tobak
råvaror, icke ätbara, utom bränslen
mineral bränslen, smörjoljor, elström
animal och vegetabil oljor och fetter
prod av kemiska och närstående industr
bearbetade varor, i huvudsak efter material
mask och apparater samt transportmedel
diverse färdiga varor
övriga varor
TOTALT
Varuexport till bestämmelseland, ton
livsmedel och levande djur
drycker och tobak
råvaror, icke ätbara, utom bränslen
mineral bränslen, smörjoljor, elström
animal och vegetabil oljor och fetter
prod av kemiska och närstående industr
bearbetade varor, i huvudsak efter material
mask och apparater samt transportmedel
diverse färdiga varor
övriga varor
TOTALT

SCB 2018
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2013
2014
2015
2016
2017
5 159 440 5 218 410 5 261 978 5 286 138 5 219 004
472 916
504 460
468 463
532 780
539 727
17 647 238 18 129 266 16 728 024 17 393 810 17 808 852
28 549 462 30 628 467 32 105 714 34 797 328 33 592 161
516 212
607 625
581 708
627 167
635 287
10 390 311 10 876 450 10 511 104 10 895 465 11 447 881
9 444 377 9 743 017 9 510 948 10 387 875 11 446 220
3 262 638 3 369 986 3 476 399 3 735 437 3 969 338
1 435 380 1 576 463 1 592 010 1 635 647 1 713 903
6 009
7 122
6 578
8 647
6 054
76 883 983 80 661 266 80 242 926 85 300 294 86 378 427
2013
2014
2015
2016
2017
3 232 807 4 087 168 4 456 068 4 352 786 4 026 628
407 343
374 291
331 984
338 736
360 757
40 204 559 41 318 505 37 666 816 39 726 383 42 665 281
14 950 988 16 697 517 18 162 559 20 407 189 20 156 639
140 740
144 663
143 214
149 208
167 424
5 305 941 5 391 040 5 354 237 5 399 438 5 757 266
18 111 309 17 988 350 17 989 499 18 404 201 18 478 705
3 267 198 3 225 474 3 313 565 3 527 412 3 796 715
1 284 057 1 241 009 1 279 871 1 259 012 1 295 614
5 315
5 496
6 865
7 235
7 122
86 910 257 90 473 513 88 704 678 93 571 600 96 712 151

Tabell 11.2. Import och export av varor för branscherna skog & papper samt stål [kton]9
Svensk trä-, papper- och massaindustri
trävaror och kork
pappersmassa och pappersavfall
varor av trä eller kork utom möbler
papper, papp och varor därav
TOTALT

trävaror och kork
pappersmassa och pappersavfall
varor av trä eller kork utom möbler
papper, papp och varor därav
TOTALT
Svensk stålindustri, kton
Råjärnsproduktion,kton
Handelsfärdigt stål exklusive göt och ämnen,kton
Stålverkens leveranser
Export*
Import
Bruttotillförsel till svenska marknaden
(leveranser-export+import)

Varuimport, kton
2013
10 337
1 069
846
1 212
13 464
Varuexport, ton
2013
7 128
3 986
382
10 567
22 064
2013
2896
4392
3367
2891
4114
4590

2014
10 524
1 159
980
1 232
13 896

2015
9 120
1 040
977
1 180
12 317

2016
9 436
1 214
1 007
1 257
12 913

2017
9 685
1 167
1 081
1 345
13 278

2014
7 424
4 020
413
10 282
22 139

2015
7 733
3 881
388
10 253
22 256

2016
7 812
3 868
383
10 239
22 303

2017
9 028
3 858
404
10 450
23 740

2014
3078
4534
3502
2996
2882
3388

2015
2865
4368
3530
3006
2850
3374

2016
3079
4617
4009
3415
3280
3874

2017
3111
4713
4119
3640
3660
4139

* Inklusive reexport och reimport
**2017 import och export baserat på 10 mån. utrikeshandelstatistik

Storleken och betydelsen av branscherna stål samt skog och papper är betydande.
Tillsammans utgör de det största enskilda varuflödet i Sverige. Till detta kommer svensk
järnmalm. Om verksamhetsbaserad transportdata för dessa branscher kunde fångas
skulle en betydande andel av det svenska transportarbetet inkluderas i statistiken med
stöd från relativt få aktörer som uppgiftslämnare.
I kontakter med företag inom respektive bransch har återkoppling och intresse varit
positiv med en välvillig inställning att lämna transportdata. Två företag inom skog &
papper samt två företag inom stål kontaktades. Tyvärr lämnade ett företag inom skog
och papper senare besked att de av interna organisatoriska skäl och en tuff arbetsbörda
med avseende på alltför många pågående utvecklingsprojekt inte hann med att
medverka. Just dessa förklaringar är värda att notera eftersom en ökad användning av
verksamhetsdata för planering måste bygga på en robust rapporteringsvilja. Detta
åstadkommes sannolikt bäst av enkel och kontinuerlig rapportering som därmed inte
innebär alltför stor extra arbetsbörda. Rapporteringen måste motstå tillfälliga och mer
långvariga svackor för att inte riskera att avbrytas.
Efter att kontakt etablerats med företag om rapportering har denna fordrat viss anpassning och även säkerställande av att data i detta skede inte kan hamna i orätta
händer. Vidare valdes ett mindre utsnitt av data som rapporteringsbas. Skälet var att i
detta läge underlätta rapportering, vilket var huvudsakligt mål. Nackdelen blev att den

9
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statistiska analysen avseende bortfall och representativitet är svår att genomföra i och
med detta.
Efter att data rapporterats till KTH har den sammanställts i en databas för att kunna
beskrivas som geografiska flöden. Arbetet med denna sammanställning redogörs i
avsnitt 13.
För att i viss mån förstå godsflödenas sammanhang och urval kan det konstateras att
rapporterade flöden utgjorde ett litet urval samt att det domineras av utgående logistik
för ett fåtal produkter och täcker därmed bara en bråkdel av samtliga varuflöden. För
ingående logistik saknas generellt data då dessa generellt betalas av avsändande part,
generellt annan juridisk person som därmed känner till dessa transportdata.
Nedan ges en översiktlig beskrivning av produktions- och logistikflöden inom stål samt
skog & papper
Ingående
logistik

Produktionslogistik

Utgående
logistik

Göt (omsmältning)

Returfiber
Massaved

Göt (omsmältning)

Fossila bränslen

Pappersmassa
Massabruk

Göt (omsmältning)

Biobränslen

Terpentin
Tallolja

Göt (omsmältning)

Kemikalier

Pappersmassa
Göt (omsmältning)
Fossila
bränslen

Göt (omsmältning)

Biobränslen

Pappersbruk

Göt (omsmältning)

Kemikalier

Timmer

Tryckpapper
Förpackningspapper
Kartong
Mjukpapper

Sågverk

Sågade trävaror
Flis
Bioenergi

Figur 11.1. Schematisk beskrivning av logistiken för skog- och pappersproduktion
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Utgående
logistik

ProduktionsLogistik

Ingående
logistik

Varmvalsverk
Klippning & Slittning

Varmvalsade coils
Varmvalsad plåt
Varmvalsade band

Råstålsproduktion
Göt (omsmältning)

Kallvalsverk
Klippning & Slittning

Coils
Grovplåt

Skrot
- Järn och stålpulver

Pulververk

Pulver &
Järnsvamps
verk

Järnmalm (Slig)

Kallvalsad plåt
Elektroplåt

- Järnsvamp

Kallvalsade band

- Stålämnen

Legeringar

Valstråd

- Göt
Tråddrageri

Stång

Masugn

Järnmalm (pellets)

Smedja
Kol

Ihåligt borrstål

Koksverk

Dragen tråd
Smidd stång

Rör
Rörverk
Sömlösa rör

Figur 11.2. Schematisk beskrivning av logistiken för stålproduktion

12.

Fallstudier

Insamling av data om godssändningar
Data från de tre deltagande företagens verksamhetssystem samlades in i samarbete med
de tre företagen. Data specificerades på ett format som är lämpligt för att bygga upp en
så kallad relationsdatabas för varusändningar. En sådan databas kan utgöra en grund
för analyser av varuflöden eller andra typer av planeringsinsatser. Den nivån som den
specificerades på är också lämplig för att göra det möjligt för företagen att samordna och
effektivisera sina transporter i ett system för öppna data (horisontella och vertikala
samarbeten). För denna studies syfte fick företagen dock tämligen stor frihet att själva
välja i vilken form som data lämnades över, så länge den innehöll den information som
anges i avsnittet om dataspecifikation nedan. Exempelvis ville vi undvika att företagen
för denna studie ådrog sig onödiga IT-kostnader.
Den följande texten i avsnitt 12 börjar med en redogörelse för dataspecifikationen som
användes i kommunikationen med uppgiftslämnarna och fortsätter med samma typ av
underavsnitt som i kapitel 8 ovan, det vill säga tillgänglighet till data, datafångst,
datahantering och datakvalitet samt presentation av data och återkoppling till
uppgiftslämnare.
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Dataspecifikation
Beskrivningen av indata bygger på hur data lagras i en relationsdatabas, en vanlig
lagringsform för bland annat affärsdata. En relationsdatabas byggs upp av tabeller.
Kolumnerna i tabellen kallas för fält och varje rad utgör en post i tabellen. Fälten och
deras innehåll definierar tabellen, och är det som diskuteras nedan. De motsvarar
variabler i en statistisk analys av datamaterialet.
Fält som förekommer i flera tabeller kan användas för att koppla ihop tabeller med
varandra. Detta är användbart när någon uppgift i en tabell inte kan lämnas som ett
enkelt värde, alltså när uppgiften i sig är en tabell. Ruttabellen nedan är ett exempel på
en sådan tabell. Rutten är en uppgift om sändningen men en rutt består av ett variabelt
antal länkar som bäst beskrivs av en tabell.
Grundläggande har vi behov av data från avsändaren till mottagaren av en godssändning, vi har därmed följande tre tabeller av intresse:
1. Avsändare
2. Mottagare
3. Sändning
I tillämpningar blir uppgifter om avsändare och mottagare självfallet av stort intresse,
t.ex. bransch, omsättning, antal anställda, m.m. Men i nuvarande studie är det
tillräckligt att avsändare och mottagare är möjliga att identifiera på ett unikt sätt, vilket
innebär att data om avsändare och mottagare i ett senare skede går att koppla till
insamlade data från uppgiftslämnarna.
Utöver dessa tre grundtabeller finns behov att koppla uppgifter i sändningstabell till
andra tabeller. Sändningens rutt består av ett variabelt antal länkar som är svårt att
sammanfatta i ett enkelt värde för ett fält. Därför samlas uppgifterna om rutter i en
tabell:
4. Rutter
Varje post i rutt-tabellen består av data om en länk i en rutt.
Nedan definieras fälten i var och en av de fyra tabellerna ovan.

Tabell 12.1. Specifikation avsändartabell
Tabellnamn: Avsändare
Fält

Beskrivning

AID

Avsändaridentitet
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Tabell 12.2. Specifikation mottagartabell
Tabellnamn: Mottagare
Fält

Beskrivning

MID

Mottagaridentitet

Sändningstabell
Förutom identitet för sändning behövs uppgifter om antal kollin, vikt, volym, varugrupp,
godsvärde samt identitet för avsändare och mottagare (som kan kopplas till tabellerna
Avsändare och Mottagare)

Tabell 12.3. Specifikation sändningstabell
Tabellnamn: Sändningar
Fält

Beskrivning

SID

Sändningsidentitet*

Vikt

Ton

Volym

m3

Varuslag

Enligt lämplig indelningsgrund**

Godsvärde (om möjligt)

SEK per sändning eller SEK/kg

AID

Avsändaridentitet

MID

Mottagaridentitet

* Förekommer mantelfrakt? I sådana kan det inkluderas via ett extra fält. Antingen som
logiska värden mantelfrakt Ja/Nej eller, mer ambitiöst, via löpnummer som identifierar
sändningar som hör till samma mantel.
** För att vara användbar bör Varuslagskoder kunna kopplas till NST2007-indelning.
Hur detta ska göras och av vem bör diskuteras med uppgiftslämnarna. Som exempel, i
VFU 2009 bifogade SCB en lista med varukoder (56 st.) med tillhörande enradiga
beskrivningar till enkätformuläret, som hjälp vid ifyllandet av formuläret.
Rutt-tabell
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Rutt-tabellen innehåller ett fält för sändningsidentitet (SID), vilken möjliggör koppling
till sändningstabellen. Rutten för en sändning består av ett variabelt antal länkar vilka
utgör posterna i ruttabellen. En länk identifieras av de fyra fälten Från, Till, Trafikslag
och Transportör i kombination.

Tabell 12.4. Specifikation rutt-tabell
Tabellnamn: Rutter
Fält

Beskrivning

SID

Sändningsidentitet

Från

Startpunkt för länken, geokodning se text nedan

Till

Målpunkt för länken, geokodning se text nedan

Trafikslag

Övergripande indelning, t.ex. väg/järnväg/sjö/flyg

ITU

Intermodal transport unit*

Transportör

Företagsnamn

Betalningsvillkor

Enligt lämplig indelning

* Trailer, växelflak, 20 ft container, 40 ft container, 45 ft container, eller Integrerad
(=trafikslag) listan bör kompletteras efter behov. I denna lista ska även deras kapacitet
specificeras då detta även ger möjligheter att analysera kapacitetsutnyttjande.
En transportlösning som troligtvis är väsentligt men inte ”fångas” i denna sammanställning är förekomsten av systemlösningar/dedikerade lösningar där hela tåg eller
fartyg används i skytteltrafik.
Definition av länk
En viktig fråga är i vilka länkar en transport ska delas in i. Förslag på definition av länk
är: En länk har alltid ett unikt Trafikslag och en unik Transportör. När byte sker av
Trafikslag och/eller Transportör skapas en ny länk.
Insamling av geografisk information
Definition av fälten Från och Till följer av definitionen för länk. Första länken har
avsändaradress som Från-värde och terminal/plats för omlastning vid första byte av
Trafikslag eller Transportör som Till-värde. Ytterligare byten genererar ytterligare
länkar med terminal/plats för omlastning som Från- och Till-värden. Sista länken har
den sista terminalen/platsen för omlastning som Från-värde och mottagaradress Tillvärde. En sändning som görs med ett Trafikslag och en Transportör har avsändar- och
mottagaradress som Från- respektive Till-värde.
Förslagsvis begär vi alltså in adresser för alla start- och målpunkter, geokodning till
lämplig zonindelning sker hos utföraren av undersökningen. I en skarp undersökning
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bör terminaler finnas tillgängliga i ett platsregister, det behöver vi inte ha i denna
undersökning.
Uppgiftslämnarna bör utan undantag ha tillgång till avsändaradress och mottagaradress
för sändningen. Däremot är det mer tveksamt i vilken grad uppgiftslämnarna känner till
adress och/eller annan lokaliseringsinformation om terminaler och ev. andra platser för
omlastning. Det bör hanteras genom att de (som sedvanligt är i
transportundersökningar) får lämna information på den geografiska nivå som de har
kunskap om start- eller målpunkten. Ett förslag på en sådan geografisk
prioriteringsordning är (efter fallande precision):
1.
2.
3.
4.
5.

Adress eller plats (från platsregister)
Ort
Kommun
Län/region
Vet ej

Ovanstående prioriteringsordning är för länk inom Sverige. För en länk utanför Sverige
har vi en annan situation. Till exempel har vi som utför undersökning begränsade
möjlighet att använda eller bygga upp adress- och platsregister, och har därför
begränsad nytta av den informationen. Ett förslag är att delen av rutten som går utanför
Sverige alltid sammanfattas i en länk med plats för gränspassage som Från-värde och
mottagarområde som Till-värde. Förslag på mottagarområde är antingen land eller,
inom Europa, Nuts2-område.
Sammanfattningsvis så blir systemet för att samla in geografisk information viktigt i en
skarp undersökning som har stort omfång. Idag finns system som är gjorda för att samla
in geoinformation på den nivå individer känner har kunskap om platsen, samtidigt som
de försöker styra individen till att ge så noggrann information som möjligt. Dessa system
används för datainsamling från individer via webb eller telefon, vi har som grundprincip
att data samlas in från företagens verksamhetssystem. Det blir i vårt fall en mer
batchorienterad datainsamling med syfte att minimera enskilda individers arbetsinsats.
I ett upplägg med en större undersökning kan det ändå löna sig att anpassa system för
geoinsamling till vår metodik. I denna undersökning behöver vi dock inte göra en sådan
insats. Däremot är det av nytta framöver att vi följer en metodisk princip (som den
geografiska prioriteringsordningen ovan) för geoinsamlingen, som går att generalisera
till större undersökningar.
Precision och datakvalitet i uppgiftslämnande
Den geografiska prioriteringsordningen ovan är ett sätt att indikera precisionen i de
insamlade uppgifterna (sett från uppgiftslämnarens perspektiv). När Från-värdet i en
post är t.ex. en kommun så vet vi att uppgiftslämnaren inte känner till den exakta
adressen eller platsen, men användaren av data får mer och exaktare information än
endast ’Uppgift saknas’. Det respekterar uppgiftslämnarens faktiska kunskap om
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inlämnade data, samtidigt som det ger användbar information till den som ska analysera
datamaterialet.
Uppgiftslämnarna kommer att ha en varierande kunskap om detaljerna (precision) för
specifika rutter, även för andra fält än Till och Från. Detta behandlas på samma sätt som
fälten Till och Från, genom att utöka kodningen av värden. Till exempel, i enklaste fall,
att kod 0 (nolla) betyder vet ej.

Ytterligare fält i rutt-tabellen
Ovanstående tabelldefinition av rutt-tabellen innehåller en minimivariant av ingående
fält, se Datasammanställning20180907.xlsx fliken ”Definitioner” för fler kandidater till
fält.
Filformat för överföring av data
Det enklaste formatet för överföring är textfil i form av CSV-fil minimerar också riskerna
för oläsbara filer. En fil per tabell per företag och period. Lämpligt filnamn
”<tabell>_<företag>_<period>.csv”
Tillgänglighet till data
Med tillgänglighet till data menas här (1) att uppgiftslämnaren är villig att lämna ut
uppgiften, och (2) att uppgiftslämnaren registrerar uppgiften så att den kan lämnas ut.
I avsnitt 8 ovan diskuterades att det var viktigt att uppgiftslämnarnas egennytta av att
delta stämmer överens med syftet för datainsamlingen. I fallstudien skilde sig
deltagarnas egennytta åt. En av deltagarna såg möjligheten att förbättra infrastrukturen
genom att bidra med data som den främsta egennyttan. En andra deltagare såg
möjligheten att öppna för horisontella samarbeten som främsta egennyttan med
datainsamlingen.
Att uppgiftslämnare har olika skilda egennyttor för att delta i en datainsamling är
intressant. Det talar nämligen för att ta ett mer samlat grepp över datainsamling om
godsmarknaden har större möjligheter att få ett högt deltagande än en datainsamling
begränsad till ett väl avgränsat syfte. Det typiska fallet är att en datainsamling
genomförs i ett visst specifikt syfte, till exempel att samla in data om varuflöden för att i
planeringen förbättra infrastrukturen. Om det går att lägga kundsekretessen på en
lämplig nivå bör det därmed vara möjligt att förbättra tillgängligheten för data genom
att kombinera flera syften. Till exempel i att en tillämpning för horisontella samarbeten
också använda data för infrastrukturplanering. Detta kräver dock noggranna
överväganden eftersom syften också kan motverka varandra.
Data över godssändningar är känsliga att lämna ut för deltagande företag. En synpunkt
som kom fram vara att en komplett insamling av godssändningar motsvarar att lämna ut
hela kundregistret. En avgörande punkt för villigheten att lämna ut data är precisionen i
geografiska uppgifter om mottagaren. Om den precisionen är för hög innebär det att
enskilda kunder kan identifieras. Den nivån som var godtagbar för uppgiftslämnarna i
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studien var att lämna geografisk information om mottagare på ortsnivå. Det var också
den nivån som användes i fallstudiens datainsamling. Vidare diskussion om detta ämne
var att de två första positionerna i postnummer kan vara en lämplig nivå som bevarar
kundsekretessen samtidigt som det är den nivå som transportörer accepterar offerter på.
Ett relativt stort antal länder i Europa följer ett system där de två första positionerna
täcker större orter. Samtidigt finns det dock viktiga undantag, till exempel
Storbritannien, som har andra system för postnummer. Därför är detta en nivå för
geografisk information som innebär en betydande arbetsinsats för datainsamlaren.
När det gäller adressuppgifter för mottagaren kan vi förvänta oss att uppgiftslämnaren i
princip utan undantag registrerar leveransadress för mottagare i sina verksamhetssystem. Så den aspekten av tillgänglighet är inte kritisk för dessa uppgifter.
Ovanstående täcker tillgänglighet till data i avsändar- och mottagartabellerna i
specifikationen ovan. Nedan redogörs separat för tillgänglighet till data som motsvarar
sändnings- och rutt-tabeller i specifikationen.
Sändningar
Godsvärde är en känslig uppgift att lämna ut för uppgiftslämnarna. I de fall vi fick
tillgång till uppgiften var det i form av schablonvärden. Även varugrupp är en potentiellt
känslig uppgift att lämna ut. Relativt dessa uppgifter upplevdes vikt och volym för
sändningen mindre känsliga att lämna ut. Detta bör nog tolkas relativt övriga uppgifter,
det vill säga om adressuppgifter för mottagare, godsvärde och varugrupp inte i onödan
röjer information om kunden och varan som denne har beställt så är vikt och volym
mindre känsliga att lämna ut.
Godsvärde, varugrupp, vikt och volym är alla nödvändiga uppgifter för att kunna
genomföra leveransen till mottagaren, därför kan de förväntas vara registrerade i
verksamhetssystemen.
Rutter
Information om rutter är generellt sett inte att betrakta som känsliga för
uppgiftslämnarna eftersom det till stor del är information som är viktig för
transportörerna, så den aspekten av tillgänglighet är inte problematiskt. Däremot är den
fysiska tillgängligheten i form av att uppgiftslämnarna registrera uppgifter om rutter i
sina verksamhetssystem begränsad. En av uppgiftslämnarna angav som policy att de
inte lagrar den informationen överhuvudtaget. För en annan av uppgiftslämnarna
innebar det att informationen behövdes sammanställas manuellt. Tillgängligheten till
uppgifter om rutter för sändningarna var därmed starkt begränsad i fallstudien
En slutsats är att för ruttinformation är avsändares verksamhetssystem en tveksam
datakälla. Lämpliga uppgiftslämnare i detta fall är transportörer. För en datainsamling
med syftet att täcka godstransportmarknaden finns dock i detta fall problemet med att
en del av transporterna i landet utförs av utländska transportörer. Avsändares
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verksamhetssystem kan användas för riktad datainsamling gentemot större företag som
har ett behov av att ha kontroll över sina transporter.
Datafångst
I fallstudien deltog tre företag som uppgiftslämnare. Som tidigare nämnts fick de
deltagande företagen tämligen stor frihet att själva välja i vilken form som data
lämnades över, så länge den innehöll den information som anges i avsnittet om
dataspecifikation ovan. Detta utifrån att syftet i denna studie har främst varit att utreda
tillgängligheten för data om godssändningar.
Detta innebar att specifikationen kommunicerades med uppgiftslämnarna, som sedan
fick stor frihet att lämna data i sådan form av den i stort överstämde med
specifikationen. Tabell 12.5 nedan visar fältnamnen för inlevererade data från uppgiftslämnarna, indelade efter specifikationerna givna av specifikationerna för avsändar-,
mottagar-, sändnings- och rutt-tabellerna i avsnitt 13 ovan.

Tabell 12.5. Fältnamn för inlevererade data från uppgiftslämnarna. Indelade efter
specifikationerna givna av tabell 12.1 – 12.4 ovan.

Avsändare 1

Avsändare 2

Avsändare 3

Avsändare
consignorPostcode
Consignor City

Avsändare
Name of production location
Name of stock location
From country

Avsändare
Goods Dispatch 1
Goods Dispatcher Post Code
Country Code Dispatch
City Of Dispatch

Mottagare
Consignee Countrycode
Consignee Postcode
Consignee City

Mottagare
<Under rutt>

Mottagare
Country Code
Country
Goods Receiver Post Code
Place of Destination
Customer Id Consignee

Sändning
Date
Order No
Total Weight
Carrier
Transportmode
Delcollect

Sändning
Total weight (ton)
Volym (m3)
Antal kolli
Varugrupp
Godsvärde (Sek)

Sändning/rutt
Loading date
Loading month number
Goods Order
Package Gross Tonne
Number of packages
Material Shape
Godsvärde
Transportation Mode
Wagon Type
Load Unit Type Text
Transport Company Code

Rutt
Internal_ref
Postalcode_sender
Location_sender
Date_sender
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Isocode dest
Country dest
Postalcode dest
Dest_city
Dest_date
Transport Mode
Vehicle Type
Goods Carrier Type
Carrier
Delcollect

Carrier ID/Name
Incoterm

Tabell 12.5 visar på skillnaden i begrepp och termer som uppgiftslämnare använder.
Dessutom använder uppgiftslämnarna olika kodning för datavärden i de olika fälten. I
en fallstudie med tre uppgiftslämnare innebär dessa skillnader endast ett tämligen
obetydligt extra arbete i datahanteringen. Men för en tillämpning med syfte att täcka
betydande delar av godsmarknaden innebär det en stor eller mycket stor resursåtgång
för utförarna om hela arbetet med att ensa data ligger på utförarna. För en begränsad
tillämpning ger det dock fördelen att det minskar barriären att delta från
uppgiftslämnarna, vilket gör att det kan vara värt att utförarna ensar data.
Datahantering och datakvalitet
Inrapportering från
uppgiftslämnarna

Rensning och ensning
(unification) av data

Datastruktur för
geoinformation

Presentation
återkoppling

Excelfiler

Relationsdatabas

GIS layers

Interaktiv webbaserad karta

Figur 12.1. Datahantering i fallstudien
Inrapportering från uppgiftslämnarna skedde i form av Excelfiler där data bestod av en
så kallad rektangulär tabell utan uppdelning i avsändar-, mottagar-, sändning- och
eventuell rutt-tabell. För att minimera bördan för deltagarna i fallstudien behövde de
inte strikt följa en specifikation för indata, vilket innebar att datarensning och framför
allt ensning av data mellan uppgiftslämnarna genererade en betydande arbetsinsats för
utförarna. Rensning och ensning av data utfördes med stöd av epostkommunikation
mellan uppgiftslämnarna och utföraren, vilket representeras av den dubbelriktade gråa
pilen i diagrammet. I och med att endast tre uppgiftslämnare deltog användes inte fälten
Bransch och Varuslag i någon substantiell mening. Den ringa omfattningen av
fallstudien innebar också att Avsändarfältet krävde en tämligen trivial arbetsinsats för
att få korrekt. Störst arbetsinsats låg i att få Mottagarfältet på en gemensam form för
uppgiftslämnarnas data och med korrekt kodade värden. Godsvikt togs direkt från
uppgiftslämnarnas data och kunde användas utan justering efter en enkel kontroll för
om den var fullständigt rapporterad och i korrekt numeriskt format.
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För mottagarfältet valdes ort kombinerad med land som gemensamt format som kunde
användas för presentation och återkoppling utan att i onödan röja uppgiftslämnarnas
kundrelationer. För att kunna processa data vidare krävdes att mottagarorten kunde ges
en entydigt geografisk lokalisering (koordinater). Detta gjordes via sökning på ”Ort,
Land” i OpenStreetMaps geo-databas via anrop i programkoden, vilket gav matchning
för 95 procent av de 393 mottagarorterna i den samlade datamängden för alla
uppgiftslämnare. Orsaken till att mottagarorter inte matchades i sökningen berodde på
avvikelser mellan uppgiftslämnarnas ortsangivelser och ortsnamn i geodatabasen, i
några fall berodde avvikelsen troligen på stavfel i uppgiftslämnarnas data. Samtliga ickematchande orter gick att matcha med hjälp av förfinade manuella sökningar. Korrekt
kodning av mottagarort eller motsvarande uppgift är starkt styrande för att
datainsamlingen ska uppfylla i syfte, till exempel för att studera varuflöden i
planeringssyfte eller för horisontella och vertikala samarbeten. Dessutom, i en
tillämpning av större omfattning än fallstudien, innebär 5 procent icke-matchning från
programkoden troligen en för hög manuell arbetsinsats från utförarna av
datainsamlingen. Vår bedömning är dock att användande av befintliga kommersiella
tjänster för geosökning skulle minska icke-matchningen till mindre än 1 procent. Vilket
är en betydligt mer acceptabel nivå. Figur 12.2 nedan visar hur mottagar- och
avsändarorter fördelar sig i de totala data från fallstudien.

Figur 12.2. Geografisk fördelning av mottagar- och avsändarorter i fallstudien (två orter
utanför Europa har exkluderats)

Presentation av data och återkoppling till uppgiftslämnarna
I fallstudien återkopplades uppgiftslämnarna genom att få tillgång till en interaktiv
webbaserad karta över deras egna inrapporterade godssändningar. Data från de tre
deltagande företagen sammanställdes också gemensamt i en webbaserad applikation
som innehöll en interaktiv karta tillsammans med vissa enkla urvals- och
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sökmöjligheter, se figur 12.3 nedan. Webbapplikationen motsvarar det sista steget i figur
12.1 ovan om datahantering i fallstudien.

Figur 12.3. Webbaserad applikation för presentation av de gemensamma
inrapporterade och bearbetade data i fallstudien.
Den webbaserad applikation användes som utgångspunkt för diskussioner med
deltagarna i fallstudien under ett seminarium som hölls i projektets. En fråga som kom
upp under seminariet var möjligheten att använda de insamlade data för horisontella
samarbeten mellan deltagarna. Figur 12.4 och 12.5 nedan visar en exempelsökning i
detta syfte. Först väljs Avsändare 3:s sändningar från Borlänge till Nederländerna (fig.
12.4), sedan genomförs en sökning på avsändare 1:s sändningar från Sverige till
Nederländerna (fig. 12.5). Detta ger ett urval av sändningar från två avsändarorter i
Mellansverige från Avsändare 1 som är kandidater för samarbete
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Figur 12.4. Urval av Avsändare 3:s sändningar från Borlänge till Nederländerna.

Figur 12.5. Sökning på Avsändare 1:s sändningar från Sverige med mottagare i
Nederländerna.

13.

Slutsatser

Grunden till denna studie är hypotesen att:
”Digital utveckling av verksamhetsstyrning med ständig avläsning av gods- och
trafikrörelser ger tillgång till automatiskt genererad verksamhetsdata tillsammans
med ökad grad av informationsdelning.”
Detta kommer att ge helt nya möjligheter för effektivare förvaltning, drift och utveckling
av transporter, trafik och trafikinfrastruktur. Samtidigt finns stora utmaningar kring
legala, säkerhetsmässiga och marknadsmässiga begränsningar som måste hanteras för
en sund och långsiktigt hållbar utveckling.
Med denna utgångspunkt har studien försökt besvara en rad väsentliga frågeställningar
med avseende på hela mobilitets- och logistiksystemens10 utveckling.
Syftet med projektet var att praktiskt belysa hur en ökad tillgång på verksamhetsdata
kan stödja infrastrukturplanering på nationell och regional nivå samt även möjliggöra
transport- och trafikoptimering. Baserat på fallstudier i branscherna stål och skog var
målet att visa på nuvarande möjligheter och hinder avseende rapportering och
sammanställning av tillgängliga trafikslagsövergripande transportdata.

10

Mobilitetsystemet avser människors resor medan logistiksystemet avser försörjning av varor
och insatsvaror. Denna studie omfattar endast logistik, men båda har relevans eftersom de
påverkar varandra, framförallt i användandet av trafikinfrastruktur
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Mål och slutsatser
1.

Etablera minst två fallstudier och löpande undersöka nyttan av bättre
data ur både samhällsperspektiv och affärsutveckling.

Etablering av fallstudier för databearbetning var mer tidsödande än förväntat och
fordrade tydliga överenskommelser om sekretess och datahantering med medverkande
parter. Projektet etablerade tre fallstudier (två inom stål och en inom skog och papper),
vilka samtliga kunde rapportera månatliga transportdata i ett fastställt format. Data som
togs ur existerande administrativa system och bearbetades minimalt inkluderade:
-

Avsändningsort
Mottagningsort
Sändningsstorlek
Avgångstid
Ankomsttid
Trafikslag
Nod för omlastning till andra trafikslag rapporterades av endast ett företag
vilket fordrade viss manuell bearbetning
Varuslag
Godsvärde rapporterades schablonmässigt

Uppenbart är att om rapportering av transportdata kan omfatta tillräckligt stora
mängder data kan detta ge mycket värdefull information för infrastrukturplanering,
samhällsutveckling samt företagens affärsutveckling med avseende på
transportoptimering tillsammans med andra parter.
2.

Fastställa datatillgänglighet samt metoder för datafångst och robust
sammanställning.

Initialt verkade datatillgänglighet inte vara något större bekymmer för medverkande
företag, men efterhand framkom tydliga krav på att data inte fick riskera att hamna i
orätta händer samt att sekretssavtal mellan företagen och informationsmottagarna
utgjorde tvingande krav. Den mest känsliga informationen utgjordes av mottagande
företagsnamn och tillhörande leveransvolymer, vilket gjorde att mottagande företags
namn eliminerades eftersom det inte var väsentligt för studien.
Utan vetenskaplig grund verkade det som att rapporterande företags
transportadministrativa system delvis definierade rapporteringsmöjligheter. Väsentligt
var givetvis vilka data som fallstudieföretagens transportörer återrapporterade samt om
detta skiljde avsevärt mellan planerade och avtalade transporter.
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Överlag verkar data för planerad samt utförd transporttjänst med avseende på sändning,
ledtid och leveransprecision utgöra robust och tillförlitlig data. Verklig rutt via
omlastningspunkter var mer osäker data som endast rapporterades av ett fallstudieföretag. Denna rapportering fordrade dessutom viss manuell bearbetning tillsammans
med betydande verksamhetskunskap.
Om mer exakt transportruttning via noder ska inkluderas i en mer kontinuerlig rapportering fordras att transportadministrativa system inkluderar dessa data samt att
understödjande transportörer rapporterar avvikelser.
En slutsats är att för ruttinformation är avsändares verksamhetssystem en tveksam
datakälla. Lämpliga uppgiftslämnare i detta fall är transportörer. För en datainsamling
med syftet att täcka godstransportmarknaden finns dock i detta fall problemet med att
en del av transporterna i landet utförs av utländska transportörer. Avsändares
verksamhetssystem kan användas för riktad datainsamling gentemot större företag som
har ett behov av att ha kontroll över sina transporter.
Kontinuerlig rapportering av transportdata fordrar även att samtliga
transportadministrativa system etablerar möjlighet för dataöverföring via ett API.
Att olika typer av datafångst är fördelaktig för skilda slag av uppgiftslämnare innebär att
en datainsamling genomförd i ett brett syfte och under en längre tidsperiod bör erbjuda
alla tre metoder för datafångst. Att utesluta någon metod innebär högst troligt en
dämpad vilja till deltagande för de organisationer som gynnas av den uteslutna
metoden.
Den största bristen i transportdata är att den endast omfattar de transporter som upphandlas och avropas av betalande part. Detta innebär en betydande risk för
snedvridning i dataunderlag mot främst exportflöden eller transporter mellan två
interna anläggningar. Importflöden med andra juridiska avsändare kommer inte att
kunna rapporteras på samma sätt. Vidare innehöll denna studie mest färdiga produkter,
men detta var framförallt en konsekvens av urvalet av data från uppgiftslämnarnas sida.
Noterbart för en fortsatt utveckling mot användande av mer verksamhetbaserad data för
infrastrukturplanering och transport- och trafikoptimering är de legala krav som måste
tillgodoses avseende transport- och trafikdata. Legala begränsningar kring delning av
transportdata bedöms vara dels säkerhetsaspekter och dels påverkan av
konkurrensvillkor. Säkerhetsaspekter avser legal reglering av risker kring ofrivillig eller
uppsåtlig påverkan av varuförsörjning med avseende på rikets säkerhet (terrorism och
försvar) samt farligt gods (olyckor). För farligt gods kan delning av data även utgöra ett
krav för en säker transportkedja. Påverkan av konkurrensvillkor avser
marknadspåverkan genom otillbörliga horisontella och vertikala samarbeten samt
kartellbildning.
Transportdata beskriver godsets vikt och volym samt dess ledtider från en avsändare till
en mottagare och nästan alltid använt trafikslag för respektive transportlänk i en
transportkedja.
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Trafikdata beskriver hur fordon och farkoster färdas på land, till sjöss samt i
luftrummet. Dessa data ingår inte denna studie men skulle kunna förekomma i en mer
fullskalig övergång till verksamhetsbaserade data.
3.

Undersöka användbarheten, validitet, kvalitet och generaliserbarhet
m.m. för tillgängliga data.

Eftersom medverkande fallstudieföretag rapporterade direkt ur sina
transportadministrativa system kan vi konstatera att transportköpande företag med
nuvarande krav på transportleverantörer inte kan leverera mer högupplöst data med
avseende på ruttning via noder. Den information som möjligen kan diskuteras är
huruvida sändningars vikt och volym är korrekt. Sannolikt är vikten korrekt och baserad
på produkters densitet medan sändningsvolymen kan innehålla avvikelser, särskilt som
få transportköpare bedöms mäta sändningsvolym.
Det har konstaterats att uppgiftslämnare har olika egennyttor för att delta i en
datainsamling. Detta är intressant, det talar nämligen för att ta ett mer samlat grepp
över datainsamling om godsmarknaden har större möjligheter att få ett högt deltagande
än en datainsamling begränsad till ett väl avgränsat syfte. Det typiska fallet är att en
datainsamling genomförs i ett visst specifikt syfte, till exempel att samla in data om
varuflöden för att i planeringen förbättra infrastrukturen. Om det går att lägga
kundsekretessen på en lämplig nivå bör det därmed vara möjligt att förbättra
tillgängligheten för data genom att kombinera flera syften. Till exempel att en
tillämpning för horisontella samarbeten också använda data för infrastrukturplanering.
4.

Beskriva databearbetningen med de osäkerheter och brister som
uppstår

I projektet utgjorde den främsta databearbetningen geopositionering av avsändningsort
och mottagningsort. Med stöd av den programvara som användes för detta arbete
bedöms vissa fel uppstå i exakt positionsbestämning. Orter och adresser kan förekomma
på flera geografiska platser samt att uppgivna adresser kan avse andra funktioner än
transportens avhämtning och mottagning (fakturaadress, huvudkontor etc). Ett av
fallstudieföretagen uppgav att de för varje kund hade åtminstone fyra adresser i sina
register. Det statistiska fel som förstudiens metodval med programvaror för
positionsbestämning åsamkat dataunderlaget bedöms vara under 5 %. Med mer
avancerade programvaror bedöms detta kunna reduceras till <1%. Om geografisk data
dessutom kunde inkludera geokodning skulle avvikelser helt kunna elimineras i
förhållande till grunddata.
5.

Beskriva nuläge och behov av standard för data

I förstudien har endast transportdata inkluderats vilket i huvudsak inkluderar nedanstående data och dess behov av standardisering.

Data

Standardisering
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Avsändningsort

Geokodning av position

Mottagningsort

Geokodning av position

Sändningsstorlek

Vikt och volym samt om uppgifterna är uppmätta eller
bedömda

Avgångstid

Tid och datum samt om möjligt precision för denna
information

Ankomsttid

Tid och datum samt om möjligt precision för denna
information

Trafikslag

Koder för trafikslag samt även typ av lastbärare

Nod för omlastning

Funktion samt inkommande och utgående trafikslag

Varuslag

Enligt NST 2007

6.

Visa exempel på användare och situationer för enkla applikationer
och användning av data

I förstudien ställdes samtliga tre deltagande fallstudieföretags transportdata samman i
en applikation där dessa kan redovisas tillsammans grafiskt i form av kartbilder, samt
filtreras utifrån valda kriterier. Applikationen redovisades för samtliga parter som
medverkar i projektet, det vill säga Trafikverket och infraplaneringsperspektivet samt
fallstudieföretagens transportoptimeringsmöjligheter. Sammantaget verkar applikation
och data kunna tillgodogöra båda dessa intressens behov.
För transportköparna fordras relativt detaljerad information för samordning av
transporter. Samtidigt är det få som är villiga att dela sådan högupplöst information.
Således är nuvarande beskrivning kanske tillräcklig för att kunna hitta potentiella
samarbetspartners där man ändå måste gå vidare för att klarlägga om samarbete
praktiskt kan genomföras.
För infrastrukturplanering bedöms data tillräcklig med undantag för avsaknad av
omlastningsnoder, ruttval samt noder till och från landet.
7.

Intressentmöten och skriftlig avrapportering med rekommendationer

Som avslutning på projektet hölls en workshop med Trafikverket, konsulter i projektet
samt de aktörer som bidragit med data i projektet. Syftet med seminariet var att
presentera och diskutera möjligheter och användningsområden för verksamhetsbaserad
data inom transport-branschen. Vid seminariet fördes en diskussion om resultat och
fortsatt användbarhet som kan ligga till grund för kommande insatser på detta område.
Mötet kunde konstatera att denna form av verksamhetsbaserad data är viktig och
kommer att bli än mer viktig. Den fortsatta utveckling kommer sannolikt att ske gradvis
vilket är den enda rimliga ansatsen för ökad användning av verksamhetsbaserade data.
Utmaningar som måste förbättras omfattar:
-

Datafångsten hos olika aktörer med rapportering till andra parter och databaser
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-

Databaser som kan tillgängliggöras (API) med tillräcklig säkerhet
Utveckling av applikationer som ger nytta till alla berörda parter som bidrar till
dataunderlag

Sammantaget kommer detta antagligen att ske men under en relativt lång tidsperiod och
inledningsvis i olika isolerade plattformar.
Med stöd i dessa tre konkreta fallstudier har FOI-projektet visat på de möjligheter som
finns att samla in transportdata som grund för såväl planering av trafikinfrastruktur
som att optimera transporter.
Studien har visat att:
-

Det går att erhålla transportdata utan omfattande bearbetning från dataägaren i
ett format som möjliggör fortsatt bearbetning
Sammanställa transportdata i överskådligt visuellt format
Det är inte relevant att verifiera dess statistiska relevans i ett litet urval av data
Det går att säkerställa att sekretesskrav och konkurrensfrågor kan beaktas
Bedöma att det finns en potential och möjligheter vid storskalig utveckling av
verksamhetsdata
Data som saknas är noder för transportflöden när de lämnar respektive kommer
in i landet. Vidare är det svårt att hitta och erhålla verksamhets data för
importflöden eftersom dessa oftast betalas av avsändaren och därmed inte finns
i svensk statistik.
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