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Sammanfattning 

I Del 2 ändrade vi inriktning på projektet då vi kommit till slutsatsen att det med dagens 

förutsättningar inte är möjligt att aktualisera NÄTRA-underlaget med en 

enkätundersökning. Dessutom är enkätundersökningar problematiska att använda för 

denna typ av undersökning, framför allt på grund av problem med svarsbenägenhet.  

Vi kom till slutsatsen att det finns ett behov att ta ett steg tillbaka och undersöka vilka 

metoder som är mest lovande att använda för framställning och utveckling av 

kunskapsunderlag om regionala näringslivstransporter. Det finns en rad möjliga metoder 

med olika för- och nackdelar – där vissa är mer lovande på kort sikt och andra är 

intressanta på längre sikt. Tillsammans med Trafikverket kom vi fram till att vi tror att det 

är viktigt att först genomföra en bred inventering av möjliga datakällor för att sen kunna 

utvärdera vilka metoder som är mest lovande för att förbättra kunskapsunderlaget om 

regionala näringslivstransporter. 

Vi genomförde därför en bred kartläggning av trafikflödes- och passagemätningar, 

statistiska undersökningar och registerdata, företagssystem, samt tidigare relevanta 

studier och kartläggningar. Inventeringen visade på olika för- och nackdelar med olika 

datakällor och insamlingsmetoder. Vi studerade även de modellansatser som finns för att 

fånga regionala näringslivstransporter kopplat till det databehov som finns i dessa 

modeller. Efter att ha utvärderat dessa landade vi i att det som var intressant att 

undersöka närmare inom ramen för projektet var registerdata, modellutveckling samt en 

beskrivning av vissa branscher, vilket vi fördjupade oss i.  

Fördjupningen kring registerdata visade att det finns möjligheter till framtagning av 

underlag kring exempelvis fördelning av passager vid trängselskatteportaler med olika 

fordonstyper. Genom att koppla registerdata till trängselskattedata, är det möjligt att 

koppla på branschtillhörighet och göra antaganden om vilka fordon som tillhör lätt 

yrkestrafik exempelvis genom ägartyp, bilmärke, etc. Även vissa uppskattningar om andel 

utländska fordon vid passager är möjliga att göra. Användning av registerdata är relativt 

sett resurs- och tidseffektivt då registerdata redan är sammanställd. Utveckling av en 

lämplig metod för att säkerställa kvalitet och att rätt data tas fram krävs. Initialt krävs att 

ett registeruttag skapas, vilket kan vara problematiskt beroende på vilken organisation 

som söker åtkomst till data och hur kontakten med utlämnarorganisationen ser ut. Oftast 

är det lättast att få åtkomst till sekretesskyddade data för forskare på högskolor och 

universitet.  

Fördjupningen kring modellutveckling visade att det finns olika sätt som modeller kring 

regionala näringslivstransporter kan utvecklas. En variant är att med metaanalys av 
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tillgänglig data från olika källor, sammanställa det och sedan använda olika statistiska 

metoder för att skatta parametrar i modeller som kan användas för att göra 

scenarioanalyser och prognoser. En annan variant är att med hjälp av mer aktuella indata 

(alstringstal och körsträckefördelning samt observerade trafikflöden) med bättre kvalitet, 

förbättra den modellering av lätt yrkestrafik som tagits fram vid konstruktionen av lätt 

yrkestrafik till Sampers regionala modeller (Edwards et al., 201b7). Ytterligare en variant 

är att estimera multinomiala logitmodeller av motsvarande typ som man gjort i Calgary i 

Kanada baserat på exempelvis insamlade data från GPS-mottagare, för att sedan 

kombinera det med samsdata på områdesnivå och annan data av intresse. Det bör också 

vara möjligt att estimera nya OD-matriser för näringslivets transporter med hjälp av 

trängselskattedata i kombination med annan registerdata.  

I fördjupningen kring branscher diskuterades branschindelningar generellt – och lätt 

yrkestrafik och byggbranschen beskrevs mer specifikt. Fokus i beskrivningen var på 

möjligheten till insamling av information och hur branscherna i stort ser ut. 

Olika datakällor är intressanta på olika tidshorisont och för olika syften. På kortare sikt 

menar vi att det viktigaste är att undersöka användbarheten på relativt sett lättillgängliga 

och kvalitetssäkrade data såsom registerdata.  

Vilken data som framför allt är intressant att använda beror på vilken modell som 

används. Vi menar därför att det är viktigt att fortsätta modellutvecklingen och att följa 

utvecklingen inom området. Detta är ett mer långsiktigt arbete. 

Det är också viktigt att parallellt fortsätta att undersöka datakällor som på längre sikt kan 

bli intressanta att använda för detta ändamål. Exempelvis företagssystem är en intressant 

datakälla där det finns information som kan vara intressant underlag om regionala 

näringslivstransporter. I nuläget är det flera frågor som är oklara, t.ex. kopplat till hur 

dataunderlaget skulle kunna tillgängliggöras. Dessutom kräver det troligtvis 

utvecklingsarbete för att tillgängliggöra ett sådant underlag.  
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Förord 

Denna rapport är en delrapportering av det arbete som genomförts inom ramen för FOI-

projektet Aktualisering av NÄTRA-underlaget. Etapp 2. Projektet, benämnt Etapp 2, är ett 

fortsättningsprojekt av Etapp 1. Projekten har som målsättning att på sikt förbättra 

kunskapen om regionala godstransporter, bl.a. för att ha bättre underlag i modellverktyg.  

Projektet var finansierat av Trafikverket och genomförs av Sweco Society. Projektledare 

på Trafikverket var Carsten Sachse och projektledare på Sweco var Linda Ramstedt. 

Projektgruppen bestod i övrigt framför allt av Bo Thydén, Henrik Edwards, Joacim Thelin 

och Anton Holgersson på Sweco. 
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1 Inledning  

Efter genomförandet av enkätundersökningen för branschen Transport i Stockholms län, 

kom vi fram till att på grund av de problemen vi hade med framför allt svarsbenägenheten 

och kvalitet på svaren, så är det inte meningsfullt att gå vidare och genomföra 

undersökningen för övriga branscher i Stockholms län och på sikt för övriga Sverige. Vi 

kom till slutsatsen att det finns ett behov att ta ett steg tillbaka och undersöka vilka 

metoder som är mest lovande att använda för insamling av dataunderlag om regionala 

näringslivstransporter. Det finns en rad möjliga datainsamlingsmetoder med olika för- och 

nackdelar – där vissa är mer lovande på kort sikt och andra är intressanta på längre sikt. 

Tillsammans med Trafikverket kom vi fram till att vi tror att det är viktigt att först 

genomföra en bred inventering av möjliga datakällor för att sen kunna utvärdera vilka 

metoder som är mest lovande för att förbättra kunskapsunderlaget om regionala 

näringslivstransporter. 

Inventeringen av datakällor skedde delvis inom ramen för ett uppdrag åt Trafikanalys 

(Ramstedt et al., 2017; Trafikanalys, 2017b; Trafikanalys; 2018) då det sammanföll med 

att Trafikanalys fick ett regeringsuppdrag om att utvärdera hur kunskapen om urbana 

godstransporter, och särskilt lätta lastbilar, kan förbättras1 .  

Den här rapporten inleds med en presentation av en inventering och analys av olika 

datakällor. De datakällor som inventeras är trafikflödes- och passagemätningar, 

företagssystem, statistiska undersökningar och registerdata, samt tidigare studier och 

kartläggningar. Då modeller och tillgången till data är nära sammankopplade utreder vi i 

ett separat kapitel vilka modeller och angreppssätt som finns idag kring regionala och 

urbana näringslivstransporter. Förslag som vi tror är mest lovande att gå vidare med 

presenteras och det ges en fördjupad beskrivning av de områdena. Slutligen diskuteras 

projektets slutsatser och rekommendationer för fortsatt arbete ges. 

  

                                                      

1 https://www.trafa.se/vagtrafik/hur-kan-vi-oka-kunskapen-om-godstransporter-med-latta-

lastbilar-7270/  

https://www.trafa.se/vagtrafik/hur-kan-vi-oka-kunskapen-om-godstransporter-med-latta-lastbilar-7270/
https://www.trafa.se/vagtrafik/hur-kan-vi-oka-kunskapen-om-godstransporter-med-latta-lastbilar-7270/
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2 Inventering och analys av datakällor för bättre kunskap om regionala 
näringslivstransporter 

I detta kapitel summeras inventeringen av datakällor för bättre kunskap om regionala 

näringslivstransporter. En mer omfattande version av inventeringen finns i den rapport 

Sweco tog fram inom ramen för Trafikanalys regeringsuppdrag (Ramstedt et al., 2017). 

Inventeringen som skedde inom ramen för Trafikanalys uppdrag hade fokus på urbana 

godstransporter. Datakällor för urbana respektive regionala datakällor skiljer sig inte 

nämnvärt.  

Inventeringen inleds med en beskrivning av det behov som finns av kunskapsunderlag, 

följt av en genomgång av olika typer av datakällor. En sammanvägd analys av 

inventeringen görs slutligen. Inventeringen har i huvudsak ett svenskt perspektiv, men 

goda exempel från utlandet inkluderas också i beskrivningen. Problem och brister med de 

olika datakällorna, samt styrkor och utvecklingsmöjligheter tas upp.  

2.1 Behovet av kunskapsunderlag 

Det finns en rad olika aktörer med intresse av att ha god kunskap om urbana och 

regionala godstransporter. Exempel på aktörer är Trafikverket, kommuner och regioner. 

Exempel på typer av frågor som aktörerna vill kunna besvara kring urbana 

godstransporter är följande:  

• Analyser av åtgärder på transportsystemet 

• Påverkan på distributionsmönster vid förändringar 

• Följa och utvärdera utvecklingen av urbana godstransporter (bl.a. kopplat till 

miljömål) 

• Styra utvecklingen av urbana godstransporter för att öka effektiviteten och 

minska miljöpåverkan. 

På nationell nivå finns Trafikverkets nationella modeller Samgods och Sampers med 

information om nationella godstransportflöden (Samgods) och persontransportflöden 

samt regionala flöden av yrkestrafik på väg (Sampers).  

Idag finns det visst underlag om regionala näringslivstransporter, men det är i vissa fall 

önskvärt att ha bättre kvalitet och finare detaljeringsnivå på underlaget för att man mer 

trovärdigt ska kunna uttala sig om hur de regionala näringslivstransporterna ser ut idag. 

Den kunskap som är mest bristfällig är den som rör lätta lastbilar. 

Det finns ett behov av att kunna följa trender i branschen, exempelvis hur distribution och 

e-handel idag påverkar näringslivstransporterna. Byggbranschen står för en stor del av 

godstransporterna i städerna (ca 50 procent enligt vissa uppgifter), och dessa 
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transporters påverkan (på exempelvis buller, framkomlighet, luftkvalitet och klimat) är 

viktigt att ha bra kunskap om. Det är både av intresse att följa godsets flöden och 

fordonens flöden. Viss typ av information är det önskvärt att fånga mer kontinuerligt 

(exempelvis trafikflöden), medan annan, mer beskrivande information inte behöver 

fångas lika frekvent. 

Sammanfattningsvis kan behovet av kunskap om näringslivstransporter summeras enligt 

nedan: 

• Trafik- och transportflöden i ett område (OD-flöden) 

o Fordonstyper (t.ex. lätta vs. tunga lastbilar, personbilar) 

o Fordonens rutt inkl. antal stopp 

▪ Alt. antal besök vid olika arbetsställen el. dyl. 

o Tidpunkt för transport (påverkan vid rusningstid är av intresse) 

o Typ av transport  

▪ Branschtillhörighet 

▪ Gods- eller tjänstetransport 

• Om godstransport  

o typ av gods 

o ev. vikt på gods och fyllnadsgrad 

Utifrån information om flödena av regionala näringslivstransporter är det möjligt att 

uppskatta det totala trafikarbetet med olika fordonstyper, uppskatta miljöeffekter såsom 

mängd CO2-emissioner, påverkan på luftkvalitet, bulleruppskattningar.  

2.2 Tidigare studier och kartläggningar av näringslivstransporter  

Det finns en rad samlastnings- och citylogistikstudier gjorda där data om urbana och 

regionala godstransporter samlats in. Vissa studier handlar om att kartlägga data om 

godstransporter i ett område (besöksinformation), exempelvis vid ett affärsområde, ofta 

för att undersöka möjligheten att reducera antalet lastbilar i området. Vanligt är att 

information om antal fordon, fordonstyp (exempelvis lätt lastbil, distributionsfordon, 

avfallsfordon, cykel eller trailer etc. samt mängden gods som ankommer eller avgår 

till/från området. Vid sådana studier samlas det inte in information om varifrån lastbilarna 

kommer ifrån eller vart de ska efter besöket vid området, då det endast är själva området 

som är intressant. Exempel på sådana kartläggningar är mätningar i centrala Göteborg så 

som Case Nordstan (Ranäng & Wedel, 2011), Uppföljande gods- och trafikmätning 

Nordstan 2016 (Ranäng & Lannemyr, 2016) samt mätning av godstrafik i ett specifikt 
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område i Innerstaden Domkyrkoplan i SendSmart-projektet (Ranäng & Medin, 2013). 

Likande mätningar har gjorts i andra städer så som exempelvis i Uppsala (Koucky, 2015).  

Andra typer av studier handlar om framtagning av nyckeltal, exempelvis för att vid 

exploatering av nya områden underlätta för planeringen av en viss mängd 

godstransporter. Nyckeltalen tas ofta fram kopplat till antal anställda vid ett arbetsställe, 

ytan som upptas av verksamheten och vilken bransch det handlar om, och handlar ofta 

om en viss godsmängd, d.v.s. de kopplar ofta inte till antalet lastbilar. Andra typer av 

studier handlar om samlastning av godstransporter inom ett visst område. Ofta har man 

först kartlagt de befintliga flödena för att sen undersöka möjligheten till samlastning. 

Södertörns-kommunerna samordnar sina kommunala godstransporter och i Novelog-

projektet ska man testa samlastning i Nordstan i Göteborg. För Nordstan har man först 

kartlagt flödena till mottagare och tagit fram nyckeltal för godsgenerering, preliminära 

resultat presenterades på VREF 20162. Resultaten används i Dencity-projektet för 

godsgenerering till Frihamnen1. Atkins har kartlagt godsflöden och har med hjälp av det 

insamlade underlaget tagit fram en regressionsmodell för att estimera antal besök av 

leveransfordon per vecka vid olika etableringar för områden i Göteborg och Stockholm 

(Atkins, 2017). Regressionsmodellen påminner om Trafikverkets alstringsverktyg. 

Regressionsmodellen ger endast fordonsbesök, inte fordonets start- och målpunkt, vilket 

innebär att nätverkseffekter inte kan fångas med denna modell. Regressionsmodellen 

testas nu för det nya området Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Nyckeltal som tagits 

fram för ett visst område kan eventuellt vara möjliga att använda även för andra områden 

i t.ex. andra delar av landet där förhållandena liknar varandra. 

Staffan Algers genomförde 2011 en förstudie om ”ej modellerad trafik”, d.v.s. den trafik 

som inte modelleras i Sampersmodellen. Sådan trafik rör framför allt den lätta 

yrkestrafiken som det saknas underlag om. I förstudien samlades information om ett antal 

vägavsnitt i Stockholm och Göteborg med hjälp av filmning, nummerskrivning av 

observerade fordon, identifikation av fordon m.h.a. bilregistret samt uppföljningsintervjuer 

av förare enligt bilregistret (Algers, 2011). Denna undersökning har bl.a. använts i 

Lastbilsmatrisuppdraget för att uppskatta andelen lätt yrkestrafik av det totala trafikarbetet 

(se Edwards et al., 2015).  

I arbetet med att konstruera matriser för lätt yrkestrafik till Sampersmodellen har man 

genomfört filmningar av ett antal vägavsnitt och med hjälp av okulära bedömningar har 

man tagit fram uppskattningar av andel lätt yrkestrafik på vägar med olika funktionella 

                                                      

2 Volvo Research and Educational Foundations, VREF 2016 – konferens i Göteborg på 

temat “Plan for the future – sharing urban space” 
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vägklasser (Edwards et al., 2015). Dock gick det i denna undersökning inte att hitta 

samband mellan funktionell vägklass och andel lätt yrkestrafik. 

2.3 Statistiska undersökningar och registerdata 

I Sverige tar Trafikanalys kvartalsvis fram Lastbilsundersökningen, som är en 

urvalsundersökning på nationell nivå där urvalsenheten är tunga svenskregistrerade 

lastbilar. Målpopulationen är varutransporter utförda av tunga lastbilar. Uppgifter som 

bland annat samlas in är körsträckor och typ av transporterat gods. Undersökningen 

genomförs kvartalsvis med ett roterande urval. Undersökningen har ett nationellt 

perspektiv och är officiell statistik. Variabler och data är EU-reglerade men det finns fler 

variabler i undersökningen än vad som krävs av regleringen. Genom sitt nationella 

perspektiv blir täckningen relativt dålig på mer detaljerad nivå, eftersom antalet mätningar 

blir relativt få på lägre nivåer. I Lastbilsundersökningen dras urvalet på NUTS2-nivå, som 

i Sverige består av åtta regioner. I undersökningen vill man dock få ner de geografiska 

nivåerna till fem egenkonstruerade nivåer för att anpassa nivåerna efter undersökningens 

syfte (lika storlek mellan nivåerna med hänsyn till fordonsägarnas geografiska placering). 

Totalt ingår cirka 2 800 tunga lastbilar i urvalet varje kvartal. Om en region som till 

exempel Stockholms län ska analyseras blir det svårt att dra kvalificerade slutsatser. Med 

tiden har också svarsbenägenheten avtagit. Trots att undersökningen har 

uppgiftslämnarskyldighet sjunker svarsandelarna. Kvaliteten på svaren tycks även 

försämras genom att benägenheten att svara att lastbilen står still under perioden ökar. 

Även oförändrade uppgifter från en insamlingsperiod till nästa tycks öka. 

Varuflödesundersökningen (VFU) är en undersökning med fokus på flöden av varor, 

inte flöden av fordon. Undersökningen syftar till att förbättra kunskapen om näringslivets 

godstransporter och ge en samlad bild av näringslivets behov av att transportera gods 

inom landet och utrikes. Statistiken ska gå att bryta ned dels på regioner och branscher 

som genererar varuflöden och dels på vilka varuslag som hanteras. Undersökningen är 

officiell statistik och är i och med det under regleringar och relativt hårda krav på kvalitet.  

VFU:n är tids- och resurskrävande att genomföra, vilket innebär att den inte genomförs 

särskilt ofta (2016 genomfördes den senast med publicering år 2017, dessförinnan år 

2008). Det som samlas in är framförallt varudefinitioner i form av KN-koder som är en 

harmoniserad nomenklatur inom EU för att klassificera olika varutyper. I undersökningen 

är flödet på regional nivå av intresse men det finns inga uppgifter om vilken typ av fordon 

som transporterar godset. Däremot finns branschtillhörighet hos uppgiftslämnaren. 

Vägtrafikregistret eller fordonsregistret är ett register som hålls av Transportstyrelsen. I 

registret finns alla fordon som har registreringsplikt registrerade. Beroende på typ av 

fordon finns väldigt detaljerad information om fordonet men också om ägaren. Data i 

registret är sekretessklassad så utdrag från registret är svårt att få. Det krävs tillstånd och 

i princip lämnas aldrig fordonets registreringsnummer ut. 



  

   

 

 

9(63) 

 RAPPORT 

2018-06-08 

 

 

 

 

Företagsregistret eller företagsdatabasen (CFAR) som SCB förvaltar är till för den 

samhällsviktiga statistiken som t.ex. företagens ekonomi och olika prisindex. SCB vårdar 

registret och förvaltar det. I registret finns t.ex. uppgifter om antalet anställda, 

branschtillhörighet, registrerad ägare och organisationsnummer. Det är möjligt att få 

utdrag ur registret till en kostnad men aldrig för alla variabler. Vissa variabler klassificeras 

i grupper eller intervall för att kunna lämnas ut. Det gäller t.ex. antalet anställda. 

I Sverige finns det idag ingen statistisk undersökning som har till syfte att samla in data 

från transporter med lätta lastbilar. Internationellt sett finns samma behov som i Sverige 

av att sammanställa data från transporter med lätta lastbilar. Även där saknas 

informationen. I bland annat Norge, Nederländerna och Schweiz genomförs 

undersökningar där lätta lastbilar är urvalsenheten. Det är ambitiösa och relativt stora 

urval för att få god täckning och bra kvalitet på data. Uppgiftslämnare är i första hand 

juridiska ägare till lätta lastbilar och nationell täckning har varit syftet. Undersökningarna 

genomförs med långa intervall. De är kostsamma men genom att vända sig till juridiska 

ägare kan en acceptabel svarsandel nås. Genom dessa undersökningar har man fått 

information om framför allt körsträckor och körmönster hos lätta lastbilar. Insamlade data 

om godsinnehåll har inte samlats in, bara skattningar av det transporterade godsets vikt. 

Dessa undersökningar planeras att genomföras kontinuerligt men är till sin karaktär 

fortfarande i ett pilotstudie.  

I Sverige har nyligen Trafikanalys kommit till slutsatsen att en undersökning av 

transporter med lätta lastbilar är den väg som man bör gå för att inom rimlig tid kunna få 

in uppgifter om denna typ av transporter (Trafikanalys, 2018). Undersökningen föreslås 

kompletteras med registeruppgifter från fordonsregistret. Förslaget är att börja i liten skala 

för att med tiden utvidga och komplettera undersökningen med tilläggsinformation. Detta 

tillvägagångsätt är ett väl inarbetat och vanligt grepp att använda när större 

undersökningar ska byggas upp. Genom att skala upp undersökningen kan erfarenheter 

tas till vara och ändringar genomföras relativt snabbt för att anpassa metoden allt för att 

få så bra kvalitet som möjligt men också för att hålla nere uppgiftslämnarbördan. Genom 

att använda Lastbilsundersökningens upparbetade rutiner (insamlingsmetod och 

tillvägagångsätt) kan en ny undersökning riktad till lätta lastbilstransporter dessutom bli 

användbar tillsammans med Lastbilsundersökningen. Genom att börja i liten skala och 

framför allt inte fråga ”för mycket” initialt kan även en förståelse för syftet byggas upp hos 

respondenten. När väl respondenterna har fått in sina rutiner är förhoppningsvis viljan att 

lämna mer utförliga uppgifter större.  

Initialkostnaden när en återkommande urvalsundersökning ska startas upp är mycket 

hög. Kontaktpersoner som ska förstå vilka uppgifter som ska inrapporteras är inte lätt att 

hitta hos företagen. Framför allt hos stora företag kan det vara mycket svårt att hitta rätt 

person, men när det väl är gjort har de ofta resurser att avstå för uppgiftslämning. I 

mindre företag kan det vara lättare att hitta rätt kontaktperson men däremot kan tid eller 
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resurser (ekonomiska) vara svåra att avsätta för uppgiftsrapportering. Denna erfarenhet 

visade sig stämma när pilotundersökningen och den avgränsade undersökningen i 

Stockholms län genomfördes i detta projekt. Detta sammantaget talar för en mycket stor 

kostnad i fråga om personella resurser som ska bygga upp kontakter med företagen i en 

ny urvalsundersökning. När väl kontakten är etablerad visar det sig ofta att den behöver 

vårdas och att den oftast blir bäst om undersökningen genomförs med täta intervall 

istället för med längre intervall då risken är relativt stor att kontaktpersonen exempelvis 

slutar. 

Det är ännu svårare att nå fysiska ägare till lätta lastbilar. De behöver vara med för att få 

en representativ bild av transporterna med lätta lastbilar. De har inte uppgiftslämnar-

skyldighet och svarsbenägenheten är troligen mycket låg på grund av tids- och 

resursbrist. En möjlighet är att undersökningen kompletteras med uppgifter om fysiska 

ägare från register alternativt uppmätta flödesdata. 

Vid sökningen av statistik har vi inte hittat någon information om samkörning av register, 

detta tycks endast förekomma i forskningsprojekt.  

En möjlighet för att få mer information om lätta lastbilar i Sverige är att undersöka 

möjligheten att använda nyckeltal från internationella undersökningar för svenska 

förhållanden. Det skulle kunna vara intressant att göra en sådan jämförelse med den 

undersökning Trafikanalys planerar för år 2019. 

2.4 Trafikflödes- och passagemätningar 

I detta avsnitt ges en summering av olika trafikflödes- och passagemätningstekniker. 

En vanligt förekommande trafikmätningsteknik är slangmätning, där en luftslang 

placeras över vägbanan och registrerar fordon som passerar. När fordonsaxlar pressar 

samman gummislangen och registrerar den luftpuls som uppstår av trycket. Beroende på 

fordons axelavstånd kan fordonstyper klassificeras. I dagsläget kan upp till 6 fordonstyper 

klassificeras. Lätta lastbilars axelavstånd är för likt axelavståndet för somliga 

personbilsmodeller och kan därför inte klassificeras ur data med dagens utrustning. 

Slängmätningstekniken används främst för trafikmätning under en begränsad tidsperiod.  

För mätning under längre tidsperioder är induktiva slingor vanligt förekommande. 

Induktiva slingor fästs istället ned några centimeter i vägbanan och använder induktansen 

som uppstår när fordon passerar slingan. Klassificering av fordonsklasser görs med 

användning av medelamplitud och fordonslängd, vilket kan registrera upp till sex 

fordonsklasser.  

Induktiva slingor och slangmätningars nackdel är främst att antal fordonsklasser som kan 

klassificeras ofta inte är tillräckligt för att få basflöden inom exempelvis lätta lastbilar. En 

fördel med dessa datainsamlingsmetoder är att de är vanligt förekommande och ofta 
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billiga i jämförelse med modernare mätmetoder. Om möjlighet finns att utveckla nya 

klassificeringsalgoritmer som kan särskilja fler fordonsklasser så kan mätmetoderna bli 

användbara för kartläggning av lätta lastbilar i godstrafik. 

En modernare teknik som bygger på induktiv teknik är magnetiska puckar. En sensor i 

form av en puck placeras i vägbanan och mäter förändringar i jordens naturliga 

magnetfält. Sensorn registrerar förändringar i det magnetiska fältet som sedan 

analyseras av en mjukvara. Denna teknik möjliggör klassificering av fler fordonstyper, 

inklusive lätta lastbilar. Företaget Sensebit levererar ett antal modeller som använder sig 

av tekniken för att detektera fordon. Efter att data samlats in bestäms vilket 

klassificeringsschema för fordonstyper som ska användas. Klassificeringen sker utifrån 

fordonens olika bottenplattor (genom induktion) och med denna teknik kan, enligt 

leverantören, olika fordonstyper särskiljas. Exempel på fordonstyper som kan urskiljas är 

lätta lastbilar (vans m.m.), distributionsfordon, motorcykel, personbil, personbil med släp, 

lastbil, lastbil med släp, lastbil med semitrailer och buss. 

Kamera-och sensorteknik används i olika kombinationer för att mäta trafikflöden. 

Kameratekniken kombineras vanligast med lasersensorer, där lasersensor registrerar när 

ett fordon passerar körbanan och kameran registrerar fordonets registreringsskylt. 

Därefter krypteras data och kopplas mot transportstyrelsen fordonsregister. På så sätt 

kan information fås om fordonstyp, ägandeform (privat/företag), postnummer där bilens 

ägare är registrerad m.m. Trängselskattesystemet är exempel på ett system som 

använder kamera-och sensorteknik. Företagen Facility Labs och Bliptrack erbjuder även 

produkter med denna teknik. Dessutom kan information kombineras med data från 

statistiska centralbyrån (SCB), exempelvis mot information om befolkningen i ett område 

för respektive postnummer där fordonsägare är folkbokförda. Med hjälp av denna teknik 

kan mer detaljerad fordonsinformation fås till skillnad från t.ex. traditionella mätmetoder. 

Möjligheten med mer detaljerad fordonsklassificering möjliggörs eftersom exakt 

fordonstyp finns i data. Data kan även aggregeras till att klassificera exempelvis lätta 

lastbilar i yrkestrafik. För att kartlägga restider och möjliga rutter krävs däremot att 

flertalet sensorer placeras på strategiska positioner. En möjlighet är att dela in städer i 

korridorer där exempelvis trängselskattesystemet kan fungera som en korridor. Med den 

metoden kan restider och möjliga rutter uppskattas för godstrafik inom och för korsande 

korridorer. Nackdelen med ett täckande kamerasystem är högre investerings- och 

underhållskostnader.  

Weigh-in-motion (WIM) är en teknik för att väga tunga lastbilar som trafikerar vägar så 

tunga fordon medför ett stort slitage på vägarna. WIM kan användas för att hitta 

överlaster. Förutom att väga fordon då de passerar kan WIM-teknik registrera hastighet, 

fordonets längd och axelavstånd. WIM används framför allt vid högtrafikerade vägar och 

finns t.ex. i södra Stockholm.   
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Motorway control system (MCS) används vanligen som kövarningssystem på 

högtrafikerade vägar men registrerar därmed även trafikflödet. Registrering av 

hastigheter i realtid varnar för exempelvis köbildning och via dynamiska skyltar uppmanas 

trafikanterna att sänka hastigheten och/eller byta fil. Över varje körfält placeras 

radardetektorer som registrerar trafikflödet samt mäter fordonshastigheter. Endast tunga 

lastbilar och personbilar kan idag klassificeras som fordonstyper ur MCS-data. 

Floating car data (FCD) är en metod för att samla in trafikrelaterade data från användare 

på trafiknätet. FCD baseras på insamling av positioneringsdata från vanligtvis mobila 

nätverket och GPS men även via Bluetooth och Wifi. Informationen kan sedan användas 

för att se hur fordon förflyttar sig i vägnätet och därmed uppskatta bland annat 

trafikflöden, restider och trafikköer. Exempel på företag som samlar in FCD är Waze, 

Google och INRIX. FCD används även av Google Maps med deras funktion kallad trafik 

som visar framkomligheten på olika vägar i ett grafiskt gränssnitt. Fördelen med FCD är 

att data samlas in i stor skala utan att fysiska datainsamlingssystem behövs monteras 

som för exempelvis passagemätningar. FCD ger däremot ingen information om 

fordonsklass om inte fordonsflottan redan är känd av ett specifikt system, vilket ofta kallas 

för Fleet Management System (FMS). Dessutom ger FCD relativ information, vilket 

innebär att uppgifter om antal fordon inte ges. 

Användning av mobilnätsdata som indata till prognosmodeller för persontrafik har 

undersökts i forskningsprojekt (Allström et al., 2016). Möjligheten att estimera OD-

matriser, restider, ruttval och färdmedel med användning av mobildata har studerats i 

projektet. Mobiltelefoner sänder kontinuerligt upp information om användarens position, 

dock med varierande detaljgrad. Fördelen med mobildata är den stora datamängden till i 

förhållandevis låga kostnader på stor yta. Tekniska svårigheter relaterat till bristande 

precision kan begränsa datas duglighet. Det är inte heller helt självklart med vilket 

färdmedel de rör sig. Studien menar att mobilnätsdata inte löser alla behov som finns 

utan är en del i ett större pussel där många olika datakällor kombineras. Förutsättningar 

finns dock för att mobilnätsdata ska bli en viktig del i detta pussel och bidra till bättre 

strategiska trafikmodeller.  

Resvaneundersökningar har traditionellt genomförts genom att deltagare i 

undersökningen för resedagbok. En alternativ resvaneundersökning genomfördes i 

projektet SPOT (Allström et al., 2016). SPOT är ett pilotprojekt där en mobilapplikation 

loggar GPS-data för att få information om resenärens resvanor. Deltagare kunde även via 

ett webbaserat gränssnitt se, korrigera och komplettera insamlade data. Rekryteringen av 

deltagare till undersökningen var precis som traditionella resvaneundersökningar en 

kritisk fas i projektet.  Resultat visar att ny information kan fås med användning av 

mobilapplikation, däremot behöver klassificeringsmetoder utvecklas för ett helt 

automatiskt system.  
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2.5 Företagssystem och system i fordon 

I detta avsnitt ges en summering av olika företagssystem. Inventeringen baseras till viss 

del på intervjuer genomförda inom ramen för Trafikanalys uppdrag (Ramstedt et al., 

2017). 

Kommunikationen mellan företagssystem sker i regel via EDI (Electronic Data 

Interchange). EDI innebär standardiserade elektroniska transaktioner vilket gör 

kommunikationen effektiv och tillförlitlig.  Trots att EDI är en standard så förekommer det 

många olika varianter av denna. Mycket arbete får därför läggas på att göra anpassningar 

för att få kommunikationen att fungera. För datafångst används ofta handdatorer och 

andra optiska läsare i produktionen, även mobiltelefoner har idag funktionalitet för att 

klara datafångst. 

Varuägare har företagssystem för att planera sin verksamhet och i många fall kan dessa 

system ha funktionaliteter för att stödja företagets logistik. Det går då att finna information 

om produkternas vikt och volym. Ibland kan det även finnas kopplingar till vilken aktör 

utför transporterna.  

I speditörsystemen finns det information som speditörerna behöver för att fysiskt kunna 

utföra transporten. Detta innebär att det går att hitta information om avsändare, vikt och 

volym för godset samt mottagare. Att kunna dela med sig av informationen för 

statistikproduktion är inte okomplicerat. Om datan skulle delas måste det stämmas av 

även med varuägarna. Möjligtvis kan det vara enklare att dela data på en mer 

aggregerad nivå. Det har genomförts projekt för att försöka samla in data från speditörer, 

men intresset från speditörernas sida har varit svalt.  

TransportAdministrativa system (TA-system) används av transportköpare för att köpa 

transporttjänster. TA-systemen är i grova ordalag en EDI-växel för fraktbokning samt 

utskrift av fraktdokument. Systemen innehåller bland annat information om avsändare, 

mottagare samt vikt- och volymuppgifter för det gods som ska skeppas. De företag som 

driftar systemen, TA-leverantörer, äger inte datan på detaljnivå. En del leverantörer ser 

dock möjligheter till att dela med sig av data på en aggregerad nivå för statistiksyfte. De 

är då viktigt att det finns en affärsmodell för detta så att man får kostnadstäckning kring 

det arbete som krävs för att ta fram och sammanställa data.  

Transport Management System (TMS) tillhandahåller fler funktionaliteter än TA-

systemen. Detta kan var funktioner som ordermottagning, planering och uppföljning. 

Kunder till dessa system är ofta lastbilscentraler, åkerier och budföretag. Det är kunderna 

som äger data i systemen. Vissa kunder kan se risker utifrån konkurrenssynpunkt med att 

göra data offentlig.  

Fleet Management System (FMS) är system som hjälper åkare att optimera sin 

fordonsflotta. Vanligt förekommande funktionaliteter är GPS-positionering, tidsstämpel 
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och bränsleförbrukning. Stora fordonstillverkare har gått samma för att skapa en standard 

för FMS system för att kunna tillgängliggöra data för tredje part. När det gäller 

ägandeskapet av data beror det på hur avtal är utformade mellan parter. För det 

intervjuade företaget har man inget ägarskap kring orderdata och godset som färdas på 

fordonen, däremot äger FMS-leverantören fordonsdata så som positionering och 

tidstämpling av fordonen. 

Återförsäljare av lastbilar erbjuder sina kunder fordonssystem för att kunna övervaka sin 

fordonsflotta. Fordonstillverkaren Volvo uppger att omkring hälften av kunderna har 

fordonssystemet installerat. De tjänster som erbjuds är i grunden desamma som för FMS, 

men FMS kan till skillnad från fordonssystemen samla in information från flera olika 

fordonstillverkare. Informationen ägs av kunderna och en intervjuad aktör angav att 

individuella avtal för respektive kund är ett måste för att kunna dela med sig av data. 

Då i princip alla har en mobil, så är det möjligt att följa ett fordons rörelse så länge det 

finns ett sim-kort i bilen. Att med hjälp av mobilnätsdata fånga fordons flödesdata kan 

vara särskilt intressant för exempelvis lätta lastbilar som är en heterogen typ av 

transporter. Det pågående utvecklingsprojektet kring en mobil-applikation för att fånga 

information om resor (Allström et al., 2016) är intressant och det är intressant att även 

undersöka möjligheten att fånga information om lätt yrkestrafik med denna mobil-

applikation. 

Sammanfattningsvis visar vår kartläggning av företagssystem att det finns mycket 

intressant data i dessa system som skulle kunna vara bas för statistikunderlag för 

godsflöden samt trafikflöden för lätta lastbilar, distributionsfordon och övrig trafik i urban 

och regional miljö, se detaljerad information i (Ramstedt et al., 2017). Se Figur 2.1 för en 

översikt över olika företagssystem.  

Gemensamt för källorna är att det är data om verkliga transporter och informationen finns 

i elektroniskt format. Data på aggregerad nivå skulle behöva sammanställas på nya sätt 

för att fungera som bas för statistikunderlag. Det finns en utvecklingskostnad förknippad 

med detta, men om sådan utveckling görs skulle det gå att regelbundet få uppdatering av 

liknande data och att man på så sätt skulle kunna följa utvecklingen av både varuflöden 

och fordonsflöden i urban och regional miljö (och i resten av Sverige). Många företag är 

dessutom globala och information skulle därför också kunna erhållas om hela 

leveranskedjan inklusive import och exportflöden. Källorna är ofta överlappande eftersom 

data om samma sändning ofta finns i flera olika system. För att få en korrekt helhetsbild 

måste detta tas i beaktande.  
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Figur 2.1. Schematisk översikt av olika företagssystem som kan vara intressanta som datakällor. 

Källa: Ramstedt et al., 2017. 

För kunskap om varuflöden är TA-system samt varuägarnas och speditörernas system 

intressantast. Via kombination av speditörers system samt med TMS (transport 

management system) kan koppling mellan varuflöde och fordon göras. Rent teoretiskt 

skulle fyllnadsgrad för en relation kunna beräknas genom att varuflödet är känt samt 

också vilken typ av fordon och hur många som trafikerat just den rutten samt deras 

lastkapacitet (vikt och/eller volym). 

För att få bättre kunskap om trafikrörelser, färdvägar, restider, mönster, stopptid i olika 

viktiga målområden m.m. är FMS (Fleet Management System) och on board-system 

intressanta datakällor. Piloten för automatisk datainsamling med hjälp av FMS som 

genomfördes i Göteborg 2016-2017 visade att detta är en lovande datakälla och en 

utökning av en sådan till hela Sverige eller helt enkelt upphandling av en sådan tjänst 

skulle vara ett intressant nästa steg för att fånga information om distributionstrafikens 

urbana godstransporter (Ranäng, 2017). För urbana och regionala godstransporter med 

lätta lastbilar, såsom hantverksfordon, men även personbilar i yrkestrafik skulle system 
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som hanterar elektronisk körjournal etc. behöva utredas vidare för att se om det är en 

intressant datakälla. 

Data som härrör sig till faktiska transporter bör ha en god kvalitet då den ligger till grund 

för ekonomiska transaktioner mellan olika aktörer i logistikkedjan, vissa aktörer har 

kontrollsystem så som vikt- och volymmätning av gods i produktionen för att säkerställa 

korrekt information3. Om utveckling görs så att datauttag kan göras regelbundet med liten 

arbetsinsats vid varje uttag, skulle det bidra till väsentligt ökad kunskap om 

godstransporter i urban miljö. 

Sammanfattningsvis har de intervjuer som har genomförts inom ramen för Trafikanalys-

uppdraget (Ramstedt et al., 2017) visat att företagen ser möjlighet att dela med sig av 

data för sammanställning av data på aggregerad nivå. Helst skulle företagen 

sammanställa detta själv, och i så fall få ersättning för den tiden. En viktig aspekt är 

sekretess, d.v.s. att man inte avslöjar individer och enskilda företag. Vid införandet av 

dataskyddsförordningen, som ersätter PUL, under 2018 blir detta troligen än mer viktigt4. 

Affärsmodeller som används styr till viss del tillgängligheten på data. Ofta köper företag 

data till sina system. Data finns, men hur tar olika aktörer hand om den? Olika aktörer har 

olika pusselbitar. Data används idag främst för att utveckla och optimera sin egen 

verksamhet och produktion. Aktörer som aggregerar data är nyckelaktörer. Affärsmodell 

och vilka avtal man har med olika aktörer så som kunder är viktig för att möjliggöra 

delning av data. Aggregerade data, där varken företag eller individer kan identifieras, 

förefaller vara en förutsättning för att kunna dela data.  

Hantverksfordon och servicefordon förefaller svårare att kartlägga. Dialog med 

branschorganisationer för hantverkare och en fördjupad kartläggning av denna del av 

fordonsflottan skulle kanske kunna vara ett bra nästa steg. Ny teknik som kombinerar 

sensorer i infrastruktur, kamerateknik och slagning mot exempelvis fordonsregister 

(exempelvis Facility labs och trängselportalsystem) skulle också kunna användas för 

bättre kunskap om antal, ägarstruktur, bransch etc. Ägarföretags SNI-koder skulle kunna 

vara till hjälp för att kategorisera servicefordon och hantverksfordon i olika branscher. 

När det gäller att fånga olika fordonstyper i infrastrukturen kan nya sensorer med bättre 

klassificerade data avseende fordonsklasser (van, lätt lastbil, distributionsfordon, trailer, 

                                                      

3 Uppgifter från Niklas Ward, DBSchenker, vid intervju höst 2017 

4 Den 25 maj 2018 träder den nya GDPR- (General Data Protection Regulation) 

lagstiftningen i kraft. Den nya lagstiftningen innebär betydligt tuffare krav på hantering av 

personuppgifter än PUL.  http://www.eugdpr.org/ , 

http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2017/las-mer-om-dataskyddsforordningen/ 

http://www.eugdpr.org/
http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2017/las-mer-om-dataskyddsforordningen/
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inrikes ekipage, personbil) vara till stor hjälp, men den typen av data ger inget svar på 

innehåll i fordon eller syfte med resa eller bransch. 

Till skillnad från passagemätningar så kan positioneringsmetoder som i Floating Car Data 

(FCD) och Fleet Management System (FMS) användas för att uppskatta restid, vägval 

och OD-flöden. En fördel med FCD är att data samlas in enkelt och snabbt. Dessutom 

kan stora mängder data samlas in över en stor del av trafiknätet med god uppskattning av 

restider. Nackdelen är att FCD endast fångar upp en del av det totala flödet och har ingen 

möjlighet att klassificera fordonstyper och godstrafik kan därmed inte särskiljas från 

persontrafiken. FMS använder liknande positioneringsteknik som FCD för att kartlägga 

fordon. Skillnaden är att i ett FMS är fordonsflottan känd, vilket möjliggör att data är 

ytterst användbar för kartläggning av urbana och regionala godstransporter. För att 

kartlägga en stads godsflöden krävs ofta att större distributionsföretag samarbetar. En 

nackdel är att dessa företag ofta använder egna FMS och ser i regel negativt på att dela 

deras insamlade data. En möjlighet är att upphandla längre avtal med transportföretag 

inom olika branscher, så att data kontinuerligt kan insamlas. 

Idag tvingas företag genom uppgiftslämnarplikten att fylla i enkäter och sekretess 

garanteras med sekretesslagen. Samma princip borde kunna användas vid överföring 

från företagssystem. Om företagen ska bidra till att skapa ny kunskap genom att 

kombinera sin data på nytt sätt är det nog viktigt att man får rimlig kostnadsersättning för 

det. Ett viktigt mervärde för företagen om de bidrar till att dela med sig av data är att de 

får en bättre överblick på marknaden. 

2.6 Sammanvägd analys 

 

Figur 2.2. Översikt av olika datakällor. Källa: Trafikanalys, 2018. 
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Olika datakällor har olika för- och nackdelar, exempelvis vad gäller kostnaden för 

informationsinsamlingen, hur heltäckande insamlingen är, vilken information som kan 

fångas, vilken kvalitet den har, m.m. (se Figur 2.2). Då urbana och regionala 

godstransporter inkluderar olika typer av transporter med olika förutsättningar att fånga 

information om dem, menar vi att det krävas olika datakällor för att fånga in alla aspekter 

av urbana och regionala godstransporter. Fleet management system (FMS) har möjlighet 

att fånga mycket information om distributionstrafik i urbana och regionala miljöer, men 

lätta lastbilar är ofta inte utrustade med FMS, vilket innebär att en annan datakälla krävs 

för att fånga information om det segmentet. De godstransporter som sker med lätta 

lastbilar är ofta paketleveranser, vilka kan fångas med TA-system. De transporter med 

lätta lastbilar som inte är godstransporter kan istället fångas med exempelvis elektronisk 

körjournal, eller med mobildata såsom via den mobil-applikation som det pågår utveckling 

kring för persontrafik (Trafikverket, 2016b). Omfattande undersökningar såsom 

Lastbilsundersökningen skulle också kunna utökas för att inkludera även lätta lastbilar 

samt genom ett större urval öka precisionen på skattningarna i undersökningen. Dock har 

enkätundersökningar problem med svarsbenägenheten, vilket innebär att kvaliteten på en 

sådan undersökning kan bli bristfällig, samtidigt som kostnaden är hög. En fördel med att 

utöka den nuvarande undersökningen till att även inkludera lätta lastbilar är att ramverket 

är på plats, genom framför allt design av undersökning och uppgiftslämnarplikt. 

Trafikanalys har utarbetat ett förslag för att år 2019 genomföra en undersökning om lätta 

lastbilar (Trafikanalys, 2018). 

Enkätundersökningar, som vi undersökte i Del 1, är möjliga att använda, men problem 

med den metoden är att den är tids- och resurskrävande, och om uppgiftlämnarplikt 

saknas blir troligtvis svarsfrekvenserna inte särskilt höga. Om viktiga företag väljer att inte 

svara kan kvaliteten på resultaten bli låg, vilket kan leda till att resultaten inte blir 

användbara. Om kategorisering av företag i olika branscher används är problem att 

företagen inte alltid är ”rätt” kategoriserade. Fördelar med enkätundersökningar är att 

man kan ta reda på den information man är mest intresserad av, och beroende på hur 

mycket tid och resurser man har är det även möjligt att följa upp enskilda svar vid behov. 

Intervjuundersökningar är en snarlik metod med liknande för- och nackdelar. 

Vi tror dock att ett paradigmskifte är på gång vad gäller datainsamling av trafik- och 

transport. Information för statistikändamål kan troligen i framtiden utvinnas från stora 

datamängder via samkörningar och multivariata analyser istället för genom traditionella 

undersökningar.  

Trängselskattedata bidrar till passagedata av olika fordonstyper med bra kvalitet. Dock 

finns den endast tillgänglig från portaler i Stockholm och Göteborg, d.v.s. endast för 

Sveriges två största städer. Dock kan även andra städer och områden i Sverige 

antagligen bli aktuella för trängselskatter i framtiden och därmed bidra till en ökad 

täckning av passagedata.  
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Enskilda datakällor har som illustrerats ovan svårt att fånga alla näringslivstransporter i 

urbana och regionala miljöer, därför krävs troligtvis en kombination av olika datakällor för 

att få en mer heltäckande bild. Genom att använda flera olika datakällor är det även 

möjligt att kvalitetssäkra den insamlade informationen. Exempelvis behöver information 

från företagssystem valideras mot flödesdata. Dock behöver man fundera på vilken 

datakälla som kan anses vara mest korrekt, då det ibland kan vara en svår fråga att 

avgöra. Ytterligare en aspekt som man behöver ta i beaktande om flera datakällor 

används är att det kan vara tidskrävande att bearbeta data så att den blir jämförbar. Som 

ett exempel beskrivs trafikflöden ofta som ÅDT (årsdygnstrafik) av Trafikverket, medan 

kommuner oftast använder sig av VMD (vardagsmedelsdygnstrafik). 

DART-projektet genomförde en omfattande studie om förbättrad metodik för 

godstrafikdata där tre nya indata källor föreslogs. Förstudien förslår i huvudsak tre nya 

indata källor för kartläggning av godstrafik (Ranäng, 2017).  

1. Klassificerade data från Trängselportaler som bland annat ger information om 

fordonstyp, fordonsslag, tid, riktning, ägare och portal.  

2. Data från nya sensorer som placeras främst på kommunalt vägnät och som kan 

klassificera fordon (tid, riktning, körfält, fordonsklass). 

3. Tjänst med data från Fleet Management system som bland annat kan ge 

information om körvägar och resmönster. 

En möjlighet är att utöka och fortsätta studien samt använda resultatet från projektet för 

att så småningom implementera nya indatakällor. 

Möjligheten att samla in data kontinuerligt skiljer sig också åt mellan olika datakällor. 

Stora undersökningar kan exempelvis inte genomföras särskilt ofta då det skulle vara 

alltför kostsamt – troligtvis finns det inte heller ett sådant behov. Flödes- och 

passagemätning är däremot möjligt att genomföra kontinuerligt, om det finns utrustning till 

det. Även företagssystem har möjlighet att ge kontinuerlig datafångst.  

Då resultaten från SPOT-projektet är lovande, är en möjlighet är att inom ramen för ett 

FoU-projekt utveckla den mobil-applikation som har utvecklats för insamling av resdata till 

att även inkludera yrkestrafik i urbana miljöer. Chaufförer till exempelvis lätta lastbilar kan 

då svara på frågor från appen och med GPS-data bidra till underlag om urbana 

godstransporter. 

Då information av god kvalitet har samlats in om urbana och regionala godstransporter är 

det även möjligt att konstruera någon typ av modell för att komplettera de kunskapsluckor 

som finns. 

Nästföljande kapitel behandlar modeller för regionala näringslivstransporter. 
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3 Modeller för regionala näringslivstransporter 

I dag saknas bra modeller i Sverige för urbana och regionala godstransporter att använda 

i trafikanalyser. Även sett i ett internationellt perspektiv är tillgången till bra modeller och 

indata en bristvara vilket denna rapport illustrerar. Att det saknas bra modeller för 

regionala näringslivstransporter beror framför allt på brister på ett bra kunskapsunderlag. 

De regionalt ansvariga myndigheterna i Stockholms län (Stockholms stad, Regionplane- 

och trafikkontoret i Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län) 

tillsammans med Vägverket, KFB och SIKA gjorde i slutet av 1990-talet en kraftsamling 

och beställde en undersökning av näringslivets transporter i Stockholms län av VTI, 

NÄTRA, för att beskriva, samla in och modellera regionala transporter med tung lastbil 

och lätta fordon i näringsverksamhet. NÄTRA inkluderar i princip allt som inte inkluderas i 

resvaneundersökning av personresor och därmed inkluderas i personresemodellen 

Sampers. Något större projekt för att göra samma sak för övriga regioner i landet har inte 

genomförts sedan dess, men på olika håll har begränsade studier och datainsamlingar 

genomförts, vilket beskrivs i avsnitt 2.2.  

3.1 Samgods – tunga, nationella godstransporter 

I Sverige används modellverktygen Sampers för persontransportmodeller och Samgods 

för godstransporter. Samgods är den nationella godstransportmodellen och syftar till att 

modellera samtliga transporter mellan kommuner i landet baserat på främst 

varuflödesundersökningar och utrikeshandelsstatistik. Givet den grova zonindelning som 

används (kommuner i Sverige) samt endast några terminaler per kommun (kan vara inga 

alls) för olika transportslag, kan transporterna anses vara urbana eller regionala endast i 

Stockholm och Göteborg för transporter mellan kommuner i dessa städer. Dessutom är 

det så att nuvarande Samgodsmodell inte resulterar i användning av de modellerade 

lastbilsterminalerna då det blir alltför dyrt att lasta om i dessa. Med Samgods bör 

merparten av godstransporterna fångas upp, men vissa transporter saknas. Exempel på 

transporter som saknas i Samgods är: 

1. Byggtransporter 

2. Sophämtning 

3. Dagstidnings- och postdistribution 

4. Distributionstrafik i stora tätorter  

Anledningen till att dessa transporter inte inkluderas är framför allt att de ligger utanför 

Samgods avgränsning, d.v.s. det rör inte nationella godstransporter utan är 

regionala/urbana transporter.  

Arbete pågår med att ta fram en kalibreringsmetod för lastbilar för att få dessa 

fordonsflöden från Samgods att stämma bättre överens med trafikdata (ÅDT). Sweco har 

också lämnat förbättringsförslag till Trafikverket avseende kalibreringen av flöden genom 
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hamnar i de 14 kustområden som definierats längs Sveriges kust. Järnvägstransporterna 

från Samgods (i form av tillväxttal per STAN-varugrupp, 12 stycken aggregat av de 32 

aktiva varugrupperna i Samgods) lyfts in i Trafikverkets s k Bangods-modell som i princip 

innehåller dagens transportlösningar.  

3.2 Sampers och regionala näringslivstransporter 

Sampers modellerar persontransporter, men inkluderar även regionala transporter med 

tunga lastbilar och den lätta yrkestrafiken i form av fasta tilläggsmatriser. Detta leder till 

att en åtgärd i vägtrafiknätet, exempelvis vägobjekt eller trängselskatt, inte får effekt på 

antal transporter utan endast ruttvalseffekter. Exempelvis kan persontrafikens 

framkomlighet över- eller underskattas med denna metod.  

I två Trafikverksprojekt har Sweco arbetat med att konstruera regionala efterfrågematriser 

för tung lastbilstrafik och näringslivets transporter med lätta fordon, matriser som 

betecknas Lbu och Lbs samt PbY5. Matriserna inkluderar trafikflöden, inte godsflöden. 

Principerna för lastbilsmatriserna är dels att disaggregera Samgodsmatriserna till 

områdesnivåerna i Trafikverkets regionala modeller, dels att komplettera med saknade, 

lokala transporter. För den senare delen används data från NÄTRA-undersökningen som 

översätts till generation och attraktion av transporter per dag som en funktion av antal 

anställda med ambitionen att dels generalisera data så att de kan användas i alla 

Trafikverks-regioner, dels att möjliggöra prognostisering genom kopplingen till antal 

anställda (som det görs prognoser för). Här finns det naturligtvis stora möjligheter att 

uppdatera indata avseende generering och attraktion av transporter för att ange 

marginalvillkor som indata till efterfrågematriserna. En idé är att göra det genom en 

sammanställning och analys av insamlade data från olika projekt runt om i landet. 

En svårighet som finns i Sampers är hanteringen av taxi. Med passagerare i taxin ingår 

det i personresor medan all tomkörning (d.v.s. resa utan taxikund) klassificeras som lätt 

yrkestrafik (PbY). En annan svårighet som ligger i gränslandet mellan person- och 

yrkestransport är egenföretagare och mindre företag i hantverksbranschen. Där kan 

resan till platsen för att uträtta arbetet vara den individens arbetsresa. Det ska vara en 

PbY-transport, dock kan de i indataunderlagen för trafikmodeller (resvaneunder-

sökningar) angivits som arbetsresa.  

En annan brist med Sampers, mer påtaglig för yrkestransporter än persontransporter, är 

att de ingående matriserna är symmetriska. För persontransporter är denna förenkling 

ganska rimlig i jämförelse med utfall från resvaneundersökningar. Däremot finns det ett 

behov av att studera hur rutter ser ut i olika branscher. En hantverkare kan till viss del ha 

                                                      

5 Lbu – lastbil utan släp, Lbs – lastbil med släp, PbY – lätt yrkestrafik 
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liknande beteenden som för arbetsresor, dock begränsad till enbart vägtrafik. Däremot är 

det osannolikt att distributionstrafik och taxibilar har samma resmönster. 

En annan problematik i Sampers är resandevolymerna för olika trafikkategorier. Befintliga 

trafikmätningar kan indelas i lätt respektive tung trafik, där lätta fordon har en totalvikt upp 

till 3,5 ton vilket omfattar personbilar och lätta lastbilar. Vid trafikmätningar baseras 

indelningen normalt på fordonens axelavstånd. Den näringslivsrelaterade trafiken med 

personbilar och lätta lastbilar ingår i efterfrågematriskategorin PbY, medan övrig 

personreserelaterad, lätt trafik betecknas Pb. Det finns ingen möjlighet att utifrån 

befintliga trafikmätningar skilja dessa två trafikkategorier åt utan mer indata. Därför kan 

kalibreringar av efterfrågematriserna mot trafikräkningsdata idag endast göras med den 

totala, observerade, lätta trafiken. För det fall att personresorna i modellen med personbil 

antas utgöra bästa möjliga skattning av dessa så leder det till att den samlade PbY-

trafiken i princip bör utgöra skillnaden mellan observerade och modellerade flöden på 

länkarna. Lokala variationer och osäkerheter är betydande så PbY-trafikarbetet på en 

aggregerad nivå bör utgöra en säkrare uppskattning. Mot denna bakgrund, och i 

avsaknad av säkrare uppgifter om privat- och näringslivsrelaterad trafik, så används den 

uppskattade differensen i trafikarbetet som en målnivå för PbY-matriserna. Detta 

tillvägagångssätt kan ge stort utslag när samhällsekonomi ska beräknas, då en 

komponent i samhällsekonomiska beräkningar just är yrkestrafikens bidrag. Då det är stor 

osäkerhet kring framför allt PbY kan de volymerna ge en över- eller underskattning av 

monetära restidsvinster eller -förluster vid analyser av vägobjekt. Det kan i sin tur avgöra 

huruvida ett vägobjekt blir lönsamt eller inte.  

Underliggande modeller i NÄTRA är entropimodeller med marginalvillkor för avgående 

och ankommande transporter. Registrerade transportavståndsfördelningar används för 

att i viss utsträckning balansera matriserna även i den dimensionen. Dock drivs inte den 

balanseringen särskilt långt eftersom det sannolikt ger konstiga resultat. En orsak till det 

är att insamlad ruttinformation inte resulterar i signifikanta resultat. 

I NÄTRA inkluderas yttäckande transporter som nämns i punkterna 2 och 3 i Avsnitt 3.1 

samt distributionstransporter i punkt 4, men de modelleras inte explicit. En anledning är 

naturligtvis att andelen sådan trafik på främst större vägar är försumbar jämfört med allt 

annat. Sophämtning görs ofta en gång per vecka tidnings- och postdistribution görs 

dagligen (eller mer precist 7/5). ÅDT för dessa, i de fall de sker med bil, är ca två per dag. 

I den ambitiöst upplagda Calgary-studien (Stefan et al. (2005) och Hunt et al. (2004)) är 

denna transportkategori inkluderad explicit. 

Distributionstrafiken har Sweco försökt inkludera vid konstruktionen av yrkesmatriserna till 

Sampers genom att nyttja resultaten från insamlade rutter i NÄTRA-studien för att 

modellera antalet avgående/ankommande transporter. Dock hanteras de olika delarna 

mellan stoppen i rutterna inte explicit på det sätt man förefaller ha gjort i Calgary-studien. 
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Även om vi saknar ett sådant dataunderlag som i Calgary vore det av intresse att fördjupa 

sig i metoden.   

Konstruktion av distributionsrutter omfattar i princip att företagen som utför dem har 

kunskap om fordonstillgång och -kapaciteter, körtider samt efterfrågans fördelning i tid 

och rum. Utgående från denna information är det möjligt att lösa så kallade vehicle 

routing problem. Det finns många mjukvaror som hanterar sådana problem, några 

enklare är gratis6. Poängen med denna korta beskrivning är att peka på vilka svårigheter 

det erbjuder att modellera hur distributionsrutter konstrueras. En tänkbar ansats skulle 

kunna vara att samla in ett stort antal och sedan använda det som en syntetisk 

population rutter från vilken man gör slumpmässiga urval till dess att avsedd totalnivå 

uppnås.  

Waidringer och Berglund (2017) sammanfattar hur distributionsruttterna, som utgör två 

tredjedelar av den kommersiella trafiken i Calgary, simuleras i Calgary-modellen enligt 

nedan:  

The tour-based model includes simulation of tour purpose, vehicle type, next stop 

purpose, next stop location and stop duration. Decision-making for each vehicle is 

simulated while travelling, on what will be the next step (another stop or return home). 

These assignments are made using Monte Carlo techniques, with probabilities derived 

using a number of logit models estimated from the survey data.  

The draft of Stefan et al (2005)7, who developed the model, states, “It is a novel 

application of an agent-based microsimulation framework that uses a tour-based 

approach and emphasizes important elements of urban commercial movement, including 

the role of commercial movement, including the role of service delivery, light commercial 

vehicles, and trip chaining.” 

3.3 Varuflödes- och fordonsflödesmodeller 

Modeller av urbana och regionala näringslivstransporter kan delas in som fordons- eller 

godsbaserade och rutt- eller turbaserade. Leerkamp et al. (2013) har gjort en 

genomlysning av ett antal urbana godsmodeller i Europa utifrån dessa två dimensioner. 

De som är fordons- och turbaserade är väl beprövade och används i flera 

implementeringar. De som är mer komplexa är ruttbaserade godsflödesmodeller som 

                                                      

6 För exempel på sådan programvara, se exempelvis 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_routing_problem#Free_software_for_solving_VRP 

7 Stefan, K.J., McMillan, J.D.P., Hunt, J.D., 2005, Urban commercial vehicle movement 

model for Calgary, Alberta, Canada, Transportation Research Record, vol. 1921, pp. 1–

10. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_routing_problem#Free_software_for_solving_VRP
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kräver mycket underlagsdata med hög kvalitet. Godsflödesmodeller behöver detaljerade 

företagsdata för att få ett tillförlitligt resultat. När det gäller ruttbaserade leveranser är det 

även för persontransporter under utveckling. Fördelen med turbaserade 

fordonflödesmodeller är framför allt att de är enkla att observera.  

I Figur 3.1 redovisas en konceptuell jämförelse mellan varuflödes- och 

fordonflödesmodeller. Framförallt är stegen i en fordonsflödesmodell något mer 

generaliserade och inte lika komplexa som en varuflödesmodell. Varuflödesmodeller 

kräver dessutom mer mikrodata. Fordonsflödesmodeller har möjligheten att ge rimliga 

resultat utifrån mer aggregerade data, dock är de inte flexibla i ekonomiska termer.  

 

Figur 3.1 Konceptuell jämförelse mellan varuflödesmodell och fordonsflödesmodell. 

Ibeas et al. (2012) har undersökt hur överförbara resultat är mellan städer. Överföringen 

som studerats är mellan Santander och Rom, två städer som skiljer sig i storlek och 

struktur. Den data som använts är trafikräkningar och intervjuer med både förare och 

återförsäljare. Modellstrukturen baseras på regressionsanalys för att estimera 

genomsnittlig godsmängd till ett specifikt område utifrån data om antal anställda i olika 

branscher. För att hitta varifrån godset kommer används en gravitationsmodell. För att 

hitta transportsätt används en logitmodell. Sedan för att få fram antal transporter används 
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en genomsnittlig last per transportsätt. Studien har kommit fram till att det är skillnad 

mellan transportbehovet och det inte går att använda generella värden för två olika 

städer. 

3.4 Data till modeller om regionala näringslivstransporter 

Trafikanalys anordnade i oktober 2017 en workshop kring datakällor om urbana 

godstransporter, där en initierad deltagare8 argumenterade för att mängden 

godstransporter med lätta fordon utgör en relativt liten del av all trafik med lätta fordon. 

Detta torde även gälla för personbil i yrkestrafik, men även för lastbil är det kanske endast 

ca 20 procent av all trafik med lätt lastbil som väsentligen avser godstransporter. Övrigt 

avser framför allt personer som reser i tjänsten/yrkesutövningen. Många hantverkare och 

verksamma i serviceyrken använder ofta lätta lastbilar för att ha med sig exempelvis 

verktyg, reserv- och utbytesdelar samt varuprover.  

En önskesituation skulle naturligtvis vara att det med en ganska begränsad 

informationsmängd skulle gå att konstruera modeller som på ett bra sätt beskriver 

transportattribut (fordonstyp, utan/med släp, gods-/ tjänstetransport, varugrupp, last, 

lastvärde, fyllnadsgrad etc.) och fördelning i tid och rum. Allt är ju relativt, men totalt sett 

bedöms situationen vara den att det behövs mycket insamlade data och bakomliggande 

befolknings- och sysselsättningsdata för att konstruera bra modeller. Jämfört med det 

totala antalet transporter så skulle det säkert räcka långt med en liten del indata med bra 

kvalitet för att kunna ta fram rimligt bra ”statistik” från modellerna. Emellertid 

representerar även en förhållandevis liten mängd data en mycket stor datainsamling. 

Beträffande bakomliggande data som vanligen används som förklaringsvariabler, som 

sysselsättningsdata, så blir den många gånger otillgänglig av sekretesskäl när uttagen 

snävas in på branschnivå och geografisk nivå. Ett exempel är CFAR, SCB:s register över 

arbetsställen, där antalet anställda är indelade i olika klasser i de datauttag som 

accepteras. För godstransporter bedöms även statistik avseende anställda i yrken som 

avser tillverkning vara av intresse för att utesluta modellering av större godsmängder 

från/till arbetsplatser där merparten av de verksamma är tjänstemän. Sådan data har 

tagits fram för uppdatering av s k PWC-matriser till Samgods för basåret 2012. Innan data 

kunde börja användas föregicks det av en långvarig dialog med SCB om vad som kunde 

tillåtas (data avsåg även annan data som behövdes). 

Det finns lovande modeller, framför allt agentbaserade varianter, som skulle kunna 

användas för analys av urbana och regionala godstransporter, men som kräver stora 

mängder mikrodata från företag. Ett exempel är en agentbaserad modell som har tagits 

fram för Tokyo Metropolitan Area (Wisetjindawat et al., 2006). Modellen kräver mycket 
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data, på relativt detaljerad nivå. Exempel på data till sådana typer av modeller är 

fördelningar av lastvikter, antal leveransadresser och ruttinformation. För att kunna 

använda sådana typer av data för modellanalyser krävs att man vidtar åtgärder för att 

tillgängliggöra data. Exempelvis är vissa indata endast tillgänglig för forskare på 

högskolor och universitet, inte för t.ex. konsulter. Modeller som framför allt fokuserar på 

trafikflöden kräver inte information om godsflöden, utan istället information om totala 

flöden- och/eller passage av fordon. 

Som diskuterats ovan är tillgången på indata för att estimera modeller en stor utmaning. 

Digitaliseringen innebär att allt mer information finns samlad på olika händer. Vissa 

fordonstillverkare erbjuder sig exempelvis att tillhandahålla information till ägarna på 

kommersiella villkor. Stora transportföretag har transportadministrativa och -planerings-

system som i princip möjliggör för dem att sammanställa information avseende hur 

transporterna utförs avseende transportattribut och fördelning i tid och rum. Internt 

används det för att bedriva verksamheten effektivt. Genomförande av enkätunder-

sökningar tenderar att bli en allt svårare uppgift därför att svarsfrekvenserna går ned, 

både för person- och godstransporter. 

Samtidigt minskar kostnaderna för att samla information via förekommande digitaliserade 

tekniker, exempelvis GPS-utrustning. Att under kortare tider låna ut GPS-utrustning för 

registrering av fordonsrörelser under några veckor i taget till deltagare i en kartläggning 

borde kunna medge insamling av information om trafikrörelser. Upprepas detta sedan 

under en längre period torde bra information om fordonsrörelser kunna samlas in. 

För att möjliggöra anonymisering skulle exempelvis information om exakta hemadresser 

kunna raderas och ersättas med exempelvis SAMS-område. 

Både för det fall att man skulle erhålla data på digitaliserad form som uttag från företags 

datorsystem, insamling av GPS-data med mera så ska inte uppgiften att sammanställa 

detta på ett användbart sätt underskattas. Erfarenheter på detta område indikerar såväl 

svårigheter att tolka och sammanställa data som att hantera fel i indata och konstruera ett 

lämpligt format för fortsatt databasunderhåll och -modellering. 
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4 Utvärdering av inventering och förslag att gå vidare med 

Inventeringen och analysen av datakällor och modeller vi har presenterat visar att det 

finns flera olika sätt att jobba vidare med frågan om att öka kunskapen om regionala 

näringslivstransporter. Vilken datakälla som är mest relevant att undersöka vidare beror 

på vilken typ av data som är mest intressant, vilka krav på kvaliteten som finns, vilken 

dataåtkomst som är möjlig och vilket geografiskt område som är av intresse. Dessutom 

har olika datakällor olika kostnader kopplade till sig. Om man framför allt ser till 

användningen av data i analysmodeller, så är det även viktigt att ta hänsyn till vilken 

modell som är tänkt att användas – om modellen redan är utvecklad eller om den ska 

utvecklas.  

I Del 1-rapporten diskuterade vi svårigheter med framför allt branscherna Service och 

Byggnad, då det framför allt saknas kunskap om dessa branscher. Dessa branscher är i 

stor utsträckning kopplade till den lätta yrkestrafiken, d.v.s. lätta lastbilar och personbilar i 

yrkestrafik, vilken har förändrats och ökat de senaste åren. Vi menar därför att det är 

särskilt viktigt att öka förståelsen för den lätta yrkestrafiken.  

Då många av de olika datakällorna som inventerats kräver en viss utveckling av metoden 

för datainsamling, och det i vissa fall är oklart hur datainsamlingsmetoden faktiskt 

kommer att fungera, menar vi att det på kort sikt är mest lovande att närmare studera de 

insamlingsmetoder som är mest mogna att använda sig av. Registerdata innehåller 

troligtvis den mest kvalitetssäkrade datan, varför vi menar att det är lämpligast att gå 

vidare med den datakällan. Trängselskattedata innehåller passageinformation och om 

denna data kopplas på med information från andra register kan ett större 

informationsinnehåll ges. Vi menar därför att för att på kort sikt förbättra underlag om 

olika typer av trafikflöden som används i analysmodeller, kan trängselskattedata i 

kombination med annan registerdata ge värdefull information om vissa passager.   

Då det idag saknas bra modeller av regionala näringslivstransporter, menar vi också att 

det är viktigt att fortsätta arbetet med att undersöka hur det är möjligt att på ett bra sätt 

modellera regionala näringslivstransporter. Det är ett långsiktigt arbete som är viktigt att 

fortsätta. 

I de nästkommande kapitlen presenteras en beskrivning av branscher (framför allt den 

lätta yrkestrafiken), en fördjupning av möjligheten att utvinna data ur befintliga register 

samt olika angreppssätt att modellera regionala näringslivstransporter. Fokus är på de två 

senare områdena.  
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5 Beskrivning av branscher 

5.1 Generell diskussion kring branscher (i NÄTRA) 

Näringslivet beskrivs ofta som tillhörande olika branscher. Detta beror på att olika 

segment kan se väldigt olika ut, exempelvis vilken typ av verksamhet det handlar om 

(t.ex. tjänstesektor eller tillverkning), hur verksamheten kan beskrivas i ekonomiska 

termer, huruvida det är en transportintensiv bransch eller inte, osv. Företag kategoriseras 

i olika SNI, för att beskriva huvudsaklig verksamhet. SNI kan beskrivas på olika 

detaljnivåer, men ger även på en grov nivå en indelning med många olika branscher. I 

NÄTRA-undersökningen gjordes en egen branschindelning framför allt med fokus på de 

olika branschernas transportintensitet. Då fokus i projektet är aktualisering av NÄTRA-

underlaget, har vi behållit branschindelningen för NÄTRA. Att dela in företag i olika 

branschkategorier kan dock vara problematiskt då det är troligt att vissa företag kommer 

att kategoriseras till fel bransch. Dock ser vi att fördelarna överväger då en 

branschkategorisering gör att man lättare kan dra generella slutsatser från heterogena 

verksamheter, exempelvis då man observerar tendenser från statistik.  

I Del 1 pekade vi på att vi ser de mer transportintensiva NÄTRA-branscherna Tillverkning, 

Handel och Transport som lättare att beskriva. Dels finns det redan idag statistik över 

tunga lastbilstransporter i form av Lastbilsundersökningen (även om den har ett nationellt 

fokus och lättare tunga lastbilar saknas), dels är den tunga trafiken möjlig att urskilja vid 

trafikmätningar (även om busstrafiken behöver räknas bort). Dessutom följer ofta företag 

med ett tydligare transportfokus upp sina transporter, vilket innebär att de har bättre 

kunskap om sina transporter. Branscherna Service och Byggnad är svårare att beskriva, 

delvis för att framför allt Service-branschen är mer heterogen och inkluderar många olika 

typer av företag såsom sophämtning, hemtjänsttransporter, m.m. Branschen Byggnad är 

delvis problematisk för att den har en mer temporär verksamhet och istället för 

arbetsställen framför allt är kopplad till olika byggnadsprojekt. Branschen Service består 

till stor del av trafik med lättare fordon. Dessa fordon är svårare att urskilja vid 

trafikmätningar, framför allt vid traditionella slangmätningar. Dessutom är det svårt att 

avgöra ärendet för den lätta trafiken, d.v.s. om transporten är en privatresa eller om det är 

en tjänste- eller leveranstransport.  

Då vi har identifierad branscherna Service och Byggnad som mest problematiska, gör vi 

en något fördjupad beskrivning av dem här. Branschen Service är framför allt kopplad till 

lätt yrkestrafik, varför vår beskrivning fortsättningsvis är inriktad på lätt yrkestrafik. 

Branschen Byggnad kan till viss del ses som en del av den lätta yrkestrafiken, men 

beskrivs ändå separat nedan då byggnadstransporter bl.a. urskiljer sig med kopplingen till 

specifika projekt.  
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5.2 Lätt yrkestrafik 

Lätt yrkestrafik inkluderar lätt trafik som kan klassificeras som yrkestrafik. Personbilstrafik 

som rör privata ärenden är alltså inte lätt yrkestrafik, däremot är personbilstrafik som rör 

tjänstetransport eller leveranstransport lätt yrkestrafik. Leveransfordon, såsom lätta 

lastbilar med en totalvikt under 3,5 ton, kategoriseras som lätt yrkestrafik. Värt att notera 

är att i Lastbilsundersökningen saknas statistik om lätta tunga lastbilar, d.v.s. lastbilar 

med en maximal lastvikt på 3,5 ton.  

I Kapitel 3 beskrivs hur regionala näringslivstransporter hanteras modelltekniskt idag. I 

Sampers inkluderas den lätta yrkestrafiken i trafikkategorin PbY. Distributionstrafik kan 

delvis sägas vara inkluderad i PbY.  

Lastbilstrafik kan delas in i två kategorier, yrkesmässig trafik och firmabilstrafik. Den 

yrkesmässiga trafiken innebär transporter åt andra mot betalning. Firmabilstrafik 

definieras som företagsbil registrerad på ett företag vars primära syfte inte är att utföra 

transporter. Enligt Trafikanalys statistik över Sveriges fordonsflotta ökar antalet lätta 

lastbilar i trafik markant jämfört med tunga lastbilar9. Av de lätta lastbilarna är ca 80 

procent firmabilstrafik (Trafikanalys, 2016c). Troligtvis står exempelvis hantverkstrafiken 

för en stor del av firmabilstrafiken. 21 procent av personbilarna ägs av juridiska personer 

och resten av privatpersoner (Trafikanalys, 2017). Andelen leasade personbilar uppgår till 

9 procent.  

Den lätta yrkestrafiken är svår att mäta framför allt då trafiken med lätta lastbilar och 

personbilar både kan ske som ett privat ärende och som ett ärende i tjänsten. Att man vill 

kunna skilja på ärendetypen beror i huvudsak på att olika typer av trafik värderas olika 

samhällsekonomiskt.  

ROT- och RUT-transporter kan kategoriseras som tjänstetransporter, d.v.s. transporten 

utförs framför allt för att kunna utföra en tjänst. Själva transporten är alltså inte 

huvudsyftet. Detta innebär troligtvis att dessa företag inte är lika benägna att följa upp 

sina transporter, vilket innebär att det är svårt att samla in information om utförda 

transporter från sådana typer av företag. För att följa upp sådana typer av transporter 

skulle elektronisk körjournal kunna vara ett möjligt sätt att samla in data, alternativt att 

placera en GPS i fordonen eller via extern trafikmätning på utvalda platser.  

Vid intervjuer med ett antal hantverksbranscher framgick att företag jobbar mer och mer 

med digitaliseringsprocesser inom planering. Däremot visade det sig att ingen av de 

undersökta hantverksbranscherna använder något särskilt system för transportplanering.  

                                                      

9 Dock saknas utländsk trafik i Trafikanalys statistik.  
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5.3 Byggtrafik 

Byggtrafik uppkommer bland annat från anläggningsarbeten, byggen av byggnader som 

bostäder och kontor samt mindre byggen hos privatpersoner. Indelningen av 

byggverksamheter enligt SNI är byggande av hus, anläggningsarbeten och specialiserad 

bygg- och anläggningsarbeten som alla innefattar byggtrafik.  

Enligt Sveriges byggindustrier (2017) är konjunkturläget inom byggindustrin starkt och 

förväntas fortsätta så även under 2018 och framåt. Nybyggnads- och 

anläggningsinvesteringarna prognostiseras öka, vilket även påverkar bygg- och 

anläggningstransporterna. Flest människor i Sveriges bor kring områdena i de tre största 

städerna och urbaniseringen ökar. Urbaniseringen medför att bostadsbyggandet 

koncentreras till och från dessa städer. Det innebär en stor mängd byggtransporter på 

liten geografisk yta. Från alla verksamheter, hushåll och byggen kommer även avfall av 

olika slag som behöver tas om hand och i flera fall återvinnas (Trafikanalys, 2016a). 

Bygg- och anläggningstransporter utgör en stor del av landets godstransporter. Ungefär 

20 procent av den transporterade godsvikten i Sverige går till och från byggarbetsplatser. 

Utöver dessa framförallt tunga byggtransporter finns även hantverkare som ofta själva 

transporterar sitt byggmaterial till och från mindre byggarbetsplatser (Sveriges 

Byggindustrier, 2010), vilket ofta kan ses som en del av den lätta yrkestrafiken. 

Transporter inom länet utgörs till stor del av byggtransporter. Dessa transporter förväntas 

öka, vilket ställer krav på ytor för mellanlagring. För dessa transporter kan sjötransporter 

(inlandssjöfart) vara ett alternativ till lastbilstransporter, vilket innebär att ytor i anslutning 

till hamnar och kajer bör inventeras för detta ändamål. Bulktransporter med lastbil utgör 

även i fortsättningen en betydande andel av de totala transporterna inom länet (Tillväxt 

och regionplaneförvaltningen, 2017). 

Sveriges bygg- och anläggningsåkerier transporterar olika typer av gods som genereras 

vid bygg- och anläggningsområden som t.ex. avfall, schaktmassor, asfalt och 

byggmaterial. Bygg- och anläggningstransporter genereras av byggnationer eller andra 

temporära anläggningsarbeten. Denna typ av transporter är ”icke-stationära” vilket 

innebär att dess start- och slutpunkter hela tiden förändras beroende på var bygg- och 

anläggningsarbeten pågår (Trafikanalys, 2016b). Det blir därför svårare att prognostisera 

hur byggtrafiken förändras över tid. På grund av byggtransporternas ”icke-stationära” 

natur ingår dessa transporter inte i Trafikverkets modeller Samgods och Sampers.  

I rapporten Effektivare anläggningstransporter, etapp 3 (BEAst, 2016) beskrivs att det 

finns starkare önskemål från byggherrar och samhället i övrigt att följa upp den 

klimatpåverkan som sker från transporter till och från byggarbetsplatser. Inom projektet 

har representanter från olika verksamheter deltagit, däribland bygg- och 

anläggningsentreprenörer, leverantörsföretag, systemleverantörer samt en 

branschorganisation. Projektet fokuserade främst på att ta fram en standard för 
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uppföljning av klimatpåverkan i branschen, vilket naturligt inkluderar byggtransporter. I 

projektet definierades trender inom området, vilket även berör byggtransporterna. 

• Det kommer att ställas allt mer krav på uppföljning av klimat- och miljöpåverkan. 

För att möta den förväntade efterfrågan måste branschen ta fram förutsättningar 

för att hantera detta effektivt och då är en standard en nyckelkomponent. 

• I Sverige är det framför allt klimatpåverkan som är aktuellt att mäta. I BEAst-

standarden finns det dock möjlighet att följa upp även andra miljöparametrar. 

• Tillverkare av fordon och maskiner tillhandahåller allt mer data i sina gränssnitt. 

Det gäller inte bara uppgifter om förbrukning, körning och utsläpp. Allt mer 

förekommer inbyggda sensorer som t.ex. kan skapa uppgift om hur mycket som 

lossats på en viss position. En snabbt ökande andel av nya fordon säljs också 

med inbyggt modem för kommunikation med andra system. 

• Allt fler åkerier skaffar systemstöd för både trafikplanering och kommunikation 

med förare. När detta finns blir det enklare att komplettera med stöd för att 

hantera miljödata. 

• Mobila system och TA-system blir allt bättre på integration mot andra system i 

takt med att deras kunder allt mer efterfrågar denna möjlighet. 

En slutsats av trenderna är att inte bara kraven på uppföljning av klimatpåverkan blir allt 

hårdare, utan också förutsättningarna att uppfylla kraven (BEAst, 2016). En följdeffekt av 

hårdare krav på uppföljning blir då att mätning och datainsamling av byggtransporter 

krävs i större utsträckning. Större dataunderlag är en förutsättning för att kartlägga 

byggbranschens transporter. När transportfordon utrustas med modernare IT-system 

ökar förutsättningarna för att kartlägga fordonsrörelser inom branschen.  

Större entreprenader planerar ofta materialflödet i form av en leveransplan avseende 

större/skrymmande material vid projektuppstart. Mindre material levereras efter avrop 

med leverans oftast dagligen från grossist. Vad beträffar service och underhåll sker 

leverans dagligen och i många fall hämtas materialet av montör direkt från grossist.   

5.3.1 Samlastning inom byggbranschen 

Något som blir allt vanligare inom byggbranschen är samlastning via en 

distributionscentral. Vid samlastning levererar leverantörsföretagen till 

distributionscentralen istället för direkt till bygget. Vid distributionscentralen samlastas 

varor och levereras sedan vid den tidpunkt då varorna behövs. Det kan medföra högre 

fyllnadsgrad, färre transporter och mindre ytor för lagring runtom bygget.  

Enligt intervju med branschkunniga är samlastning vanligt förekommande vid större bygg- 

och anläggningsarbeten samt då utrymmet är begränsat kring bygget. Själva 
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byggtransportern görs i regel inte av byggföretaget utan transportörer upphandlas 

baserat på ställda krav av byggföretaget. Storleken på fordonstyper varierar beroende på 

byggets lokalisering, varutyp och mängden gods. Generellt används 25 meter långa 

lastbilar då det är möjligt, men vanligast är 17 meter långa lastbilar.  

Ökat miljöfokus hos kommuner och begränsad tillgänglighet till leveransplatser är 

exempel på drivkrafter bakom samlastning. Ändrade distributionsmönster som följd av e-

handel till boende, service till affärer, restauranger och kontor, samt ökade 

byggtransporter i städer m.m. driver på samlastning av leveranser. Nya ITS-lösningar 

underlättar planering och ruttval som förenklar samlastning. Dock finns det brist på 

statistik och kunskap om transporter i städer som medför att det är svårt att följa upp och 

utvärdera åtgärder. När åtgärderna inte kan mätas kan det leda till suboptimeringar 

(Trafikanalys, 2016a). 

Byggnationen av Norra djurgårdsstaden användes som demonstrationsprojekt med 

användning av en bygglogistikcentral (Sustainable Innovations, 2015). Syftet med 

logistikcentret var att minska trängsel och trafikstockningar genom en lotsfunktion samt 

reducera transporter i och med samlastning. Inom projektet konstaterades att drygt 50 

procent av byggtransporterna skulle kunna omfattas av samlastning och att det finns 

potential att minska både mängden transporter, energianvändning och utsläpp. Det 

framgick även att det krävs en aktiv roll från kommunen både i planeringsfasen och 

långsiktigt.  
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6 Analys av registerdata 

Användning av registerdata menar vi bör vara ett relativt sett enkelt sätt för att öka 

kunskapen om regionala näringslivstransporter. Lastbilsundersökningen har beskrivits i 

Del 1 och i Avsnitt 2.3 i denna rapport. Trängselskattedata är särskilt intressant då det 

potentiellt kan ge kontinuerlig datatillförsel om passager vid trängselskattesnitt. Idag finns 

trängselskatten i Stockholm och Göteborg. Avgifter för bropassager registreras även vid 

Sundsvallsbron och Motalabron. Det finns dessutom planer på att eventuellt ta ut avgifter 

på fler platser i Sverige, exempelvis vid den planerade nya Skurubron i Nacka i 

Stockholm. Det är också möjligt att fler svenska städer kan vilja introducera trängselskatt.  

Genom att kombinera trängselskattedata med annan registerdata är det möjligt att koppla 

på ytterligare information om fordonspassagerna, exempelvis fordonstyp, ägarkategori, 

bransch, m.m.  

Detta kapitel beskriver analysmöjligheter som finns från framför allt trängselskattedata i 

kombination med andra register. Analysmöjligheterna illustreras med resultat från en 

analys av ett datamaterial vi fått åtkomst till via Trafikverket i Stockholm och WSP inom 

ramen för projektet10. Datamaterialet inkluderade trängselskattedata för Stockholm år 

2016 i kombination med viss information från Vägtrafikregistret.  

6.1 Analysmöjligheter med trängselskattedata  

Trängselskattedata samlas in från mätstationerna i Stockholm och Göteborg. Både in- 

och utfartstrafik och fordon finns specificerat. Trängselskattedata inkluderar två olika 

typer av data, en ”laserdata” och en ”kameradata”. I normalfallet kompletterar de 

varandra. Laser fångar upp att ett fordon passerar, och en signal ges till kameran som tar 

en bild av fordonets registreringsskylt. Laserdata finns för alla dagar hela dygnet. 

Kameradata finns bara för tider och dagar då trängselavgift tas ut. Kameradata kan även 

finnas för andra tider ofta för att utvärdera eller testa anläggningen.  

I detta avsnitt beskrivs en analys av innehållet i det datamaterial vi fått tillgång till. För 

denna analys valdes två dagar, 1 januari 2016 och 18 mars år 2016. För båda dessa 

dagar fanns det kameradata för hela dygnet. Det finns en datafil för dygnets första 12 

timmar och en datafil för dygnets sista 12 timmar.  

Eftersom variabler från Vägtrafikregistret finns kopplat till trängselskattedata med hjälp av 

fordonets registreringsnummer kan även uppgifter om fordonskarakteristika som finns i 

det registret analyseras och aggregeras. Passageflöden kan även analyseras över tid, 

                                                      

10 Datamaterialet vi fick tillgång till har använts vid utvärdering av effekterna av en höjning 

av trängselskatten i Stockholm. 
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vilket är en viktig fördel med användningen av trängselskattedata för trafikanalysändamål. 

Exempelvis möjliggör åtkomsten av trängselskattedata utvärdering av eventuella 

förändringar i avgiftsnivåer och/eller förändrade miljözoner. 

Eftersom registreringsnumret är en identitet som är unik för ett fordon och belagd med 

sekretess så måste den avidentifieras eller krypteras vid utlämning av datamaterialet. I 

trängselskattedata som analyserades var registreringsnumret krypterat till en ny variabel 

som kallas ”Fingerprint”. Genom att följa en identitet över dygnet går det att analysera hur 

många in- respektive utpasseringar som fordonet genomfört.  

Till varje observation finns ett datum och klockslag. Genom att sortera det unika fordonet 

efter variabeln ”Fingerprint” och tid kan ett mönster tas fram. Det visar då geografisk 

lokalisering för in- respektive utträde efter tid. Det går inte att få fram den totala 

körsträckan för ett fordon eftersom det inte går att följa hela rutten, endast 

portalpassager. En skattning av körsträckan kan dock göras. Minimikörsträckan blir då 

sträckan mellan de olika mätstationerna. Sträckan kan läggas till i data som nya variabler. 

Om fordon x har passerat mätpunkt 1 och sen 2 kan den skattade körsträckan sättas som 

lika med den uppskattade för den specifika sträckan. 

Eftersom det är många observationer i data bör en selektion från datamaterialet göras 

tidigt i analysprocessen. Avgränsningar av exempelvis dagar, fordonstyper och olika 

ägarformer bör göras för att minska datamängden för vidare analyser. I det analyserade 

datamaterialet finns det totalt 37 unika mätstationer/portaler. Vid några stora mätstationer 

finns flera portaler med. Varje unik mätstation/portal har in- respektive utdata registrerat. 

Totalt blir det då 74 mätpunkter. För att minska ned datamängden kan vissa av 

mätpunkterna slås ihop då de representerar samma mätstation. 

Det krävs en del definitioner och bearbetningar av data innan den kan tillämpas som 

skattning för transporter. Det blir en underskattning men den kan sen skrivas upp med 

hjälpdata från exempelvis GPS-spårning eller körjournal. 

Då trängselskattedata över tidigare år finns sen införandet av trängselskatten, kan 

retrospektiva studier/analyser göras. Tidserierna kan också relativt enkelt redan idag 

användas för prognostisering av fordonsflöden. Då nya styrmedel kan komma att införas, 

såsom nya miljözoner i städerna, och trängselskatten kan komma att utökas, kommer 

sådana förändringar troligtvis påverka datatillgången i kontrollsystem såsom 

trängselskattesystemet.   

6.1.1 Flödesanalys under ett ”normaldygn” samt selektion av lätt yrkestrafik 

Trafiken varierar kraftigt över dygnet men också beroende på vilken säsong det är. För att 

försöka fånga ett snittdygn eller ett ”normaldygn” bör ett dygn väljas som kan vara ett snitt 

av den variation som förekommer. Ofta väljs då ett dygn mitt i veckan mitt i en månad där 
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dygnet inte är nära en helg. I det här fallet har den 12 oktober 2016 valts som analysdag. 

Det är en dag mitt i veckan i mitten av oktober. Det får sägas vara en ”typisk vardag”. 

Lätt yrkestrafik är målvariabeln, d.v.s. den variabel vi särskilt är intresserade av. I lätt 

yrkestrafik ingår lätta lastbilar (totalvikt max 3,5 ton) och personbilar i yrkestrafik. 

Definitionen finns inte i trängselskattedata utan måste urskiljas eller skattas med 

antaganden. Från Vägtrafikregistret finns uppgifter om fordonsvikt. Ett första steg är att 

selektera ut fordon som har maximalvikt 3,5 ton. 

Postnummer finns registrerat kopplat till fordonet. Genom att matcha på en nyckel så kan 

även variabler som postort, kommun, län och andra regionala indelningar läggas till. 

Efter en selektering av fordon på maximalvikt 3,5 ton kan variabeln ägarform användas, 

den är uppdelad i fysisk eller juridisk ägare. Genom att välja juridiska personer som ägare 

fås en relativt klar indikation på att fordonet används i yrkestrafik. Det finns dock fysiska 

ägare som använder lättare fordon i yrkestrafik. Genom att separat analysera de fordon 

som har en fysisk person som ägare kan en uppskattning fås om de är fordon som i 

huvudsak går som lätt yrkestrafik. Bland de fordon som har en fysisk ägare antas de som 

har en registrering om att de används till yrkestrafik vara fordon i yrkestrafik. Lätta 

lastbilar ägda av fysiska personer antas vara fordon i yrkestrafik. Selektionen av lätta 

fordon i yrkestrafik utifrån trängselskattedata görs förslagsvis på följande sätt: 

1. Selektera ut de fordon som har en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Genomför 

följande steg: 

a. Selektera ut alla fordon som har juridisk ägare. 

b. Bland de fordon som har fysisk ägare selektera ut de som är registrerade 

som fordon i yrkestrafik (GODS, TAXI, TAXI-DISP, TRAFIKSKOLA, UR). 

c. Bland de fordon som har fysisk ägare selektera ut fordonstypen LB som 

antas vara lätta lastbilar i yrkestrafik ägda av fysisk person. 

d. Önskvärt steg: Selektera ut personbil utifrån fordonskategorier (pickup, 

m.m.) som troligtvis är hantverksfordon el. dyl. 

2. Slå samman de olika selektionerna. 

6.1.2 Uppskattning av andelen leasade lastbilar 

Vi har även fått åtkomst till ett annat datamaterial från Vägtrafikregistret över lastbilar i 

Göteborg. Genom att använda data från Göteborg kan en skattning av andelen leasade 

fordon tas fram. I ”Göteborgsdata” är det bara lastbilar som finns registrerade. Det går 

alltså endast att uttala sig om andelen leasade fordon som är klassade som lastbilar.  

I detta datamaterial är drygt tio av hundra lastbilar, oavsett om de har en totalvikt under 

3,5 ton eller inte, mer eller mindre är registrerade som leasade.  
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6.1.3 Skattningar av körsträckor  

Genom att lägga in schablonsträckor mellan de olika portalernas in- och utpassager kan 

en uppskattad körsträcka tas fram. 

I datamaterialet för trängselskattedata i Stockholm testades detta förfarande. Danvikstull 

och Klarastrandsledens portaler valdes ut. En schablonkörsträcka mellan dem 

beräknades till 5,6 km. Därefter selekterades de lätta fordonen i yrkestrafik ut efter om de 

passerat dessa portaler någon gång under dygnet. Flertalet av fordonen hade inte 

passerat den ena portalens inväg till den andra portalens utväg. Cirka 1 000 fordon hade 

dock gjort det minst en gång under det aktuella dygnet. Dessa fordon hade tillsammans 

alltså åtminstone kört 5 600 km bara på den sträckan. Det finns brister i skattningen. 

Exempelvis blir det en underskattning eftersom antagandet gäller att fordonen åkt rakt 

igenom Stockholm och alltså inte stannat eller kört en omväg. Dock ger detta förfarande 

en minimiskattning som kan vara ett nyckeltal som skulle kunna följas över tid för att se 

om olika sammanlagda körsträckor mellan portalerna förändras över tid. Nu studerades 

bara en möjlig väg men det finns många olika kombinationer av sträckor att ta hänsyn till 

om det ska vara en heltäckande ansats. En heltäckande analys med alla möjliga 

kombinationer av sträckor kräver en mer avancerad analys som skulle ta mycket tid i 

anspråk. 

6.1.4 Fordon åtta meter eller längre mätta med laser  

I trängselskattedata finns det fordon som inte har någon data från Vägtrafikregistret, utan 

enbart data från lasermätningar om fordonets passageriktning, passagetid, längd, bredd 

och höjd. Detta datainnehåll finns också för de andra fordonen som har data från 

Vägtrafikregistret. Vid jämförelser visar det sig att laserdata skiljer sig ofta från den data 

som finns i registret. Det får antas vara svårt att mäta bilarna korrekt vid passage med 

laser och att dessa data därför innehåller vissa felaktigheter.  

Bland de fordon som har registreringsnummer (eller fingerprint som variabeln heter i 

trängselskattedata där den är avidentifierad) finns det de som inte har någon information 

från Vägtrafikregistret. Det finns även fordon där fingerprint är lika med 0, alltså inget 

registreringsnummer registrerat. Vad det beror på finns det ingen uppgift om men det är 

antagligen en oläslig skylt eller en skylt som saknas i register (exempelvis en 

utlandsregistrerad lastbil).  

Fördelningen mellan de som har registreringsnummer och inget registreringsnummer för 

en typisk dag är ganska lik. Det går att ta fram fördelningar på längd, bredd och höjd men 

även via bearbetning av data över in- respektive utfartsflöde. Det är något större 

utfartsflöde av dessa oregistrerade fordon, oavsett för- eller eftermiddag. Det kan bero på 

att fordon kommer till Stockholm via hamnarna och sen åker vidare ut från Stockholm. 
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6.2 Trängselskattedata för Stockholm – exempel på resultat från datamaterial 

Stockholms stad har låtit genomföra en analys av lätta lastbilar i trängselskattedata 

kopplat till branschtillhörighet (Stockholms stad, 2017). Den analysen visade att de 

största branscherna som kör i innerstaden på dagtid under vardagar var specialiserad 

bygg- och anläggningsverksamhet, taxi, uthyrning och leasing samt parti- och 

provisionshandel.  

Av antalet passager under 2016 passerade 92,9 miljoner fordon Stockholms 

trängselskatteportaler, där lätta lastbilar motsvarade 18 procent och tunga lastbilar 4 

procent (Trafikanalys, 2017a).  

I detta avsnitt presenteras en analys av trängselskattedata från Stockholm 2016 som vi 

fått tillgång till. Analysen fungerar som en illustration av vilken typ av analys som kan 

göras med trängselskattedata i kombination med viss information från Vägtrafikregistret.  

I Figur 6.1 nedan visas andelen passager för respektive fordonsklass för de olika 

trängselportalerna under en typisk vardag. Fordonsklassificeringen utgår från 

Vägtrafikregistret där lätta lastbilar är lastbilar med en totalvikt på max 3,5 ton och tunga 

lastbilar har en totalvikt på mer än 3,5 ton.  

 

Figur 6.1. Fördelning av fordonspassager för olika fordonstyper – lätta lastbilar, personbilar, tunga 

lastbilar och utländska alternativt olästa passager. Bearbetat från trängselskattedata i kombination 

med data från Vägtrafikregistret.  
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Om en typisk vardag studeras visa det sig att trängselskatteportaler med störst andel lätta 

lastbilar är Skanstull och Johanneshovsbron med över 20 procent lätta lastbilar beroende 

på totala antalet passager för portalen. Om däremot totala antalet passager av lätta 

lastbilar studeras kör flest in/ut ur innerstaden via E4:an Essingeleden och 

Norrtullstunneln. På Essingeleden passerar cirka 23 000 och genom Norrtullstunneln 

cirka 14 000 lätta lastbilar trängselskatteportalerna under ett medeldygn.  

Antalet passager in och ut från Stockholm är i princip lika många. I Figur 6.2 nedan visas 

antal in- respektive utpassager till/från Stockholm över ett dygn en typisk vardag.  

 

Figur 6.2. Antalet in- och utpassager till/från Stockholm under ett dygn en typisk vardag år 2016. 

Bearbetat från trängselskattedata i kombination med data från Vägtrafikregistret. 

Studeras de lätta lastbilarna i Figur 6.2 kan det noteras att flest inpassager sker på 

morgonen mellan klockan 7.00 – 8.00 på morgonen medan flest utpassager sker på 

eftermiddagen mellan klockan 15.00 – 16.00. De utländska och olästa fordonen följer 
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samma trend som tunga lastbilar med att in- och utpassager inte har några toppar. 

Antalet passager under dagtid är relativt sett jämt och antalet passager under natten har 

en jämn, låg nivå. Uppskattningsvis är majoriteten av de utländska fordonen tunga fordon 

som är tyngre än 3,5 ton.  

I Tabell 6.1 visas andelar av in- och utpassager en typisk vecka endast för portalerna vid 

Värtan. 

Tabell 6.1. Fördelning av antalet in- och utpassager vid Värtan för olika fordonstyper. Bearbetat från 

trängselskattedata i kombination med data från Vägtrafikregistret. 

VÄRTAN UTLÄNDSKA/OLÄSTA PERSONBIL LÄTT LASTBIL TUNG LASTBIL 

IN  50% 46% 44% 45% 

UT 50% 54% 56% 55% 

 

I Tabell 6.1 kan det noteras att fler ut- än inpassager sker för portalerna vid Värtan under 

den studerade veckan. Detta beror troligen på de fordon som kommer till Värtahamnen 

från färjorna. Förändringen av antal passager under veckan kan ses i Figur 6.3 nedan.  
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Figur 6.3. Förändring av antal passager vid Värtan per fordonstyp under en vecka i oktober 2016. 

Bearbetat från trängselskattedata i kombination med data från Vägtrafikregistret.   

Andelen passager av registrerade lätta och tunga lastbilar minskar naturligt under 

helgdagar. Utländska och ej registrerade fordon förändras inte nämnvärt under veckan, 

vilket kan bero på att utländska godsfordon inte är lika känsliga för om det är helg eller 

vardag som svenskregistrerade godsfordon.  

Juridiska personer står som ägare för en stor del av de lätta fordonen med totalvikt under 

3,5 ton. Under 2016 var ungefär hälften av de lätta fordonen som passerar 

trängselportalerna under vardagarna ägda av fysiska personer och hälften av juridiska 

personer (Stockholms stad, 2017). För veckan som studerades i denna studie var 55 

procent av de lätta fordonen ägda av fysiska personer och 45 procent av juridiska. Av de 

lätta lastbilarna var 85 procent ägda av juridiska och 15 procent ägda av fysiska personer 

och de tunga lastbilarna ägdes främst av juridiska personer.  

6.3 Sammanfattande slutsatser från analys av trängselskattedata 

Potentialen för analyser av trängselskattedata är stor, vilket studien som presenterats i 

detta kapitel har visat. Beroende på vilket syfte man har med analysen kan viss 

bearbetning skapa förutsättningar för fördjupad kunskap. I de analyser som vi har 

genomfört har bearbetningar genomförts på befintliga matchade data från 

trängselskattedata och delar av Vägtrafikregistret från Trafikverket. Transportstyrelsen 

ansvarar för Vägtrafikregistret och i det finns det fler variabler än de som inkluderades i 

det uttag vi har analyserat. Det finns variabler i registret som skulle tillföra analysen mer 

värdefull information. Det är variabler som t.ex.: 

• Organisationsnummer där fordonet ägs av juridisk person 

• Information om leasingfordon 

• Fordonsklassificeringar (pick-up m.m.), modell, bilmärke m.m. 

Genom organisationsnumret kan fordonets ägare klassificeras i olika branscher genom 

ytterligare sökningar i databaser såsom Företagsregistret och AllaBolag.se. Genom att 

bara selektera ut fordon av vissa märken och modeller som typiskt används vid 

hantverkarstransporter kan hantverksfordon selekteras ut. 

Även data från lasermätningar kan vara intressant. De fordon som inte återfinns i 

Vägtrafikregistret (utlandsregistrerade fordon och oläsliga skyltar) mäts via laser. 

Därigenom samlas information in om längd, bredd och höjd. Relativt enkelt kan större 

fordon selekteras ut för vidare analys av framför allt mängden fordonspassager.  

Lätta lastbilar i firmabilstrafik, såsom hantverkare i byggtrafik, är i nuläget svårt att 

kartlägga. Med användning av passagemätningar såsom trängselskattesystemet kan viss 

information utvinnas. Exempelvis kan trängselskattedata användas för att skatta 



  

   

 

 

41(63) 

 RAPPORT 

2018-06-08 

 

 

 

 

körsträckor via tider mellan in- och utpassager för lätta lastbilar. Kopplas företagsregistret 

till trängselskattedata finns möjlighet att via SNI-indelning utreda förekomsten av lätta 

lastbilar inom exempelvis byggbranschen. En nackdel med trängselskattedata är att 

informationen endast finns tillgänglig för portalerna i Stockholm och Göteborg (samt 

uppgifter från bropassager vid Motalabron och Sundsvallsbron).  

Vid analys av trängselskattedata i kombination med annan registerdata är det möjligt att 

ta fram uppskattningar om hur fördelningarna ser ut för olika typer av trafik, och hur dessa 

fördelningar skiljer sig åt på olika platser. Sådana uppskattningar kan exempelvis fungera 

som valideringsdata vid framtagning av indata till framför allt Sampers regionala modeller.  

Det största hindret vi upplevde vid analys av registerdata var åtkomst till datamaterialet. 

Vi hade kontakt med Transportstyrelsen för åtkomst, men bl.a. p.g.a. hög 

personalomsättning kring hanteringen av vårt ärende var kontakten med dem 

tidskrävande. Efter kontakt med Trafikverket fick vi istället åtkomst till trängselskattedata 

via dem.  

Att få åtkomst till registerdata för analysändamål från Transportstyrelsen är möjlig, men 

tidskrävande. För vissa, mer omfattande, typer av uttag finns det även en kostnad kopplat 

till åtkomst av registerdata. Kostnader och tidsåtgång ökar också om vissa bearbetningar 

önskas såsom exempelvis matchningar. Matchningar kan även vara svåra att få tillstånd 

till p.g.a. sekretesskydd.   
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7 Utveckling av modellering av regionala näringslivstransporter 

Det här kapitlet behandlar förslag på utveckling av modellering av regionala 

näringslivstransporter.  

7.1 Förbättrad PbY-modellering med bättre indata 

I arbetet med att konstruera matriser för lätt yrkestrafik till Sampers regionala modeller, 

har en enkel PbY-modell konstruerats genom att skatta/tillämpa alstringstal för olika 

branscher, vilket ger rad- och kolumnssummor i OD-matriserna. Sedan har en 

entropimodell tillämpats med en avståndsaversion i form av en generaliserad kostnad 

(tid- och kilometerkostnad) (Edwards et al., 2017). Alstringstalen och 

körsträckefördelningen är baserade på uppgifter från NÄTRA-undersökningen från 1998. 

Det finns därför ett behov av att ta fram alstringstal och körsträckefördelning med bättre 

kvalitet samt observerade trafikflöden så att uppgifterna kan sägas vara aktuella och 

tillförlitliga. Med bättre kvalitet på dessa uppgifter blir också de konstruerade matriserna 

mer trovärdiga. Alstringstalen skulle exempelvis kunna förbättras genom att utveckla 

arbetet som beskrivs i Atkins (2017).  

7.2 Konstruktion av ambitiös modell för den lätta yrkestrafiken 

I Kanada har man för städerna Calgary och Edmonton utvecklat en ambitiös modell för 

kommersiell trafik, d.v.s. för PbY-trafiken. Argumenten för att ta fram en särskild modell 

för den kommersiella trafiken för dessa städer är samma som framförs i Sverige och rör 

behovet att bättre kunna beskriva gods-, service- och övriga transporter i urbana och 

regionala miljöer som inte omfattas av vanliga personresemodeller. Den generella 

andelen som den kommersiella trafiken utgör ligger på ungefär samma nivå som i 

Sverige, nämligen ca 10-15 procent. Definitionen på kommersiell trafik i den 

kanadensiska modellen är att ersättningen till utföraren/transportägaren överstiger 

sedvanlig reskostnadsersättning. Framförda motiveringar till särskild hantering av den 

kommersiella trafiken i städer är ((Stefan et al., 2005) och (Hunt et al., 2004)): 

1. Koncentration till andra områden är persontrafik 

2. Annan fördelning över tid för kommersiell trafik 

3. Högre tidsvärden för kommersiell trafik 

4. Större inverkan på trafiken p g a storlek och möjligen hindrande vid 

lastning/lossning. 

5. Tyngre fordon har större inverkan på infrastruktur och miljö. 
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Volymen kommersiell trafik med lätta fordon i urbana miljöer i dessa städer uppgår till mer 

än 50 procent av den totala mängden trafikarbete, och uppskattningsvis 50 procent av 

alla stopp avser ett serviceärende. 

I det följande avsnittet presenteras i lite mer detalj det ambitiösa datainsamlings- och 

modellkonstruktionsarbetet som gjorts för de två miljonstäderna Calgary och Edmonton i 

provinsen Alberta, Kanada. Vi bedömer metoderna som mycket intressanta även om det 

kanske ligger utanför befintliga ekonomiska ramar att genomföra en så stor datainsamling 

som gjorts där. Det bör finnas en potential för att estimera multinomiala logitmodeller av 

motsvarande typ som man gjort i Kanada baserat på exempelvis insamlade data från 

GPS-mottagare, för att sedan kombinera det med samsdata på områdesnivå och annan 

data av intresse. 

7.2.1 Calgarymodellen för distributions- och servicetransporter (delmodell 1)  

Transportsyfte (tour based movements): 

• Godsdistributionstrafik primärt för lätt lastbil/personbil och lättare tunga lastbilar. 

• Service-trafik med lätta fordon. 

  

Referenserna till detta avsnitt är Stefan et al. (2005) och Hunt et al. (2004). I beskrivning 

av Calgarymodellen har vi använt begreppet tur för att avse en sekvens av transporter 

mellan OD-par som utgår från en startpunkt och sedan återvänder till startpunkten. Varje 

transport mellan OD-par betecknas rutt. 

Den primära källan till data för Calgarymodellen är en omfattande transportundersökning 

av antal transporter med tillhörande fordonsrörelser för utvalda företag (likt en 

personresedagbok). För turer i Calgary-regionen inkluderades drygt 3 000 arbetsställen 

under en specifik veckodag hösten 2001. Företag lämnade information per arbetsställe 

om rörelserna i hela sin flotta över en 24-timmarsperiod, inklusive ursprung, destination, 

syfte, flotta och godsinformation. En databas med information om mer än 64 000 

transporter gjordes tillgänglig för estimering och kalibrering av den ruttbaserade 

modellen.  

Den turbaserade modellen använder en Monte Carlo mikrosimuleringsprocess för att 

generera individuella rutter i turerna. Till varje tur ingår vilken typ av fordon som används 

tillsammans med attributen för de individuella transporter som gjorts, inklusive start- och 

sluttid och geografiska zoner för ursprungs- och destinationsplats. För kommersiell 

fordonstrafik anses sedvanliga personresemodeller inte lämpliga då fler än ett stopp 

vanligen görs, och de är utspridda över dygnets arbetstider. Calgarymodellen låter istället 

varje tur växa beroende på sannolikheten att fortsätta turen till ny destination eller 

återvända till ursprungligt arbetsställe. Detta val omprövas efter varje stopp. Den 

övergripande modellen fungerar enligt Figur 7.1. 
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Figur 7.1. Modellstruktur över Calgarys turbaserade modell för distributions- och 

servicetrafik. Källa: Hunt et al. (2004) 

 

Turgenereringen beräknar sammanlagt antal turer som genereras för alla kombinationer 

av branschkategori, tidsperiod och modellzon. Mängden av turer omvandlas till rutter 

mellan OD-par för att kunna fördelas ut i nätverket tillsammans med persontrafiken. 

Antalet turer per anställd i en industri bestäms utifrån en regression som använder 

geografiska zonattribut som markanvändning och tillgänglighet. Detta multipliceras med 

antalet anställda i den relevanta zonen för att generera totalt antal turer. Turerna fördelas 

över fem tidsperioder med hjälp av estimerade logitmodeller, där nyttofunktionerna 

inkluderar zonattribut som anställningsform, tillgänglighet till befolkning, sysselsättning 

och alternativspecifika konstanter. 

Varje tur tilldelas sedan både ett primärt syfte och fordonstyp. Detta görs med hjälp av en 

Monte Carlo-process där valmöjligheter bestäms med logitmodeller indelade på bransch 

med nyttofunktioner som inkluderar markanvändning, etableringsplats och 

tillgänglighetsattribut. Alternativen för det primära syftet är godshantering, tjänster eller att 

bedriva andra icke-kommersiella ändamål. Alternativen för fordonstyp valdes som lätt, 

medium och tung. 

För att inkludera tidens påverkan till modellen och hantera transporter som korsar 

tidsperioder, håller modellen reda på turernas start- och sluttider så att transporterna kan 

allokeras till rätt(a) tidsperiod(er). Individuella rutter i turerna tilldelas alltså exakta 

starttider. En Monte Carlo-process används för att tilldela den här tiden med 

sannolikhetsfördelningar baserade på observerade starttider indelade per bransch och 

tidsperiod. 

Destinationerna i rutten bestäms sedan i en iterativ process. För en given tur används 

endast en fordonstyp och ett primärt syfte men minst en och eventuellt fler stopp kan 
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väljas beroende på vart tidigare stopp slutar. För att modellera detta itererar modellen 

mellan val av nästa ruttsyfte, nästa destinationsval och stopptid. Nästa ruttsyfte väljs 

utifrån alternativen godshantering, service, annat syfte eller återresa till anläggning. Om 

det primära syftet med turen är godshantering, så är inte tjänstealternativet möjligt för att 

avsluta turen och vice versa. Om det valda syftet är återresa till arbetsstället, så är nästa 

stopp redan känt och modellen går vidare till nästa tur. Återigen används en Monte Carlo-

process för att välja turens syfte. Valsannolikheter bestäms med användning av 

logitmodeller med nyttofunktioner som inkluderar antalet stopp som gjorts, total förfluten 

tiden för rutten samt avståndet från befintlig plats till turens startpunkt. 

När syftet med nästa stopp är valt och fordonet inte ska tillbaka till arbetsstället, väljs 

destinationen för nästa stopp. Återigen används en Monte Carlo-process där 

valsannolikheter för alla geografiska zoner definieras av en logitmodell. Nyttofunktionen 

innehåller attribut såsom socioekonomiska värden i zoner, population, markanvänd-

ningstyp, generaliserad kostnad för resa, generaliserad kostnad för återresa till 

arbetsställe och vinkelberäkning som representerar huruvida ett stopp är på väg mot eller 

bort från turens startpunkt. Restiden till nästa stopp ackumuleras i turens totala 

transporttid. Åtskillnad görs på totaltid och transporttid. 

Stopptiden är den tid som fordonet stannar i destinationen för exempelvis avlastning av 

gods. Stopptiden ackumuleras i turens totaltid. En Monte Carlo-process används för att 

bestämma hur lång tid stoppet tar, med sannolikhetsfördelningar baserade på 

observerade stopptider. Modellen itereras sedan tillbaka till nästa syfte för nästa rutt i 

turen. 

I Tabell 7.1 görs ett försök att sammanfatta den ovan beskrivna turgenereringsmetoden i 

Calgarymodellen.  
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Tabell 7.1. Översikt för generering av gods- och servicetransporter i urban miljö (Kanada) 

Typ av modell Indata Typ av modell Output 

Turgenerering Antal arbetsställen fördelade 

över bransch och geografisk 

zon. 

Zonattribut (Markanvändning 

och tillgänglighet) 

Regression Alla genererade 

turer 

Tursyfte och 

fordonsval (Tour 

purpose and 

vehicle choice 

model) 

Viktningsvariabler  

Tursyfte 

Syfte beroende av 

markanvändning 

(geografiskt område) 

Företagssyfte 

Fordonstyp till företag 

Fordon beroende av 

markanvändning 

Befolkningstillgänglighet för 

givna zoner 

Sysselsättningstillgänglighet 

för givna zoner 

Monte Carlo 

process: Valsanno-

likheter bestäms av 

Nyttofunktion och 

Logitmodell 

Tursyfte för 

genererade turer 

Turstart (Tour 

start time model) 

Dagligt totalt antal turer  

Observerade starttider per 

bransch och tidperiod. 

Antal rutter i 

specifikt tids-

intervall bestäms 

m h a Logitmodell 

Monte Carlo 

process för Starttid 

Turers och rutters 

starttider 

Nästa 

destinationssyfte 

(Next Stop 

Purpose Model) 

Nästa destinationssyfte 

bestäms utifrån det tidigare 

ruttsyftet, antal tidigare stopp 

och total förfluten tid för rutten. 

Valsannolikheter 

bestäms av 

Nyttofunktion och 

Logitmodell 

Nästa 

destinationssyfte 
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Nästa 

ruttdestination 

 Monte Carlo 

process: 

Logitmodell 

 

Tidsåtgång stopp    

 

7.2.2 Calgarymodellen för yttäckande transporter (delmodell 2)  

Transportsyfte (fleet allocator model): 

• Tidnings- och postdistribution 

• Paketdistribution och kurirservice 

• Sophämtning 

• Polispatrullering och -utryckning 

• Hyrbilar 

• Taxi 

Dessa transporter uppskattas omfatta ungefär 25 procent av all kommersiell trafik. 

Huvudsyftet är att täcka transporter/service/annat över ett större område. En 

gravitationsmodell används för dessa delar, men det finns planer på att använda en 

vehicle routing-modell som exempelvis Clark and Wrights (1964) heuristik för ändamålet. 

7.2.3 Calgarymodellen för fjärrtransporter (delmodell 3)  

Transportsyfte (external-internal movements): 

• Tung lastbil för fjärrtransporter som ofta lastas om för distribution. 

Begränsat nätverk för dessa till vissa korridorer och industriområden och 

motsvarande 

Dessa transporter modelleras med en enkelt begränsad gravitationsmodell för hantering 

av transporter som börjar eller slutar i modellområdet. 

7.3 Agentbaserad storstadsmodell 

Det finns flera initiativ på forskningsnivå att ta fram agentbaserade modeller för urbana 

och regionala näringslivstransporter (exempelvis (Wisetjindawat et al., 2006)), vilket visar 

att det är en lovande modelleringsteknik.  

I Sverige pågår forskningsprojektet där en framtida storstadsmodell, IHOP (Canella et al., 

2017) utvecklas. I IHOP inkluderas för närvarande endast persontransporter. Denna 
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modell som är i utvecklingsstadiet är agentbaserad vilket gör att tilläggsmatriser behöver 

struktureras om och ”byggas om” till enheter. Detta innebär stor förbättringspotential i 

detaljeringsnivån och planeringsprocessen för persontransporter. Emellertid är 

yrkestrafikens påverkan stor i storstädernas trafiksystem, och de högre tidsvärden för den 

trafiken understryker vikten av att ägna den mer uppmärksamhet. För en framtida 

storstadsmodell bör det alltså vara av stor vikt att även inkludera yrkestrafiken.  
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7.4 Estimering av OD-matriser baserat på trafikräknedata 

De lovande möjligheterna som finns att kombinerade detaljerade uppgifter om 

fordonspassagerna från trängselskatteportaler med uppgifter om biltyp, årsmodell och 

ägarförhållanden m.m. från bilregistret bör kunna nyttjas för att uppdatera/estimera 

näringslivets transporter i Stockholm och Göteborg. Särskilt intressant blir det om det 

finns möjlighet att skilja ut de lätta fordon som sannolikt kan hänföras till kategorin 

näringslivets transporter (varudistribution, hantverk, service, etc.) med dessa data. 

I den vetenskapliga litteraturen finns mycket arbete redovisat som behandlar detta 

område. I Ortúzar och Willumsen (1994) finns ett delkapital som redovisar ett antal olika 

sätt att behandla problemet. 

Man börjar med en OD-matris för analysområdet från en grundmodell eller en tidigare 

estimerad OD-matris. Grundansatsen är sedan att via en assignment av något slag (all-

or-nothing, stokastisk, användarjämvikt, etc.) associera trafikräknedata med OD-

relationerna. Givet dessa förutsättningar används sedan olika metod för att uppdatera 

koefficienter m.m. i modeller som exempelvis: 

1. Maximum likelihood estimering 

2. Linjär regression 

3. Icke-linjär regression 

4. Minsta kvadrat skattning 

5. Entropimodeller 

6. Gravitationsmodeller 

Målet är att i princip att minimera modellens avvikelser från observerade trafikräknedata, 

eller att minimera viktade avvikelser från såväl trafikräknedata som den använda 

grundmatrisen. 

Ytterligare några artiklar, bland ett stort urval, som förefaller mycket lovande är Cascetta 

och Nguyen (1988), Cascetta och Russo (1997), och Cascetta (2009). Abstract citeras i 

bilaga 5. 

För en uppdatering av NÄTRA-modellen kan man börja med befintlig metod som tagits 

fram för att skapa yrkesmatriserna PbY, Lbu och Lbs. Beträffande assignment bedömer vi 

att det är av intresse att använda en metod som är baserad på en stokastisk modell (läs 

logit) med inslag av c-logit för att undvika överanvändning av rutter som till stor del är 

gemensamma. Med den stokastiska modellen erhåller alla rutter i en relation med något 

så när lika generaliserade kostnader en andel av flödet. Tolkningen är att det avspeglar 

olika preferenser och osäkerhet om vilka ruttval som är bäst. Några artiklar om detta är 

Damberg et al. (1996) och Zhong et al. (2010). Med Figur 7.2 och Figur 7.3 illustreras hur 

https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=creator%2Cexact%2CCascetta%2C%20Ennio%20%2CAND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=46KTH_VU1_L&lang=en_US&mode=advanced&offset=0
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=creator%2Cexact%2CCascetta%2C%20Ennio%20%2CAND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=46KTH_VU1_L&lang=en_US&mode=advanced&offset=0
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=creator%2Cexact%2C%20Nguyen%2C%20Sang%2CAND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=46KTH_VU1_L&lang=en_US&mode=advanced&offset=0
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=creator%2Cexact%2CCascetta%2C%20Ennio%20%2CAND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=46KTH_VU1_L&lang=en_US&mode=advanced&offset=0
https://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=creator%2Cexact%2C%20Russo%2C%20Francesco%2CAND&tab=default_tab&search_scope=default_scope&sortby=rank&vid=46KTH_VU1_L&lang=en_US&mode=advanced&offset=0
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kopplingar kan byggas upp från socioekonomiska data via modeller för generering och 

attraktion av data och nätverksutläggning med resulterande flöden i trafikräknepunkter. 

Succesiva förbättringar av anpassningen mellan modellflöden kan sedan göras i en 

iterativ process med justeringar av: 

1. Parametrar i modeller för trafikgenerering 

2. Parametrar i modeller för trafikattraktion 

3. Parametrar för fördelning av efterfrågan i olika relationer, ex vis 

avståndsfördelning 

4. Andra fördelningar i nätverket som funktion av trängsel och/eller 

efterfrågefördelning (modifierad OD-matrisstruktur) 

 

Figur 7.2. Modell för generering trafik via nätverksmodell till trafikräknedata. 
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Figur 7.3. Modell för attraherad trafik via nätverksmodell till trafikräknedata. 
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7.5 Metaanalys – sammanställning av data från olika källor samt analys av data  

Med beaktande av de väl kända svårigheterna att samla indata till modeller för såväl 

person- som godstrafik och -transporter förefaller det vara en god idé att försöka 

kombinera de undersökningsresultat som finns för att försöka generalisera de 

informationsbitar som finns. Givet den stora brist som föreligger på området torde läget 

enbart kunna förbättras. Tanken är att sammanställa den information som finns från olika 

källor på ett gemensamt format med information i form av: 

För platser (noder): 

• Antal in/ut flöden av olika fordon 

• Antal anställda 

• Verksamhet / Bransch 

• Socioekonomiska data för områden (exempelvis Sampers-områden) 

• Möjliga datakällor/kommentarer: 

o Trängselskattedata (passager) 

o Enkäter 

o Sensorer i infrastrukturen 

För vägavsnitt (länkar): 

• Trafikflöden och/eller -passager 

• Möjliga datakällor/kommentarer: 

o Slangmätningar 

o ÅDT-data för statligt vägnätuppdelat på lätta och tunga fordon 

o Trängselskattedata (passager) 

o Hänsyn till busstrafik kan tas genom att fördela ut den i nätverket 

baserad på utbudet (Samtrafikens data) 

För turer/rutter (länkar): 

• Exempelvis start- och målpunkt, antal stopp och vägval 

• Möjliga datakällor/kommentarer: 

o Insamling av turer/rutter kan teoretiskt sett göras m h a GPS-data (som 

anonymiserats) i fordon på olika vis (via installerade system eller med 

mobila enheter).  

o Insamling av tur-/ruttinformation kan göras via företagssystem. 
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o Enkäter 

Information om gods 

• Exempelvis typ av gods och godsmängd 

• Möjliga datakällor/kommentarer: 

o Företagssystem 

o Enkäter 

7.5.1 Modelleringsidé  

En modelleringsidé är helt enkelt att sammanställa information på ett enhetligt sätt, för att 

sedan använda olika statistiska metoder för att estimera parametrar i modeller som kan 

användas för att göra scenarioanalyser och prognoser. Jämfört med det traditionella 

sättet med urval och uppräkning till totalnivåer baserat på urvalens storlek så rymmer det 

naturligtvis en del statistiska och tekniska utmaningar. Det kommer sannolikt leda till att 

det uppstår resultat som upplevs som mindre bra. Sådan feedback kan tas tillvara och 

användas till förbättringar av modell och indata. 

En förutsättning för denna ansats är att vissa nyckeltal kan stämmas av mot totala nivåer 

för hela eller delar av landet. I princip bör sådana nyckeltal användas till att normera 

resultaten så att de stämmer på en aggregerad nivå.  

Vi har i Lastbilsmatrisuppdraget försökt generalisera NÄTRA-resultat till att generera antal 

transporter av olika slag baserat på antal anställda i olika branscher istället för att 

använda antal arbetsställen definierade av olika strata i NÄTRA-undersökningen 

(Edwards et al., 2017). Det gör att vi får en modell som kan kopplas till befintliga sams-

databaser som används för Sampers-modellen och i viss mån för Samgods-modellen. Av 

naturliga skäl är observerade avståndsfördelningar med mera från NÄTRA starkt kopplat 

till förutsättningar i Stockholms län. 

Det borde därför vara av intresse att ta del av andra undersökningar som genomförs på 

olika håll runt om i landet, exempelvis i region Väst. Även om sedvanliga uppräkningstal 

till totalnivåer saknas så kan det finnas möjligheter att komplettera med 

trafikalstringstal, avståndsfördelningar, fordonsutnyttjande med mera för 

begränsade populationer av senare datum och i andra regioner än vad som är fallet för 

NÄTRA-undersökningen. 

Efter en sammanställning av data från olika undersökningar och uppräkning till totalnivåer 

i en modell blir det en väsentlig uppgift att i görligaste mån jämföra modellresultat med 

aggregerade uppgifter på nationell, regional eller lokal nivå. 

Exempel på jämförelser på nationell nivå kan vara trafikarbete med olika fordons-

kategorier som personbil, lätt lastbil, lätta tunga lastbilar (under 3,5 ton maxlastvikt som är 

undre gräns för deltagande i Trafikanalys Lastbilsundersökning) respektive tunga lastbilar 
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(över 3,5 ton). Det skulle även kunna vara av intresse att göra det på regional nivå genom 

att exempelvis sammanställa uppgifter från Bilprovningen för de olika 

Trafikverksregionerna.  

För tunga lastbilar finns trafikräkningar som resultaten kan jämföras mot för stora delar av 

det statliga vägnätet, och i vissa kommuner finns trafikräkningar med varierande 

upplösning och omfattning. 

På platser med registrering av bilnummer för trängsel- och broavgifter är det möjligt att få 

tillgång till uppgifter om antal fordonspassager vid portalerna för olika fordonstyper från 

Transportstyrelsen, vilket skulle kunna användas för jämförelse med modellvärden. Om 

man kan få tillgång till all rådata om trängselskattedata och vägtrafikregistret, är det även 

möjligt att via organisationsnumren för fordon i yrkestrafik erhålla branschtillhörigheter. 

Dock är kopplingen till bransch svår, framför allt den lätta yrkestrafiken, då det blir alltmer 

vanligt med leasade bilar, vilket innebär att den faktiska branschtillhörigheten vid 

transporten inte blir korrekt.  

För det fall att man lyckas samla in data från företagssystem och/eller kan samla in data 

via GPS eller motsvarande så kan det nyttjas för att revidera befintliga data i berörda 

branscher. Med mycket sådan data skulle man kunna testa möjligheten att estimera 

logitmodeller för att beskriva hur distributions- och serviceturer byggs upp med 

sannolikhetsfördelningar för val avseende: 

• Nästa destination (som kan vara att återgå till utgångspunkten) 

• Typ av ärende 

Som beror på  

• Total transporttid 

• Total stopptid 

• Total sammanlagd tid 

• Antal gjorda besök 

• Befolkning per zon 

• Antal förvärvsarbetande per region 

• Typ av område (industri/handel/nöjen/externa 

köpcentra/flerbostadsområde/villaområde etc) 

• Etc. 

Med sådana estimerade modeller skulle man kunna testa att simulera generering av turer 

och stämma av resultatet mot befintliga observationer. 
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7.5.2 Problem vid komplettering av dataset med nya observationer  

Komplikationer med att komplettera en befintlig datamängd med nya observationer består 

bl.a. i att:  

1. Avgöra hur nya observationer förhåller sig till tidigare observationer avseende 

definitioner. Om det exempelvis är antal avgående leveranser med lätt lastbil 

under en mätdag i tidigare observationer och de nya avser antal observationer 

under en vecka så måste detta hanteras. 

2. Avgöra hur uppräkning till hela populationen ska genomföras. 

Komplikation nummer 1 ovan kommer naturligtvis att kräva en mängd ställningstaganden 

till hur olika observationer ska viktas samman.  

Komplikation nummer 2 bör kunna hanteras genom att beakta dels vilket urval (N) och 

population (M) som finns i befintlig databas, vilket sedan ska viktas samman med ett nytt 

urval (n) och population (m). Om tidigare och nya observationer ska ges samma vikt så 

förefaller det naturligt att antingen väga ihop antalet nya observationer så att de viktas om 

till populationen för den befintliga databasen (fall 1) eller omvänt att befintliga 

observationer viktas om till den nya populationen (fall 2).  

Om vi nu vill räkna upp populationen M så får vi:  

fall 1: 

𝑁 + 𝑛 ×
𝑀
𝑚

𝑀
 

 

fall 2: 

𝑚
𝑀
×𝑁 + 𝑛

𝑚
 

Om vi nu antar att: 

N = 100 

M = 10 000 

n = 2 

m = 11 000 (d.v.s. urvalspopulationen, m har ökat med 10 procent)  

då får vi i: 

fall 1:  
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100 + 2 ×
10000
11000

10000
=
101,82

10000
 

 

det ger en uppräkningsfaktor: 

10000

101,82
= 98,21 

 

fall 2: 

11000
10000

× 100 + 2

11000
=

112

10000
 

 

det ger en uppräkningsfaktor:  
10000

112
= 89,29 
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8 Summering och diskussion kring metod för undersökning av 
näringslivets transporter 

I Del 1 kom vi fram till att det inte var lämpligt att gå vidare med en enkätundersökning av 

regionala näringslivstransporter för att aktualisera NÄTRA-underlaget. För att få en bättre 

bild av möjliga tillvägagångssätt för att förbättra kunskapsunderlaget om regionala 

näringslivstransporter, genomförde vi en inventering och analys av möjliga datakällor. 

Den här rapporten presenterar en bred kartläggning av trafikflödes- och 

passagemätningar, statistiska undersökningar och registerdata, företagssystem, samt 

tidigare relevanta studier och kartläggningar. Vi har även studerat de modellansatser som 

finns för att fånga regionala näringslivstransporter kopplat till det databehov som finns i 

dessa modeller. Inventeringen visade på olika för- och nackdelar med olika datakällor och 

insamlingsmetoder. Efter att ha utvärderat dessa kom vi till slutsatsen att det som var 

mest intressant att fördjupa sig i inom ramen för projektet var möjligheten till användning 

av registerdata, möjlig modellutveckling samt en fördjupning av lätt yrkestrafik, som 

framför allt berör NÄTRA-branscherna Service och Byggnad.  

Fördjupningen kring registerdata visade att det finns möjligheter till framtagning av 

underlag kring exempelvis fördelning av passager vid trängselskatteportaler med olika 

fordonstyper. Genom att koppla registerdata till trängselskattedata, är det möjligt att 

koppla på branschtillhörighet och göra realistiska/rimliga antaganden avseende vilka 

fordon som tillhör lätt yrkestrafik exempelvis genom typ av ägare, bilmärke, etc. Även 

vissa uppskattningar om andel utländska fordon vid passager är möjliga att göra. 

Användning av registerdata är relativt sett resurs- och tidseffektiva datakällor då 

registerdata redan är sammanställd. Utveckling av en lämplig metod för att säkerställa 

kvalitet och att rätt data tas fram krävs. Initialt krävs att ett registeruttag skapas, vilket kan 

vara problematiskt beroende av vilken organisation som söker åtkomst av data och hur 

kontakten med utlämnarorganisationen ser ut. Oftast är det lättast att få åtkomst till 

sekretesskyddade data för forskare på högskolor och universitet, där 

forskningsändamålet är tydligt.  

Den lätta yrkestrafiken är svår att samla in underlag kring av flera skäl. Lätta lastbilar är 

svåra att urskilja vid traditionella trafikmätningar, men är möjliga att identifiera exempelvis 

vid trängselskattepassager. Personbilar i yrkestrafik är svåra att identifiera utifrån 

observationer, framför allt då det är svårt att avgöra huruvida den lätta trafiken uppstår 

p.g.a. privata ärenden eller ärenden i tjänst. Detta problem innebär att det troligtvis kräver 

någon slags resvaneundersökning, där man genom kontakt med ett urval individer som 

kör personbilar i yrkestrafik, får en bättre kunskap om denna typ av trafik. Ett annat 

alternativ är att göra vissa antaganden kring vilken trafik som är yrkesmässig utifrån 

selektioner av registerdata (fysisk vs. juridisk person, leasad bil eller ej, 

branschtillhörighet, etc.). Ärendetypen är framför allt viktig att avgöra för 
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samhällsekonomiska analyser. För att öka kunskapsunderlaget om den lätta yrkestrafiken 

tror vi att det är lämpligt att kombinera olika metoder. 

En typ av lätt yrkestrafik är den lätta byggtrafiken, som typiskt utförs av hantverkare med 

mindre byggnadsprojekt hos privatpersoner. Byggtrafik karakteriseras av att 

transporterna uppstår kopplade till olika typer av byggnadsprojekt. Idag saknas det i stor 

utsträckning uppföljning av byggtransporter, vilket innebär att kunskapen om dessa 

transporter är låg.  

Fördjupningen kring modellutveckling visade att det finns olika sätt som modeller kring 

regionala näringslivstransporter kan utvecklas. För att få bättre modeller krävs bättre 

indata. Då kunskaps- och informationsbrister är störst för den lätta yrkestrafiken är 

modeller för den lätta yrkestrafiken särskilt svåra att skapa. För att få bättre modeller för 

lätt yrkestrafik menar vi att det behövs parallella initiativ för framtagning av data och 

utveckling av modeller.  

Ett förslag är att med metaanalys av tillgänglig data om lätt yrkestrafik från olika källor, 

sammanställa datan och sedan använda olika statistiska metoder för att estimera 

parametrar i modeller som kan användas för att göra scenarioanalyser och prognoser. En 

annan variant är att med hjälp av mer aktuella indata (alstringstal och 

körsträckefördelning samt observerade trafikflöden) med bättre kvalitet, förbättra den 

modellering av lätt yrkestrafik som tagits fram vid konstruktionen av lätt yrkestrafik till 

Sampers regionala modeller (Edwards et al., 201b7). Ytterligare en variant är att estimera 

multinomiala logitmodeller av motsvarande typ som man gjort i Calgary i Kanada baserat 

på exempelvis insamlade data från GPS-mottagare, för att sedan kombinera det med 

sams-data på områdesnivå och annan data av intresse. Det bör också vara möjligt att 

estimera nya OD-matriser för näringslivets transporter med hjälp av trängselskattedata i 

kombination med annan registerdata. Förslag på fortsatt arbete kring regionala och 

urbana modeller för näringslivstransporter har även pekats ut av Waidringer & Berglund 

(2017). 

Olika datakällor är intressanta med avseende på olika tidshorisonter och syften. På 

kortare sikt menar vi att det viktigaste är att undersöka användbarheten på relativt sett 

lättillgängliga och kvalitetssäkrade data såsom registerdata. Möjligheter finns att få ut mer 

intressant information om olika register kopplas ihop, exempelvis trängselskattedata, 

vägtrafikregistret och företagsregistret.  

Vilken data som framför allt är intressant att använda beror på vilken modell som 

används. Vi menar därför att det är viktigt att fortsätta modellutvecklingen och att följa 

utvecklingen inom området. Detta är ett mer långsiktigt arbete. 

Det är också viktigt att parallellt fortsätta att undersöka datakällor som på längre sikt kan 

bli intressanta att använda för detta ändamål. Det är intressant att närmare undersöka hur 

det skulle kunna vara möjligt att utvinna information från olika typer av företagssystem i 
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syfte att fungera som kunskapsunderlag om regionala näringslivstransporter. I nuläget är 

det flera frågor som är oklara, framför allt kopplat till vilket dataunderlaget skulle kunna 

tillgängliggöras och hur det skulle kunna tillgängliggöras. Dessutom kräver det troligtvis 

utvecklingsarbete för att tillgängliggöra underlaget.  

8.1 Rekommendationer för fortsatt arbete 

Vi föreslår att arbetet med att öka kunskapen om regionala näringslivstransporter 

fortsätter på olika sätt:  

• Fortsätt undersökningen om hur trängselskattedata i kombination med annan 

registerdata kan användas för att bidra till förslagsvis validering av modeller över 

Stockholm och Göteborg. Framför allt kan detta ge bättre kunskap om den lätta 

yrkestrafiken. I ett första steg kan fokus vara på lätta lastbilar, där exempelvis 

selektionen av lätt yrkestrafik förfinas. Därefter kan man även undersöka hur det 

kan vara möjligt att inkludera personbilar i yrkestrafik.  

• Vi tror att det är lämpligt att använda en kombination av flera olika datakällor för 

att ta fram ett bättre kunskapsunderlag. Förutom att kombinera olika registerdata 

skulle det även vara möjligt att kombinera flödes- eller passagedata med 

branschutredningar för att få en bättre förklaring av trender som går att observera 

med mätning av trafik.  

• Undersök hur det skulle kunna vara möjligt att även inkludera lätt yrkestrafik i den 

mobil-applikation som har utvecklats för framtagning av RVU-data inom ramen 

för SPOT-projektet. Om ett sådant projekt kan genomföras är det även intressant 

att jämföra eller kombinera resultaten med exempelvis resultat från en analys av 

trängselskatte- och annan registerdata.   

• Fortsätt arbetet med att undersöka hur modelleringen av regionala 

näringslivstransporter kan utvecklas. Den enkla Pby-modellering som görs idag 

skulle kunna förbättras genom bättre indata. Det finns också mer ambisösa 

modell-approacher, såsom exempelvis Calgary-modellen, vars anpassning till 

svenska ändamål skulle kunna undersökas närmare. Även andra modell-

approacher är intressanta att undersöka. Vi menar att forskning och utveckling 

kring modellutveckling bör ske parallellt med undersökning av insamling av 

indata.  

• Utvärdera den pilotundersökning som har genomförts i Göteborg om automatisk 

datainsamling med hjälp av Fleet Managment System och undersök möjligheten 

att utöka en sådan till hela Sverige för att fånga information om 

distributionstrafiken. 
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• Fortsätt det mer långsiktiga arbetet kring användning av olika typer av 

företagssystem för insamling av trafik- och transportdata.   
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