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Förord 

Transportmodeller som den nationella godsmodellen Samgods behöver valideras. I 

föreliggande rapport beskrivs ett verktyg och tillgängliga data som kan användas för att 

underlätta och automatisera valideringsarbetet. 

Projektet har genomförts av VTI, Trafikanalys och SWECO under första halvåret 2013. 

Magnus Johansson, Abboud Ado och Fredrik Söderbaum på Trafikanalys har varit 

huvudansvariga för avsnitten om officiell statistik. Christian Udin och Pia Larsson-Wijk 

på SWECO har varit huvudansvariga för avsnitten om tillämpningen av intelligenta 

transportsystem (ITS). Rune Karlsson och Inge Vierth har varit ansvariga för de 

resterande delarna och hållit ihop projektet.  

Preliminära versioner av rapporten har diskuterats på två seminarier med 

uppdragsgivaren Trafikverket. Projektet har genomförts inom ramen för Centret för 

Transportstudier (CTS) Stockholm. 
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Utredningsledare, projektledare  
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Valideringsverktyg och valideringsdata till godsmodeller 

av Rune Karlsson och Inge Vierth (VTI), Magnus Johansson, Fredrik Söderbaum och 

Abboud Ado (Trafikanalys), Pia Larsson-Wijk och Christian Udin (SWECO) 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

Denna rapport behandlar väsentliga frågeställningar kring validering av den svenska 

nationella godstransportmodellen Samgods. I någon mån berörs även validerings-

problematiken i vidare mening. 

Det är angeläget att ta fram oberoende data och statistik som kan användas för 

jämförelser med resultat från modellberäkningar. Kvaliteten och tillgängligheten för 

sådana data är därvid självklara faktorer. Det är även en stor fördel om dessa data är av 

mångskiftande karaktär och belyser många olika aspekter hos modellresultaten och tas 

fram regelbundet.  

I rapporten görs en inventering över datakällor som kan tänkas vara användbara i 

valideringssyfte. För varje datakälla diskuteras kvalité och tillgänglighet. För statistiskt 

insamlade data beskrivs kortfattat insamlingsmetodik, osäkerheter och tillgängligheten, 

som begränsas på grund av sekretessbestämmelserna. 

Det finns anledning att tro att modern teknik i framtiden kommer att kunna förse oss 

med nya typer av data som kan användas för skattning eller validering av godsmodeller. 

Ett separat avsnitt används för att kartlägga nya tekniker (ITS) som redan idag kan 

användas eller kommer kunna användas för insamling av data relevanta för 

valideringsändamål.   

Att insamlingen av valideringsdata är slutförd innebär inte att alla svårigheter kring 

valideringsarbetet är lösta. För att kunna jämföra modellutdata med valideringsdata 

krävs att dessa först matchas samman på samma aggregeringsnivå och för samma 

avgränsningar, vilket i praktiken är ett relativt komplicerat problem. Ett likartat problem 

är att matcha och jämföra utdata från olika Samgodsversioner.  

Inom ramen för detta projekt har en prototyp till ett programverktyg som kan göra 

sådana matchningar tagits fram. Verktyget och dess handhavande beskrivs i rapporten. 

Möjligheterna att via verktyget behandla eventuell sekretessproblematik berörs endast 

kortfattat. 
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Development of validation tool and collection of ITS-based validation data for 

freight models 

by Rune Karlsson and Inge Vierth (VTI), Magnus Johansson, Fredrik Söderbaum and 

Abboud Ado (Trafikanalys), Pia Larsson-Wijk and Christian Udin (SWECO) 

Swdish National Road and Transport Research Institute (VTI) 

SE-581 95 Linköping Sweden 

 

 

Summary 

This report deals with questions concerning validation of the Swedish national goods 

transportation model, Samgods. To some degree, also more general issues of validation 

are discussed. 

When developing transportation models it is essential to have independent data 

available that can be used for comparison, validation and calibration. The quality and 

availability of such data are obvious issues. It is a big advantage if these data cover 

many different aspects of the model results and are collected on a regular basis. 

In the report, a survey of data sources useful for validation purposes is presented. For 

each source of data, quality and availability is discussed. For statistical data, the method 

for collecting the data is described in some detail as well as uncertainties and access to 

the data that may be restricted due to privacy regulations.  

There are reasons to believe that in the future new technologies will provide us with 

new types of data useful for validation or model estimations. A special section in the 

report is devoted to investigating if present day ITS systems can provide data for 

validation purposes. 

Once the compilation of validation data is completed, many problems remain 

concerning the validation. In particular, there is a matching problem between the model 

output data and validation data. The many different table formats and aggregation levels 

for the data add to the complexity of this problem. A similar, but easier, problem is to 

compare output data from different versions of Samgods. Within this project a computer 

program has been developed that can be used for matching such kinds of datasets. The 

program, as well as a user manual for it, is included in the report. The possibility to 

handle some of the issues concerning confidential data, by using the program, is briefly 

touched upon.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Behovet av att validera resultat, som tas fram med hjälp av den nationella godsmodellen 

Samgods och andra modeller, mot oberoende data har diskuterats länge. I nuläget kräver 

detta viktiga steg i modellarbetet en så omfattande manuell arbetsinsats att validering i 

praktiken enbart sker för enstaka kvantiteter (som exempelvis totalt antal tonkilometer, 

tonkm, för de olika trafikslagen eller tonflöden genom hamnar). Någon helhetsbild över 

avvikelserna mot de många olika typerna av valideringsdata är svår att nå. Ett problem 

är att valideringsdata inte finns samlade på en plats utan är utspridda på många olika 

håll, vilket gör enbart anskaffandet av data till ett relativt omfattande arbete. Därtill 

kommer en uppsjö av olika format och aggregeringsnivåer som data är lagrade i de olika 

referensdatakällorna, vilket försvårar jämförelser mellan modellresultat och 

valideringsdata. Som ett ytterligare bidrag till komplexiteten har olika data olika kvalitet 

som valideringsmaterial, dels beroende på osäkerheten i själva data, dels också 

beroende på avvikelser i begrepp, definitioner och underliggande antaganden som gör 

att modellutdata och valideringsdata inte är fullt jämförbara. 

Därför finns det behov av att samla oberoende valideringsdata för Samgods i en databas 

och att automatisera jämförelser mellan modellutdata från Samgods och oberoende 

valideringsdata (referensdata). I en förstudie till detta projekt, se (Karlsson R. V., 2012), 

har ett förslag på hur ett sådant verktyg skulle kunna utformas utarbetats. Den bärande 

idén är att skapa ett enhetligt format i vilket alla data kan lagras, alla relevanta utdata 

från Samgods men även referensdata. På så vis möjliggörs en effektiv matchnings-

process av modellutdata och valideringsdata, vilken krävs för att jämförelser dem 

emellan ska kunna göras. Den implementering av valideringsverktyget som görs inom 

ramen för det aktuella projektet bygger till stor del på de principer som utvecklats i 

förstudien. 

Vidare används i dagsläget olika versioner och utgåvor av Samgodsmodellen i slutförda 

och pågående projekt. Detta faktum försvårar ytterligare valideringsarbetet och 

resultatjämförelser. Det finns därför ett behov att på ett enkelt sätt möjliggöra 

jämförelser mellan resultat/utdata från de olika programversionerna. Det förslag som 

beskrivs i förstudien möjliggör också jämförelser av denna typ. Likaså finns ett stort 

behov av att beskriva vilken kvalitet valideringsdata håller.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med föreliggande projekt är att bidra till utvecklingen av ett verktyg som 

underlättar valideringsprocessen för godstransportmodeller, med fokus på den svenska 

Samgodsmodellen. Verktyget ska på ett transparent och effektivt sätt möjliggöra 

validering av Samgodsdata och jämförelser av resultat från olika modellversioner och 

scenarier. Verktyget förväntas få stor praktisk betydelse för arbetet med godsmodeller 

och utvärderingar av sådana eftersom det förenklar det tidskrävande efterarbetet som 

utvärdering av modellresultat innebär.  

Validering förutsätter att det finns tillgänglig statistik av god kvalitet. Därför har stor 

vikt lagts i projektet på att beskriva befintlig statistik, både utifrån ett 

innehållsperspektiv, men också utifrån ett kvalitets- eller osäkerhetsperspektiv. En 

uttalad målsättning är att utröna i vilken utsträckning befintliga datakällor och 

eventuella framtida datakällor kan användas som valideringsmaterial för 

godstransportmodeller.  
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Frågan om varför modellresultat och avstämningsdata överensstämmer eller inte 

behandlas inte närmare i detta projekt. Däremot diskuteras problematiken kring 

begreppsmässiga (definitionsmässiga) skillnader mellan modellutdata och 

valideringsdata. Projektet har begränsats till att endast omfatta öppna datakällor. 

Sekretessproblematiken berörs endast kortfattat.  

 

1.3 Disposition 

Rapporten struktureras som följer: I kapitel 2 beskrivs valideringsverktyget översiktligt. 

Som komplement ges i Bilaga B en mer detaljerad användarhandledning av 

programmet. I kapitel 3 specificeras vilken avstämningsdata som finns tillgänglig för 

lastade/lossade ton gods, tonkm och fordonskm med lastade/tomma lastbilar per år osv. 

Detta görs för den officiella statistiken och övrig statistik som tas fram någorlunda 

regelbundet samt elasticitetstal. Avsnitt 3.2 fokuserar särskilt på data som tas fram med 

ITS. I kapitel 4 dras några sammanfattande slutsatser samt föreslås idéer om fortsatta 

utvecklingar av verktyget. 
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2 Valideringsverktyg 

Syftet med valideringsverktyget är att underlätta och automatisera arbetet med att 

jämföra utdata från Samgods med oberoende valideringsdata. I nuläget utgör detta 

viktiga steg i modellarbetet en så omfattande manuell arbetsinsats att man i praktiken på 

sin höjd validerar vissa enstaka kvantiteter (som exempelvis totalt antal tonkm för de 

olika trafikslagen eller tonflöden genom hamnar). Med hjälp av valideringsverktyget 

ska man i framtiden på ett snabbt och smidigt sätt kunna genomföra sådana jämförelser 

för en omfattande mängd valideringsdata av olika typer och på olika aggregeringsnivåer 

(t ex nationell, regional eller länknivå). Därmed kan man enkelt få en helhetsbild över 

hur resultaten från Samgods skiljer sig från valideringsdata. I valideringsverktyget 

(databasen) samlas valideringsdata på ett strukturerat sätt. I den version av verktyget 

som utvecklas inom detta projekt ingår dock inga sekretessbelagda data. 

Även om den aktuella versionen av verktyget kan vara användbar för analyser har den 

ändå en karaktär av prototyp över sig. Exempelvis implementeras verktyget i MS 

Access, vilket leder till kraftiga begränsningar vad gäller datalagringskapacitet. Tankar 

finns på att i framtiden implementera verktyget i en mer kraftfull databasmiljö.  

Detta kapitel börjar med att sammanfatta de data som en körning av ett Samgods-

scenario genererar. I avsnitt 2.2 beskrivs de principer som valideringsverktyget bygger 

på. Av speciellt intresse är här det datalagringsformat som används i verktyget. Bilaga B 

innehåller en användarhandledning till programmet. Denna beskriver i mer detalj vad 

som kan göras med programmet. I avsnitt 2.3 ges några exempel på utdata från 

verktyget. Slutligen diskuteras hur ett globalt avståndsmått mellan scenarier kan 

definieras och beräknas med hjälp av de resultat som verktyget producerar. 

 

2.1 Utdata från Samgodsmodellen 

Utdata från Samgodsmodellen beskrivs översiktligt i detta kapitel. För en mer detaljerad 

beskrivning hänvisas till Samgodsmanualen.  

Utdata från Samgodsmodellen genereras dels direkt från den s.k. logistikmodulen, dels 

från det skal (CUBE) i vilket logistikmodulen bäddats in. All utdata från 

logistikmodulen utgörs av textfiler, medan utdata (åtminstone aggregerad sådan) från 

skalet samlas i en Access-databas. I en del fall är tabellerna i Access-databasen 

desamma som de som logistikmodulen producerar. Eftersom Access har begränsad 

lagringskapacitet har man från skalet dock valt att spara de stora matriserna som 

textfiler.  

 

2.1.1 Filer genererade av logistikmodulen 

När logistikmodulen körs för ett visst scenario så genereras relevanta utdatafiler av tre 

huvudrutiner: 

Build chain: 

Denna rutin väljer, för varje OD-par, varugrupp och transportkedjetyp, den billigaste 

transportkedjan.  

För varje varugrupp genereras en fil som för varje zonpar beskriver alla beräknade 

kedjor mellan zonerna. För varje sådan kedja anges kedjetyp samt FromNode och 

ToNode för varje ben i kedjan. 
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Chain choice: 

Denna rutin beräknar huvudsakligen optimala transportlösningar på de utvalda 

kedjorna. Ett antal filer genereras för varje varugrupp och kedja. Dessa innehåller ett 

antal kvantiteter för kedjan, bl a antal ton, antal transporter och olika typer av kostnader. 

Extract: 

Denna rutin beräknar tre OD-matriser för varje fordonstyp: en för ton-flöden, en för 

antal lastade fordon och en för antal tomtransporter. 

 

2.1.2 Resultat lagrade i en Access-databas 

En god egenskap hos Samgodsskalet är att all utdata från en viss simulering i Samgods, 

utom stora matrisfiler, samlas i en enda Access-fil1. Data lagras i ett stort antal tabeller i 

denna databas. Varje tabell har sin egen struktur och format. Oftast används olika 

tabeller för att lagra data med olika aggregeringsnivåer.  

Network data: 

De flesta av de beräknade länkattributen sparas i tabellen: Loaded_Net_X_Link, där X 

betecknar varugruppen. För varje länk i nätverket och varje fordonstyp innehåller 

tabellen tre olika kvantiteter: antal ton, antal lastade fordon och antal tomma fordon. 

Den innehåller även aggregeringar av fordonstyp till trafikslag och fordonstotaler.  

Aggregated tables:  

Ett stort antal utdatavariabler på olika aggregeringsnivåer lagras i tabellerna: 

Report1_xxx, Report 11_xxx samt i CHAIN_OD_COV_xxx och 

VHCL_OD_COV_xxx. Dessa tabeller är särskilt lämpliga för jämförelser med 

avstämningsdata.  

 

2.1.3 Exempel på en utdatatabell 

I Tabell 16 visas ett exempel på (delar av) en utdatatabell i Access-databasen som 

innehåller aggregerade data. Kolumnhuvuden innehåller namn på kvantiteter medan 

raderna innehåller fordonsklasser.  

                                                 
1 Namnet på denna fil har syntaxen: Outputx_sce.mdb, x är ett tal som betecknar vilken varugrupp som 

körts (0=alla varugrupper), och sce betecknar namnet på scenariot. 
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Tabell 1  Utdatatabellen Report4_xxx från Samgods. Ton och tonkm (TKM) 
aggregerade till en total (TOT), domestic2 (DOM) och international (INT) geografisk 
nivå för olika fordonsklasser. Endast väg- och järnvägsklasser visas i tabellen. 

 

 

Tabellen lagrar på ett kompakt sätt data som beskriver en speciell aspekt: 

transportarbetet och antalet transporterade ton per fordonsklass aggregerade till 

nationell/internationell nivå. Varje utdatatabell beskriver någon viss kvantitet på någon 

viss aggregeringsnivå. Data är utspridda över ett antal sådana tabeller. Varje tabell 

presenterar resultaten på ett tydligt sätt som är lätt för användaren av systemet att 

tillgodogöra sig. Men samtidigt bidrar de många olika formerna på tabellerna till en 

fragmentisering som bidrar till att göra jämförelser mellan modellutdata och 

valideringsdata mer komplicerad, särskilt då aggregeringsnivåerna skiljer sig åt.  

 

2.1.4 Resultat från scenariojämförelser 

I Samgods-skalet finns en beräkningsmodul som kallas “Compare scenario”, som kan 

användas för att jämföra resultat från det aktuella scenariot med resultat från något 

annat scenario som körts tidigare. Denna modul beräknar t ex flödesdifferenser på 

länkar för alla fordonstyper. Dessa differenser sparas i separata tabeller benämnda 

COMPARE_LOADx_Sce1_Sc2_Link, där x betecknar varugrupp, och Sce1 och Sce2 

är namnen på de två scenarier som jämförs. En brist i denna modul är att endast ett fåtal 

indikatorer kan jämföras. En annan svaghet är att den inte kan användas för jämförelser 

mellan utdata från två olika Samgodsversioner. 

 

2.2 Grundläggande idéer för valideringsverktyget 

Principerna för valideringsverktygets funktion har utvecklats och beskrivits i en 

förstudie, se (Karlsson R. V., 2012) I det stora hela har dessa principer följts vid 

implementeringen. I detta avsnitt sammanfattar vi kortfattat de idéer som validerings-

verktyget bygger på.  

I Figur 1 illustreras det problem en användare av Samgodsmodellen ställs inför då en 

jämförelse mellan utdata från samgodsmodellen och valideringsmaterial ska göras. 

                                                 
2 Med ”domestic” avses transporter på länkar inom svenskt territorium. 

OBJECTID VEH_NR VEH_CLASS TON_TOT TON_DOM TON_INT TKM_TOT TKM_DOM TKM_INT

1 101 LGV3 400762.34 393655.49 7106.85 1587663.91 1236138.14 351525.76

2 102 MGV16 587997.61 580904.85 7092.76 2094480.8 1751408.67 343072.12

3 103 MGV24 554611.61 546846.32 7765.29 2090913.14 1709260.16 381652.98

4 104 HGV40 8422503.81 7622083.36 800420.45 64999039.2 24020837.1 40978202

5 105 HGV60 8090812.92 8042162.63 48650.28 26717477.8 25021353.4 1696124.49

6 Tot TotLorry 18056688.3 17185652.7 871035.64 97489574.9 53738997.5 43750577.4

7 201 KOMBI 659700.08 438717.28 220982.8 21776379.9 10905409.7 10870970.2

8 202 FS_TRAIN 36511.03 36511.03 0 487133.46 487133.46 0

9 204 SYS22 96964.61 95874.88 1089.74 3133239.09 3119265.04 13974.06

10 205 SYS25 127712.26 94032.43 33679.82 3600967.05 3169079.43 431887.61

11 206 SYS30 50643.84 50643.84 0 1285223.77 1285223.77 0

12 207 WG550 203025.53 125119.63 77905.9 6702061.02 2804855.53 3897205.49

13 208 WG750 60.22 45.91 14.31 1586.27 852.82 733.45

14 209 WG950 0 0 0 0 0 0

15 Tot TotRail 1174617.57 840945 333672.58 36986590.5 21771819.7 15214770.8
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Samgodsutdata finns utspridda dels i ett antal tabeller i en Access-databas, dels på 

vanliga textfiler.  

På motsvarande sätt är valideringsdata utspridda på olika tabeller i olika format. I 

grunden utgör detta ett matchningsproblem. För varje Samgodsutdata gäller att finna 

motsvarande avstämningsdata.  

 

Figur 1 Matchningsproblemet mellan Samgodsutdata och valideringsdata 

 

Situationen försvåras av att Samgodsutdata och avstämningsdata ofta har olika 

aggregeringsnivåer. Det krävs alltså att (vissa) aggregeringar görs på någon sida i Figur 

1 innan matchningen kan göras. Att aggregeringsnivåerna inte överensstämmer 

förekommer inte enbart i den spatiala (geografiska) dimensionen utan ofta även vad 

gäller fordonsslag och varugrupper. 

Därutöver kan även andra problem förekomma som komplicerar matchningen 

ytterligare. Exempelvis kan olika system för varugruppsindelning förkomma, eller att 

valideringsdata endast förekommer för vissa år. Sammantaget är det sålunda en relativt 

komplex uppgift att matcha samman Samgodsutdata med valideringsdata.  

Den strategi som föreslagits i förstudien för att angripa ovanstående problem bygger på 

att alla data först transformeras till ett enhetligt tabellformat, som vi benämnt 

standardformatet och som beskrivs i mer detalj nedan. Standardformatet möjliggör att 

alla data kan samlas i två databastabeller, en för Samgodsutdata och en för 

valideringsdata, se Figur 2. Detta upplägg underlättar i hög grad de operationer som ska 

göras, såsom aggregeringar och matchningar. Exempelvis kan matchningen genomföras 

som en enkel databaskoppling mellan tabellerna (förutsatt att data först har aggregerats 

till överensstämmande aggregeringsnivåer). Efter matchningen kan differenser mellan 

korresponderande Samgodsutdata och valideringsdata enkelt beräknas. Resultaten från 

beräkningarna lagras i huvudsak också enligt standardformatet. Formatet är mycket 

behändigt för fortsatta beräkningar på hela resultatmängden, t ex för beräkning av ett 

avstånd (metrik) mellan scenarier. Transformationer av resultat från, det för det 

mänskliga ögat kanske svåröverskådliga, standardformatet till vanliga korstabeller kan 

sedan relativt enkelt göras med pivottabelliknande operationer. 
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Figur 2  Samgodsutdata och valideringsdata importeras till var sin databastabell i 
verktyget. Data i dessa båda tabeller lagras enligt standardformatet. 

Utformningen av ett standardformat kan ske på många olika sätt. Ett grundläggande 

krav bör vara att alla data kan representeras entydigt i standardformatet. Det utkast till 

standardformat, som presenterades i förstudien till detta projekt och som i huvudsak har 

följts i detta arbete, har vägletts av iakttagelsen att utdata från Samgods i huvudsak 

karakteriseras av fyra dimensioner3:  
 spatial (geografisk) utbredning,  

 varugrupper,  

 fordonstyper  

 lastade/olastade transporter4.  

Varje sådan dimension representeras som fält i de båda tabellerna i Figur 2. Eftersom 

aggregeringsnivån spelar stor roll i sammanhanget används (för varje dimension) 

vanligen ett fält för att ange aggregeringsnivå (eller aggregeringsklass) samt (minst) ett 

fält för att ange värdet på klassen, se ”Agg” respektive ”Val” i Figur 3. Ett undantag 

utgör den spatiala dimensionen som kräver två värdefält, ”SpatVal” och ”SpatVal2” för 

att exempelvis kunna representera OD-matrisers element. I gengäld räcker ett enda fält 

för dimensionen lastat/olastat. Fälten5 ”Unit” och ”Value” används för att ange vilken 

enhet som data avser respektive det numeriska värdet. Ytterligare fält kan tillkomma, 

särskilt för valideringsdata, innehållande diverse kompletterande information.  

I Figur 4 visas ett exempel på några poster lagrade i tabellen innehållande 

Samgodsutdata6. Alla data gäller på årsbasis. De första 12 posterna innehåller värden på 

en nationell spatial aggregeringsnivå. De tre sista posterna innehåller data på länknivå. 

Mellanliggande poster innehåller data för några speciella spatiala aggregeringsklasser. I 

Figur 5 ges beskrivningar i klartext hur man ska tolka respektive post i Figur 4.  

                                                 
3 Dessa dimensioner är inte alltid tillräckliga för att entydigt bestämma data. Men vi har betraktat dessa 

som de viktigaste och därför valt dessa som huvuddimensioner.  
4 Eftersom alla utdata från Samgods är på årsbasis behövs ingen speciell tidsdimension. Det förutsätts att 

all valideringsdata på förhand har transformerats till årsnivåer. I andra sammanhang (andra modeller)  
5 Fältet ”Unit” skulle också kunna betraktas som en egen dimension. 
6 Hela tabellen från ett enda Samgodsscenario innehåller ca 170000 poster. Då har endast ett urval av 

väglänkarna medtagits och matriser endast på aggregerad nivå. Om alla data på disaggregerad nivå lagras 

så erhålls många miljoner poster. MS Access är otillräcklig för sådana datamängder. 

Problem 1: Olika tabellformat
Förslag: Omforma alla tabeller till ett gemensamt (”standardiserat”) format. 

Görs lämpligen i samband med importen till valideringsdatabasen.

SAMGODS-utdata Valideringsdata

VALIDERINGSDATABASEN
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Vi vill poängtera att den utformning av standardformatet som beskrivs här inte är den 

slutliga. I takt med att nya typer av valideringsdata kan uppträda står det oss fritt att 

införa nya lämpliga aggregeringsklasser. Icke desto mindre finns ett behov att 

standardisera namnen på de olika aggregeringsklasserna. Representation av mer 

komplexa strukturer såsom transportkedjor eller rutter behöver också tänkas igenom.  

 

 

Figur 3  Viktigaste fälten (kolumnnamn) som ingår i standardformatet.  

 

 

Figur 4  Exempel på utdata från Samgods lagrade i standardformatet7 

 

                                                 
7  Fältet ”IDdataset” innehåller ett entydigt ID-nummer för varje dataset. I figuren skulle alltså alla poster 

ha samma värde i IDdataset om alla posterna tillhörde samma dataset. Vi har dock här valt att i stället 

använda detta fält för att numrera posterna. 

• SpatAgg: Spatial aggregeringsnivå  (eller aggregeringsklass)
(t ex ”National”,  ”Regional”, ”Local”, ”Link”, ….) 

• SpatVal1: Spatialt värde (t ex ”Örebro län”, ”Solna kommun”, ”Från_Node”)
• SpatVal2: Kompletterande spatialt värde (”Till_Node”)
• ProdAgg: Aggregeringsnivå för varugrupper
• ProdVal: Varugruppsnummer
• ModeAgg: Aggregeringsnivå för fordonstyp/trafikslag
• ModeVal: Fordonstyp  (t ex ”HGV60”, ”RAIL”, ”SYS22”, ”TOT”)
• LoadedVal: Lastad (”L”) eller olastad (”E”).
• Unit: ”TON”, ”VKM”, ”TKM”, ”COST”, ”Elasticiteter”
• Value: Numeriska värdet

IDdataset Value Unit SpatAgg SpatVal1 SpatVal2 ProdAgg ProdVal ModeAgg ModeVal LoadedVal Extra Table

1 2619719470 TKM NATIONAL DOM * ALL * DETAIL SYS22 * * Report_4_Test_0

2 30202950 TON NATIONAL INT * ALL * DETAIL OV80 * * Report_4_Test_0

3 328780 TKM NATIONAL ALL * DETAIL 09 MAIN RAIL * * Report_8_Test_0

4 42434580 VKM NATIONAL DOM * ALL * DETAIL ROF2 L * Report_1_Test_0

5 1284130.85 NV NATIONAL TOT * ALL * ALL * E * Report_1_Test_0

6 322560 TON NATIONAL DOM * DETAIL 18 MAIN SEA * * Report_11_Test_0

7 6982873260 TKM NATIONAL INT AJA ALL * ALL * * * Chain_OD_COV_Test_0

8 86578802680 TransportCost_(SEK)NATIONAL ALL * ALL * ALL * * ChainChoi_06

9 29265216024 HoldingCost_(SEK)NATIONAL ALL * ALL * ALL * * ChainChoi_06

10 9117892905 OrderCost_(SEK)NATIONAL ALL * ALL * ALL * * ChainChoi_06

11 1.24962E+11 TotalCost_(SEK)NATIONAL ALL * ALL * ALL * * ChainChoi_06

12 3.087819903 Elast_TON NATIONAL TOT * ALL * DETAIL LGV3 * Elasticities_DistanceCost_Road_5procReport_4_Test_0

13 38853115.3 VKM MUNICIPAL 1780 * ALL * MAIN ROAD E * Report_9_Test_0

14 200075.6689 TON ODMAT Dalarna SödermanlandALL * DETAIL HGV60 * * Emme matrices

15 14024949.14 TON PORT GOT IN ALL * MAIN SEA * * Loaded_Net_0_Link_Restricted

16 0 TON PWCMAT_Län Örebro VästerbottenDETAIL 21 ALL * * * PWC matrices

17 5889.44653 TON PWCMAT_riksomr Östra MellansverigeSmåland med öarnaDETAIL 32 ALL * * * PWC matrices

18 89331520 TON ZONE 416 EXPORT DETAIL 26 ALL * * * Report_5_Test_0

19 622485.5625 TON LINK 2566 24604 ALL * MAIN ROAD * * Loaded_Net_0_Link_Restricted

20 2839707.098 NV LINKBOTH 372 12915 ALL * MAIN ROAD E * Loaded_Net_0_Link_Restricted

21 23384.25977 TON LINKBOTH 2000 2317 ALL * MAIN RAIL * * Loaded_Net_0_Link_Restricted
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Figur 5  Förklaringar till posterna i föregående figur. 

Den mest komplicerade delen av beräkningsprocessen är transformationen av 

ursprungliga tabeller till standardformatet. De ursprungliga tabellerna utgörs vanligen 

av korstabeller, var och en representerande en funktion av två variabler (rad och 

kolumn). Tabellerna är ofullständiga i den meningen att där saknas information8 om 

vissa rådande förutsättningarna som däremot standardformatet explicit kräver. Sådan 

underförstådd information måste tillskjutas vid transformationssteget. I en särskild 

tabell i verktyget, sysSamgodsBackgroundProperties finns denna information samlad 

för de Report-tabeller som genereras av Samgods, se Figur 6. De ofärgade cellerna i 

figuren innehåller den underförstådda ”bakgrundsinformationen” som saknas i 

korstabellerna. De gulfärgade cellerna representerar data som redan finns explicit i 

korstabellerna och som ofta kan extraheras fram från rad- eller kolumnhuvuden i 

respektive tabell. 

 

 

Figur 6  Utdrag ur tabellen sysSamgodsBackgroundProperties. 

För övriga Samgodsutdata är denna information hårdkodad i den aktuella versionen av 

verktyget. 

                                                 
8 I korstabeller som presenteras i rapporter finns sådan typ av information ofta i figurtexten eller i den 

omgivande textmassan. 

1 Antal tonkm i Sverige (DOMestic) med systemtåg STAX22 (SYS22). 

2 Antal ton fraktade med fartyg i klassen OV80 (80000 tons dödvikt) i utrikes transporter (INT).

3 Totala antalet tonkm med tåg för varor tillhörande varugrupp 9 (textilartiklar). 

4 Antal fordonskilometer i Sverige med lastade lastbilsfärjor av typ ROF2.

5 Totalt antal tomtransporter ( E ). 

6 Totalt antal ton på sjöfart i Sverige för varugrupp 18 (cement, kalk).

7 Totalt antal tonkm utrikes i kedjor av typ "AJA".

8 Total transportkostnad i systemet.

9 Total lagerkostnad i systemet.

10 Total orderkostnad i systemet.

11 Totalkostnad i systemet.

12 Elasticitet för lastbilsklassen LGV3. Ton per distansberoende kostnad för väg.

13 Antal fordonskilometer för tomtransporter med lastbil med utgångspunkt från Karlstads kommun (1780).

14 Antal ton transporterade med tung lastbil (HGV60) från Kopparbergslän till Södermanlands län.

15 Antal ton intransporterat gods med sjöfart till Göteborgs hamn (GOT).

16 Antal ton transporterat gods från Örebro län till Västerbottens län för varugrupp 21 (gödningsämnen).

17 Antal ton transporterat gods från riksområdet Östra mellansverige till riksområdet Småland med öarna för varugrupp 32 (maskiner).

18 Antal ton gods av varugrupp 26 (metallvaror) utforslat från zone 416 (= Skövde)

19 Antal ton fraktade med lastbil på enkelriktade länken 2566->24604 (Öresundsbron).

20 Antal tomma lastbilar som passerar länken 372<->12915 i endera riktningen (Göteborg).

21 Antal ton på järnväg som passerar länken 2000<->2317 i endera riktningen (Malmö-Lomma).

Name_Table_Base SpatAgg SpatVal1 SpatVal2 ProdAgg ProdVal ModeAgg ModeVal LoadedVal Extra Unit

VHCL_OD_COV NATIONAL * ALL * DETAIL * *

Chain_OD_COV NATIONAL ALL * ALL * * *

Report_1 NATIONAL * ALL * DETAIL *

Report_4 NATIONAL * ALL * DETAIL * *

Report_5 ZONE DETAIL ALL * * * TON

Report_6 ZONE DETAIL ALL * * * TON

Report_8 NATIONAL ALL * DETAIL MAIN * * TKM

Report_9 MUNICIPAL * ALL * MAIN *

Report_10 NATIONAL * DETAIL MAIN * * TKM

Report_11 NATIONAL * DETAIL MAIN * * TON

Loaded_Net_0_Link_RestrictedLINK ALL * DETAIL *
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2.3 Exempel på utdata från verktyget 

Vi hänvisar till Bilaga B för en beskrivning av hur programmet ska användas. En mer 

detaljerad systemdokumentation finns i ett separat PM, se (Karlsson R. , 2013). 

I detta avsnitt ges några exempel på utdata från valideringsverktyget, dvs matchade 

värden mellan två dataset samt beräknade differenser och relativa differenser dem 

emellan. 

Resultatet av en matchning i verktyget läggs alltid i tabellen ”Results” i verktyget. 

(Som beskrivs i Bilaga B kan denna tabell öppnas genom att klicka på knappen ”Open” 

på fliken ”View results”. Alternativt kan tabellen exporteras till Excel genom att klicka 

på ”Export”.) Observera att tabellen ”Results” skrivs över så snart en ny matchning 

körs i verktyget. 

I Figur 7 visas ett några poster ur tabellen ”Results” från en jämförelse mellan två 

dataset av typen Samgodsutdata. Tabellen har i stort sett samma format som det som 

används i Figur 4. Förutom att ordningsföljden mellan fälten är annorlunda har några 

fält tillkommit: båda tabellernas värdefält, deras differenser och relativa differenser. 

Genom filtreringar och sorteringar kan man vaska fram de data man söker. Man kan 

även skapa egna Access-frågor för ytterligare bearbetning av resultatet. Om man 

exporterar data till Excel görs automatiskt vissa sammanställningar i form av 

korstabeller.  

 

Figur 7  Exempel på resultat från jämförelser mellan två Samgodsscenarier 

I Figur 8 visas några poster ur tabellen ”Results” från en jämförelse mellan ett dataset 

av typen Samgodsutdata och ett dataset av typen valideringsdata. Tabellformatet liknar 

det som visas i Figur 7, men några ytterligare fält har tillkommit i tabellen: Description, 

Source och FilterCode Dessa är av informativ karaktär för att underlätta uttolkandet av 

data i posterna. Ytterligare fält kan tänkas tillkomma i framtida versioner av 

programmet. Exempelvis skulle något mått på tillförlitligheten i jämförelsen kunna 

beräknas och visas. 

 

 

IDdataset SpatAgg SpatVal1 SpatVal2 ProdAgg ProdVal ModeAgg ModeVal LoadedVal Extra UnitSAMGODS_ValueSAMGODS_Value_AltDiffVal RelVal Table

12 NATIONAL DOM * ALL * DETAIL LGV3 E * VKM 1.33E+09 1.33E+09 -401070 -0.0003 Report_1_Base2005_0

12 NATIONAL TOT * ALL * ALL * * * TON 2.1E+10 2.1E+10 -2.2E+07 -0.0011 Report_4_Base2005_0

12 NATIONAL INT * ALL * DETAIL OV20 * * TKM 6.58E+10 7.13E+10 -5.6E+09 -0.0845 Report_4_Base2005_0

12 MUNICIPAL139 * ALL * MAIN ROAD L * VKM 14033224 14033153 71.2 5E-06 Report_9_Base2005_0

12 ZONE 154 EXPORT DETAIL 01 ALL * * * TON 9315560 9315570 -10 -1E-06 Report_5_Base2005_0

12 NATIONAL DOM * DETAIL 06 MAIN ROAD * * TKM 1.68E+09 1.68E+09 792790 0.0005 Report_10_Base2005_0

12 ODMAT StockholmJönköpingALL * DETAIL LGV3 * * TON 4009.267 4012.013 -2.7458 -0.0007 Emme matrices

12 NATIONAL DOM ADJDA ALL * ALL * * * NSHIP 266520 265730 790 0.003 Chain_OD_COV_Base2005_0

12 PORT LLA IN ALL * MAIN SEA * * TON 330214 330255.5 -41.5 -0.0001 Loaded_Net_0_Link_Restricted

12 LINK 190 2484 ALL * DETAIL ROF2 * * TON 310705.6 310703.4 2.1875 7E-06 Loaded_Net_0_Link_Restricted

12 LINKBOTH 10381 282 ALL * MAIN ROAD * * TON 1461614 1461740 -126.063 -9E-05 Loaded_Net_0_Link_Restricted
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Figur 8  Exempel på resultat från en jämförelse mellan Samgodsutdata och 
valideringsdata. (I figuren har tabellen brutits upp i två delar eftersom antalet fält är så 
stort att de inte ryms bredvid varandra.) 

 

2.4 Beräkning av metriker och deras viktningskoefficienter 

En stor fördel med standardformatet är att det möjliggör att enkelt beräkna ett 

avståndsmått (metrik) mellan olika dataset, dvs att karakterisera den globala skillnaden 

mellan två dataset med enbart ett enda tal. Tidigare har man kanske kunnat använda ett 

fåtal indikatorer för detta ändamål (t ex totala tonkm i Sverige, eller flöden genom vissa 

hamnar). Med data lagrade på standardformatet öppnar sig helt nya möjligheter att väga 

samman många olika indikatorer i avståndsmåttet, som därigenom på ett mer balanserat 

och bredare sätt kan avspegla olika aspekter hos dataseten. Ett sådant avståndsmått kan 

vara användbart exempelvis som målfunktion vid kalibreringsarbeten.  

I stället för att använda endast ett värde som avståndsmått, vilket kanske ger en alltför 

trubbig bild, kan man beräkna flera olika mått, vart och ett representerande någon 

aspekt. På det sättet fås kanske en bredare bild av dataseten. Exempelvis kan kanske ett 

mått för vardera trafikslag skapas. Variationsmöjligheterna är närmast obegränsade. 

Eftersom hela tabellens värden kan betraktas som en enda lång vektor är det naturligt att 

välja någon vektornorm som avståndsmått. Det vanliga Euklidiska avståndet är en 

självklar kandidat. Men vi har oändligt många andra normer att välja mellan.  

Som ett alternativ till att uttrycka graden av avvikelse mellan två dataset i form av norm 

eller metrik, kan man även använda någon form av korrelation mellan vektorerna. 

Oavsett vilken metrik eller korrelation man väljer för att karakterisera den totala 

avvikelsen mellan dataset är det nödvändigt att vikta de enskilda komponenterna 

(differenserna) så att deras inverkan på avståndsmåttet står i paritet med den betydelse 

man lägger hos en viss komponent. Exempelvis kan man knappast lägga samma vikt vid 

flödet på en enskild länk i nätverket som man gör på det totala antalet tonkm på väg i 

Sverige. Den besvärligaste delen vid beräkning av ett avståndsmått är just valet av 

lämpliga viktningsfaktorer. Vi ägnar därför resterande del av detta avsnitt åt det 

problemet. 

Det finns flera olika aspekter att ta hänsyn till vid en sådan viktning: 

 Som nämndes ovan bör data på olika aggregeringsnivåer ha olika vikter. 

 Man kanske vill lägga olika vikt vid olika enheter. Exempelvis kanske man vill 

lägga större vikt vid tonkm än vid fordonskilometer. 

IDdataset SpatAgg SpatVal1 SpatVal2 ProdAgg ProdVal ModeAgg ModeVal LoadedVal Extra ….

12 PORT NRK IN ALL * MAIN SEA * *

12 NATIONAL DOM * ALL * MAIN ROAD * *

12 NATIONAL DOM * ALL * ALL * * *

12 NATIONAL DOM * ALL * MAIN RAIL * *

12 PWCMAT_riksomr Stockholm Norra Mellansverige ALL * ALL * * *

12 ODMAT Örebro Norrbotten ALL * MAIN ROAD L *

continue… Unit SAMGODS_ValueVALIDATION_Value DiffVal RelVal Table Description Source FilterCode

TON 737608.563 1580000 -842391.4 -0.5331591 Loaded_Net_0_Link_Restricted Eurostat 1997-2010

TKM 5.2649E+10 38600000000 1.405E+10 0.36396802 Report_4_Base2005_0 Tonkm Sverige: Väg:  svenska + utländska fordonTrafikanalys

TKM 1.2053E+11 98600000000 2.193E+10 0.22242289 Report_4_Base2005_0 Tonkm Sverige: TotaltTrafikanalys

TKM 1.276E+10 21700000000 -8.94E+09 -0.4119978 Report_10_Base2005_0 Tonkm Sverige: JärnvägTrafikanalys

TON 958710.178 658395.0994 300315.08 0.45613201 PWC matrices VFU aggregerat till riksområdeData från trafikanalys

NV 817.319 996.0300785 -178.7111 -0.1794234 Emme matrices TRAFA: Lbu
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 Valideringsdata som har god precision vill man kanske vikta högre än annan data 

givna med lägre precision. 

 Valideringsdata som konceptuellt inte fullt överensstämmer med modelldata vill 

man kanske lägga lägre vikt vid. (Se avsnitt 4.3) 

 I en specifik tillämpning kanske vissa kvantiteter är av större intresse än andra och 

därmed vill man kanske ge berörda komponenter större vikt. Om man exempelvis 

vill undersöka sjötrafiken till/från Bottenviken, kan man kanske öka 

viktskoefficienterna för flöden genom hamnarna i Bottenviken. 

Även om tilldelning av viktningskoefficienter för olika aggregeringsklasser kanske är 

det mest ”rena” av ovan nämnda problem, så är ändå inte heller detta helt 

oproblematiskt. Tilldelningen kan ske på många olika sätt efter olika principer. Nedan 

beskrivs ett möjligt sätt att göra detta. 

Låt oss anta att en given mängd M har vikten V. Följande konsistenskrav är naturligt: 

Om M består av delmängderna m1, m2, …, mp så är det rimligt att kräva 

att dessas vikter, v1, v2, …, vp uppfyller sum(vi)=V.  

Fördelningen kan göras efter olika principer. Exempelvis kan vi använda en likformig 

fördelning baserad på antalet element: 

 vi=V/p 

Om delmängdernas storlek (mätt med något mått) varierar mycket är det kanske 

lämpligare att väga in denna storlek i viktskoefficienterna: 

 vi=V*wi/sum(wi) 

där wi är ett mått på delmängdens storlek (exempelvis tonkm). 

 

Om man försöker generalisera ovanstående principer till vårt fall uppstår några 

komplikationer. 

A. Om M har en hierarkisk struktur, dvs. kan uppdelas i delmängder på flera nivåer, 

måste konsistenskravet modifieras. En möjlighet är att kräva att vikten för den totala 

mängden M ska fördelas lika över de olika aggregeringsnivåerna. Detta innebär att 

om vi har n nivåer så och att m1, m2, .., mp är delmängderna på en viss nivå så ska 

konsistensvillkoret ovan ersättas med:  sum(vi)=V/n. 

B. Vi har en uppdelning i olika enheter (Tonkm, VehKm, Antal fordon, etc). Den totala 

vikten ska fördelas på dessa. Åtminstone som en första ansats är det rimligt att kräva 

en likformig fördelning av totala vikten över de olika enheterna. 

C. Vi har en uppdelning i åtminstone tre dimensioner (spatiala, varugrupper, 

fordonstyper och lastat/olastat). Eftersom uppdelningen i olika aggregeringsnivåer 

är oberoende av varandra i de olika dimensionerna så är det är rimligt att använda en 

multiplikativ ansats för de olika dimensionerna. Detta innebär att viktskoefficienter 

för respektive dimension multipliceras med varandra.  

D. För åtminstone den spatiala dimensionen har vi en ”oren” hierarkisk struktur, dvs 

det förekommer alternativa, udda partitioneringar. Exempel på sådana är hamnar 

eller färjelinjer. Dessa kan eventuellt hanteras som om de vore en egen 

aggregeringsnivå i A ovan. 
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Som framgår av beskrivningen i detta avsnitt finns stora frihetsgrader vid beräkning av 

avståndsmått mellan dataset, både vad avser valet av metrik (eller korrelation) men 

också i valet viktningsfaktorer. Därmed öppnar sig även en ganska hög grad av 

godtycke vid karakteriseringen av avvikelser. Man kan förutse ett framtida behov av 

standardisering av metrik och viktningsfaktorer. 
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3 Valideringsdata 

Ur ett valideringsperspektiv är det viktigt att tydliggöra undersökningens innehåll och 

precision för olika redovisningskategorier. Nedanstående genomgång avser ge en 

översiktlig bild av undersökningens användbarhet för validering. Genomgången ämnar 

också ge en känsla för svårigheterna förknippade med att samla in denna typ av statistik 

och möjligen leda till förslag till förbättringar alternativt kompletterande 

undersökningar. Nedan redovisas befintlig avstämningsdata och pågående/planerade 

utvecklingsprojekt.  

 

3.1 Officiell statistik  

Med officiell statistik (för de fyra trafikslagen var för sig och i kombination) avses den 

officiella transportstatistik som Trafikanalys och EUROSTAT tar fram regelbundet. 

 

3.1.1 Väg 

När det gäller officiell statistik är den centrala källan till information den undersökning 

som görs av svenskregistrerade lastbilar. Undersökningen går under benämningen 

Lastbilstrafik – inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar. Ansvarig för 

undersökningen är myndigheten Trafikanalys. Undersökningen görs med svarsplikt och 

undersökningsobjekten är därmed skyddade enligt Offentlighets och sekretesslagen 24 

kap 8 §. Lastbilsundersökningen (Lastbilstrafik – inrikes och utrikes trafik med svenska 

lastbilar) publicerar resultat varje kvartal samt för varje helt år: 

 

Definition av målpopulation och undersökningsobjekt 

Målpopulation kan sägas vara körningar med svenskregistrerade lastbilar/dragbilar med 

en tillåten lastvikt (registrerad maxlast) över 3,5 ton under referensperioden.  

Sändning är det centrala observationsobjektet, men begreppet körning utgör 

undersökningsobjekt. I de flesta fall sammanfaller dessa begrepp, men i de fall en 

körning innefattar flera sändningar (multistopkörningar eller distributions-

/uppsamlingsrundor) räknas informationen om sändningarna om till ett värde för 

körningen. Hur detta görs finns beskrivet i metodrapporten (Trafikanalys, 2013). 

Urvalsenheten är lastbilar/dragbilar enligt definition ovan. En komplett beskrivning av 

urvalsenheten ges i metodrapporten. Fordonets ägare ska också finnas med i SCB:s 

företagsregister. 
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Variabler 

För varje sändning efterfrågas: 

 Vikt på godset 

 Körda kilometer 

 På- och avlastningsområde 

 Varuslag 

 Lasttyp 

 Farligt gods eller inte 

 

Om fordonet registreras: 

 Om den går i yrkesmässig trafik 

 Fordonets ålder 

 Antal axlar 

 Totalvikt 

 Tillåten maxlast 

 

Insamlingsmetod 

Kvartalsvis enkätbaserad urvalsundersökning. Urvalsstorleken är satt till ungefär 12 000 

fordon per år, dvs ca 3 000 per kvartal. Urvalet stratifieras efter följande huvudsakliga 

principer: 

 Fordon med tillstånd för utrikes trafik hänförs till ett eget stratum. 

 För inrikesstrata bildas tre grupper beroende på karosskod (typen tankbilar, 

typen timmerbilar samt övriga). 

 Inrikesstrata grupperas enligt NUTS2-koder (riksområden) och utrikes enligt en 

kombination av NUT2 och län.9 

 Gruppering görs sedan enligt körsträcka 

Totalt utnyttjas 52 strata. För detaljer, se metodrapporten samt resultaten av den översyn 

av stratifieringsmetoder som gjordes 2011, (Trafikanalys, 2011). Antal lastbilar i 

populationen uppgår till ungefär 60 000 per kvartal. 

 

Beskrivning av fordonstyper och lasttyper som studeras 

Eftersom Lastbilsundersökningen har registrerad information om de lastbilar som ingår 

i undersökningen finns det möjlighet att göra väldigt detaljerade uppdelningar på typ av 

fordon, men precisionen i estimaten blir snabbt lidande med mer detaljerade 

indelningar. Lätta lastbilar, med en totalvikt under 3,5 ton, går inte att studera med 

Lastbilsundersökningen. Eftersom fördelningen över fordonstyper får anses vara relativt 

stabil över tid kan ett alternativ vara att validera mot en fordonstypsandel av exempelvis 

totalt transportarbete på väg över ett visst antal år. 

För körningar utan last är konfidensintervallen något sämre, men ungefär i nivå med de 

som presenteras för körningar med last. Konfidensintervallen är beräknade som 

dubbelsidiga 95 procentiga intervall och redovisas i tabellerna nedan som procent i 

relation till punktskattningen för respektive gruppering av fordon eller region. 

                                                 
99 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction 
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Beräkningsförfarandet finns beskrivet i metodrapporten för Lastbilsundersökningen. Att 

intervallen varierar över olika grupperingar förklaras framförallt av ovan beskrivna 

stratifiering. Undersökningen är i första hand konstruerad för att få hög tillförlitlighet i 

mer aggregerade storheter för varje kvartal, vilket gör att resultaten för olika fordons- 

eller geografiska grupperingar kan variera kraftigt. Intervallen som presenteras i denna 

rapport har tagits fram för att illustrera hur tillförlitligheten kan variera mellan olika 

grupperingar och hur snabbt tillförlitligheten försämras i takt med att detaljeringsgraden 

ökar. Flera av de uppgifter som redovisas i denna rapport finns inte redovisade i de 

rapporter som Trafikanalys publicerar för respektive undersökningsområde. För den 

officiella statistiken fastställs övergripande kvalitetskrav inom EU (förordning 

642/2004). För lastbilsundersökningen framgår att den relativa felmarginalen vid 95 

procents konfidens av de årliga uppskattningarna av antal transporterade ton, 

transporterade tonkilometer samt det totala antalet avverkade kilometer med last för den 

totala varutransporten på väg och den nationella varutransporten på väg inte ska 

överstiga ± 5 %.  

Tabell 2  Konfidensintervall (procent)10 för transportarbete fördelat över registrerad 
totalvikt; gäller körningar med last 

Reg. totalvikt Antal körningar Körda km Godsmängd Transportarbete 

6 - 7.9 ton 154,2 148,2 161,7 146,2 

8 - 9.9 ton 139,6 65,0 72,6 72,4 

10 - 11.9 ton 23,1 28,5 30,1 26,8 

12 - 17.9 ton 22,0 21,5 23,6 22,3 

18 - 23.9 ton 30,4 13,5 25,0 13,2 

24 - 31.9 ton 12,1 8,8 12,9 9,5 

32 - 39.9 ton 29,1 20,8 29,8 21,5 

40 - 43.9 ton 122,7 100,4 137,6 105,7 

44 - 49.9 ton 54,7 27,1 57,5 38,7 

50 - 54.9 ton 37,4 30,3 45,6 26,5 

55 ton eller mer 7,9 4,3 7,3 4,3 

 

Tabell 3: Konfidensintervall (procent) för transportarbete fördelat över registrerad 
maximal tillåten lastvikt; gäller körningar med last 

Reg. Maxlast Antal körningar Körda km Godsmängd Transportarbete 

0 - 9.9 ton 21,1 10,3 33,5 10,1 

10 - 19.9 ton 11,0 7,9 19,1 8,6 

20 - 29.9 ton 32,1 19,4 12,0 20,2 

30 - 39.9 ton 10,4 6,4 36,1 6,9 

40 - 49.9 ton 12,8 6,9 12,4 6,5 

50 ton eller mer 38,7 25,4 9,2 27,0 

                                                 

10 Konfidensintervallen är beräknade som dubbelsidiga95 procentiga intervall och redovisas i tabellerna 

nedan som procent i relation till punktskattningen.  
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Tabell 4  Konfidensintervall (procent) för transportarbete fördelat över angivna 
axelkonfigurationer; gäller körningar med last 

Antal axlar Antal körningar Körda km Godsmängd Transportarbete 

Två 20,3 10,0 18,2 9,9 

Tre 12,0 8,8 12,8 9,5 

Fyra 27,7 19,3 29,7 18,6 

Fem 34,8 16,6 40,0 18,1 

Sex 22,2 12,2 23,4 12,8 

Sju 8,2 5,3 7,7 5,2 

Mer än 7 25,6 15,9 26,5 16,4 

Tabell 5: Konfidensintervall (procent) för transportarbete fördelat över fordonets ålder; 
gäller körningar med last 

Fordonets ålder Antal körningar Körda km Godsmängd Transportarbete 

< 1 år 22,6 18,0 25,5 22,8 

≥ 1 < 2 år 20,2 14,9 20,2 16,0 

≥ 2 < 3 år 17,5 10,3 20,8 11,3 

≥ 3 < 4 år 15,2 10,0 14,5 11,2 

≥ 4 < 5 år 30,6 11,3 15,0 11,3 

≥ 5 < 6 år 21,0 11,2 18,3 13,8 

≥ 6 < 7 år 20,2 12,2 20,6 13,7 

≥ 7 < 8 år 28,5 13,9 24,7 16,5 

≥ 8 < 9 år 32,9 17,3 35,6 18,7 

≥ 9 < 10 år 22,8 18,2 27,5 22,1 

≥ 10 15,5 11,3 15,5 13,2 

 

När det gäller lastbärare redovisas information enligt följande:  

 Typ av lastbärare 

 Stora containrar, 20 fot eller mer, växelflak 

 Andra containrar 

 Fast bulkgods 

 Flytande bulkgods 

 Förslingat gods 

 Pallastat (pallagt, palletiserat) gods och rullburar 

 Självgående mobila enheter 

 Andra mobila enheter, ej självgående 

 Andra godstyper, dvs. ej uppräknade ovan. Ex. lådor och lösa, ej förpackade 

delar 

 Tomkörning 
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Beskrivning av varugrupper som kan studeras 

Varugruppsindelningen följer sedan 2007 den europeiska standarden för varuindelning 

NST 2007. För Lastbilsundersökningen tilldelas varje varugrupp en för undersökningen 

unik kod, se tabell nedan. Det finns färdiga nycklar för att relatera Lastbilsundersök-

ningens kod till officiella koder enligt NST 2007. I huvudsak kan Lastbilsundersökning-

ens varugrupper relateras till 3-ställig NST-nivå, men i vissa fall en ännu finare nivå 

(exempelvis rundvirke). Det motsatta gäller för exempelvis gruppen textilvaror, kläder, 

pälsvaror, läder och lädervaror som korresponderar mot en 2-ställig NST-nivå.  
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Tabell 6  Varugruppsindelningen i Lastbilsundersökningen 

NST2007 Benämning 

300 Spannmål 

310 Potatis 

320 Sockerbetor 

330 Levande djur 

341 Rundvirke 

344 Andra skogsråvaror än rundvirke,t.ex. grenar, toppar, stubbar 

350 Fisk och fiskeriprodukter 

360 Obearbetad mjölk 

370 Andra råvaror med vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, t.ex. färskfrukt, levande växter och blommor 

410 Stenkol och brunkol 

420 Råolja 

430 Naturgas 

510 Järnmalm 

520 Annan malm än järnmalm 

530 Kemiska och mineraliska (naturliga) gödselmedel och salt 

540 Jord, sten, grus och sand 

550 Torv 

600 Livsmedel och djurfoder 

700 Textilvaror, kläder, pälsvaror, läder och lädervaror 

810 Pappersmassa 

811 Papper, papp och varor därav 

812 Sågade, hyvlade trävaror 

813 Flis, trä-/sågavfall, t.ex. spån 

814 Övriga trävaror, t.ex. byggelement av trä 

815 Tryckt och inspelad media 

851 Stenkolsprodukter, t.ex. koks,koksbriketter 

852 Raffinerade petroleumprodukter,t.ex. bensin, eldningsolja, asfalt, gasol 

860 Kemikalier, plast, medicin, handelsgödsel, kärnbränsle 

870 Glas, glasvaror, keramiska produkter 

871 Cement, kalk, byggnadsmaterial (ej metall och trä), t.ex. isolering,byggelement av betong 

880 Obearbetat material, halvfabrikat och arbeten/varor av järn och metall, t.ex. rör, profiler, byggnadsmetallvaror 

890 Maskiner, apparater, elektroniska komponenter och instrument, t.ex. vitvaror, maskindelar 

900 Transportmedel (-utrustning), t.ex. bilindustriprodukter 

910 Möbler och andra tillverkade varor 

920 Hushållsavfall 

921 Annat avfall och returråvara, t.ex. returpapper, skrot, rivningsmaterial 

930 Post och paket 

940 Tomcontainer, tompallar, växelflak/-skåp etc. 

950 Flyttgods, fordon för reparation, t.ex. byggnadsställningar, anläggningsutrustning, bagage, returglas 

960 Styckegods och samlastat gods 

970 Varor ej tidigare uppräknade 

990 Snö 
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Överlag innebar bytet av varugruppsindelning 2007 att detaljnivån ökade något. I 

publicerade data aggregeras varugrupperna för att förbättra precisionen. 

Möjliga geografiska/infrastrukturmässiga detaljeringsnivåer (region, länk inkl. 

flödesriktning, terminal etc.) 

Konfidensintervallen vid studier av beräknat årligt transportarbete för godstransporter 

mellan län är relativt stora och inte särskilt användbara för validering. Även i detta fall 

kan det vara nödvändigt att titta på hur totala transportarbetet fördelar sig mellan olika 

start/mål-kombinationer och utgå från ett snitt över att antal år. Andra alternativ kan 

vara att enbart titta på flöden inom respektive till/från ett visst län. 

Tabell 7: Konfidensintervall (procent) för beräknat årligt transportarbete mellan län; 
officiell länskod enligt SCB11 

Start\Mål 1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 20,2 103,0 47,3 51,9 68,4 77,5 69,2 117,6 113,0 26,5 70,3 28,3 85,8 42,3 56,5 71,7 53,6 82,1 88,6 55,9 52,0 

3 52,3 36,2 129,6 102,9 121,4 190,6    70,9 114,5 73,3 159,8 69,5 100,9 69,2 59,9 184,1  191,8 192,0 

4 50,1 101,8 38,2 64,3 129,0 191,8 139,0 191,1 191,1 65,6  63,7 114,9 81,9 80,2 85,4 95,4 183,0  131,6 124,6 

5 49,6 114,7 63,0 32,7 47,0 97,9 67,2 190,9 96,3 43,1 91,9 37,8 59,7 59,1 52,9 85,5 137,1 89,1 189,2 136,0 189,0 

6 48,9 119,3 94,2 40,9 28,3 56,5 49,1 144,5 83,1 37,5 58,1 38,4 67,2 68,1 82,0 71,2 123,1 96,3 115,0 88,3 73,7 

7 78,1 111,9 182,3 105,4 48,6 30,9 64,2  73,9 41,0 60,5 48,2 137,6 106,9 74,8 119,3 108,6 190,1  192,2  

8 73,5  192,2 63,0 44,5 64,3 32,2  91,7 41,6 70,1 33,8 143,7 179,3 148,7 99,1 159,7 169,4  137,1  

9 107,7 193,0  187,1 193,4   48,3  194,1 190,6 187,5  172,1 145,9       

10 94,5 158,5  141,8 75,5 79,1 65,7 187,4 49,6 39,7 88,3 45,4 180,2 156,1 138,7     192,8  

12 21,6 61,4 75,2 41,2 37,5 39,3 47,2 194,1 50,5 14,9 31,8 22,9 70,7 40,1 47,4 65,8 49,4 56,9 119,2 99,3 71,3 

13 49,9 192,2 109,9 104,9 44,2 72,9 72,2 190,6 81,9 35,8 31,9 32,1 104,7 106,1 106,6 140,9 179,5 187,2  114,5 135,4 

14 26,8 64,6 55,3 41,4 27,0 57,0 52,2 185,7 57,7 23,3 32,2 14,0 36,1 35,4 56,8 56,7 58,7 107,1 89,2 79,7 76,4 

17 82,3 130,4 176,1 96,2 87,7 189,8 109,3   66,8 135,6 42,9 27,8 48,5 91,9 68,7 157,7   193,0 140,3 

18 40,7 76,3 89,3 51,9 78,4 132,1 114,2 189,2 172,1 38,8 66,0 36,2 49,6 30,0 53,8 56,1 92,7 62,1  126,3 103,5 

19 36,3 48,4 55,1 50,7 71,1 119,0 114,8 121,0 108,4 47,3 110,5 48,2 78,3 45,7 32,9 60,3 67,4 144,4 185,5 113,0 80,8 

20 62,3 74,6 77,4 112,3 77,0 108,0 78,1  190,4 70,2 137,3 49,9 70,5 55,2 76,5 30,3 51,7 116,9 154,2 85,7 138,8 

21 53,7 78,5 117,8 104,2 102,6  142,9  188,4 41,5 124,5 57,7 104,5 79,2 65,6 45,4 30,4 61,4 75,8 86,8 99,5 

22 65,5 147,1 182,4 104,0 129,9 190,1 133,3   69,0 132,8 108,3 193,0 72,4 112,4 68,5 46,8 28,1 43,6 44,4 79,9 

23 79,3 191,8 191,5 138,7 115,0 188,4 194,6  137,3 141,2 188,4 77,2 149,4  190,1 92,7 67,3 58,1 31,6 79,0 192,0 

24 70,0 86,5 143,6 113,1 99,7  188,4   74,4 191,6 81,3 191,6 122,5 74,4 132,0 79,1 39,7 90,1 26,6 47,0 

25 59,9 192,0   77,0 168,4    72,6 190,6 103,3 97,0 99,7 95,0 129,3 98,2 82,5 133,5 58,9 26,3 

 

 

Format (vikt, volym etc.) 

I undersökningen ställs frågor om sändningens vikt samt lastutrymmets utnyttjande i 

procent. 

 

Kända svårigheter vid produktion av uppgifter 

Felaktigt rapporterat stillestånd utgör en osäkerhetskälla som Trafikanalys har studerat. 

Med felaktigt rapporterat stillestånd menas att en uppgiftslämnare anger att lastbilen 

                                                 
11 http://www.scb.se/Pages/List____257281.aspx 
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haft stillestånd under mätveckan när så inte har varit fallet. Om omfattningen är 

betydande utgör detta ett problem eftersom en överskattning av stillestånd leder till en 

underskattning av nivåer för producerad statistik som till exempel transporterad 

godsmängd, antal transporter, körda kilometer och transportarbete. 

Körsträckor 

Till den officiella statistiken hör också uppgifter som hämtas från bilprovningens 

avläsning av mätarställningar. Uppgifterna matchas sedan med fordonsregistret och på 

så sätt skapas körsträckor för varje enskilt fordon. Uppgifter om mätarställningar finns 

tillgängliga för personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar. Körsträckorna summeras 

årsvis och redovisas som det totala trafikarbetet samt genomsnittliga körsträckor för 

några olika fordonskategorier. 

För lastbilar kan uppgifterna sammanställas uppdelat på: 

 Årsmodell 

 Totalvikt 

 Tjänstevikt 

 Karosstyp 

 

Användbarheten påverkas av att det inte går att särskilja inrikes och utrikes trafik. 

 

 

3.1.2 Järnväg 

Informationen om bantrafik samlas in och sammanställs av Trafikverket, men 

Trafikanalys ansvaret att publicera de uppgifter som ska klassificeras som officiell 

statistik. De officiella delarna är relativt aggregerade och ur ett valideringsperspektiv 

kan uppgifterna behöva kompletteras med ytterligare information från Trafikverket. 

Oavsett detta lämnas här en översiktlig redogörelse för innehållet i den offentliga 

statistiken. Med vissa undantag omfattar undersökningen all kommersiell bantrafik, 

bland undantagen är till exempel museitrafik och trafik inne på industriområden. Av 

sekretesskäl redovisas i princip inga uppgifter per företag eller per sträcka, utan 

summeras för hela landet. Uppgifterna redovisas årligen. 

 

Definition av målpopulation och undersökningsobjekt 

Objekt i undersökningen är tågoperatörer, länstrafikhuvudmän, infrastrukturförvaltare 

och andra företag verksamma inom järnväg, spårväg eller tunnelbana i Sverige. 

Populationen är alla företag och organisationer som bedriver verksamhet eller äger 

infrastruktur eller fordon. Även företag som bara till viss del utför verksamhet för 

sektorn, men där denna verksamhet utgör en märkbar andel av helheten, tillhör 

populationen. Undersökningen gäller både gods- och persontrafik. 

 

Variabler 

När det gäller trafik och transporter noteras följande: 

 Transportarbete  
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 Utbud (platskilometer)  

 Godsmängd  

 Antal resor (resenärer) 

 Energianvändning 

För rullande materiel (fordon) samlas följande uppgifter in: 

 Antal fordon  

 Antal sitt- och sovplatser  

 Lastförmåga  
 

Det finns även uppgifter om infrastruktur samt tågoperatörer och infrastrukturförvaltare. 

 

Insamlingsmetod 

Undersökningen är en totalundersökning. Trafikanalys samlar, med hjälp av Trafik-

verket, på årsbasis in data från tågoperatörer, länstrafikhuvudmän, infrastruktur-

förvaltare och andra företag knutna till sektorns verksamhet. Antalet uppgiftslämnare 

var år 2011 strax över 50. Enligt Transportstyrelsens sammanställning av operatörer 

skulle ca 15 kunna relateras till godstrafik.12 Först fastställs populationen för det 

aktuella året. Underlag till detta fås dels från Trafikanalys och Trafikverkets 

omvärldsbevakning, dels genom underhandskontakter med marknadens aktörer. 

Därefter tas individanpassade frågeformulär fram och skickas ut.  

Uppgifter redovisas i följande tre huvudgrupper: järnvägar, spårvägar och tunnelbana. 

Undergrupper till dessa är bland annat: 

 Godstrafik och persontrafik  

 Inland och utland  

 Egentrafiktåg och länstrafikhuvudmannatåg (persontrafik) 

 Ägandeförhållanden (när det gäller fordon)  

 Banarbeten, trafikledning, persontrafik och godstrafik (när det gäller personal)  

Uppgifterna redovisas summerade så att enskilda företag, eller deras verksamhet, inte 

kan identifieras. Det är anledningen till att statistiken inte är uppdelad på till exempel 

län eller bansträckor. 

 

Fordonstyper och lasttyper som kan studeras 

Information om godstransporter samlas in uppdelat på: 

 Systemtåg 

 Vagnslasttåg 

 Kombitåg 

 Övriga tåg 

 Okänt 

Uppgifterna för malm på Malmbanan särredovisas. Det går inte att urskilja 

containertransporter från transporter med andra lastbärare. 

                                                 
12 
http://www.transportstyrelsen.se/Global/Jarnvag/Rapport/2011/Nyckeltalsanalys_RA_2010_uppdat_1205

14.pdf 
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Varugrupper som kan studeras 

De transporterade varuslagen går att redovisa enligt tabellen nedan. Indelningen följer 

NST 2007 där vissa grupper korresponderar med 3-ställig nivå och andra med 2-ställig 

nivå.  

 

Tabell 8  Varugruppsindelningen i undersökningen Bantrafik 

Varukod Beskrivning 

1 Spannmål 

2 Potatis, Frukt, Grönsaker 

3 Levande djur; Sockerbetor 

4 Trä och kork 

5 Textil, konstfiber, råmaterial 

6 Livsmedel och djurfoder 

7 Oljefrö, oljehaltiga frukter, fetter 

8 Fasta o mineraliska bränslen 

9 Råolja 

10 Mineraloljeprodukter 

11 Järnmalm, järn, stålskrot 

12 Metaller (ej järn) 

13 Produkter från metallindustrin 

14 Cement, kalk, byggnadsmaterial 

15 Obearbetade eller bearbetade mineraliska ämnen 

16 Natur- och konstgödselmedel 

17 Kolbaserade kemikalier, tjära 

18 Andra kemikalier (ej kolbaserade) 

19 Papper, pappersmassa, returpapper 

20 Transportmedel, maskiner, apparater 

21 Metallvaror 

22 Glas, glasvaror, keramiska produkter 

23 Läder, textilier, kläder, bearbetade 

24 Övriga varor 
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Möjliga geografiska/infrastrukturmässiga detaljeringsnivåer (region, länk inkl. 

flödesriktning, terminal etc.) 

Den officiella statistiken för bantrafik är kraftigt aggregerad. I princip går det bara att 

urskilja vad som går inrikes, vad som går som export och import samt transittrafik. När 

det gäller utrikes går det emellertid att redovisa start- och destinationsland.  

 

Format (vikt, volym etc.) 

Ton, Tonkm 

 

Kända svårigheter vid produktion av uppgifter 

Företag måste ha adress i Sverige för att omfattas av uppgiftslämnarskyldighet. Företag 

som bedriver järnvägstrafik i Sverige utan att samtidigt ha adress här, har formellt sett 

ingen skyldighet att lämna uppgifter i undersökningen. Dessa företag omfattas inte av 

svenska föreskrifter om uppgiftsskyldighet. Problemet finns även i våra grannländer, 

med omvända förtecken. Hittills har problemen kunnat lösas med frivillighet och i 

samarbete mellan grannländerna. 

Överlag är risken för undertäckning liten, då företagen bedriver tillståndspliktig 

verksamhet. Övertäckning kan uppstå genom att resenärer rapporteras dubbelt då de 

under samma resa byter tågsystem. I det insamlade underlaget ingår uppgift om antal 

resenärer som byter system, men dessa kan i vissa fall vara svåra att urskilja beroende 

på vilken typ av färdbevis som utfärdats för resan. 

 

 

3.1.3 Sjöfart 

För sjöfart finns officiell statistik i form av undersökningen Sjötrafik. Även i detta fall 

är ansvarig myndighet Trafikanalys. Uppgifterna skyddas enligt offentlighets- och 

sekretesslagen 24 kap 8§. 

Undersökningen avser alla kommersiella anlöp av havsgående fartyg, med en 

bruttodräktighet om 20 och däröver. Transittrafik, som går på svenska vatten utan att 

angöra Sverige, är alltså inte med. Sjötrafik publiceras elektroniskt fem gånger per år. 

 

Definition av målpopulation och undersökningsobjekt 

Statistiken omfattar fartygs-, varu- och passagerartransporter i svenska hamnar och 

lastageplatser. Undersökningens objekt är ”havsgående fartyg som anlöper svenska 

hamnar för lossning och/eller lastning”. 

Undersökningens målobjekt är havsgående fartyg med en bruttodräktighet om 20 och 

däröver som anlöper svenska hamnar och lastageplatser för att lossa/lasta gods eller för 

att embarkera/debarkera passagerare. Med detta avses fartyg som seglar till havs samt 

fartyg som fraktar gods på Vänern och Mälaren, men däremot inte fartyg som endast 

seglar på övriga inre vattenvägar eller i nära anslutning till skyddade vatten samt inom 

områden som omfattas av hamnföreskrifter. 

 

Variabler 

Undersökningen Sjötrafik inkluderar variabler enligt nedanstående tabell: 
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Tabell 9  Variabler i undersökningen Sjötrafik 

Variabel Beskrivning 

Fartygets färdriktning Huruvida fartyget ankommer eller avgår, lossar eller lastar gods 

Fartygets 

bruttodräktighet 

Bruttodräktighet är ett sortlöst storleksmått och avser volymen i ett 

fartygs totala inneslutna rymd beräknat enligt bestämmelserna i 1969 

års internationella konvention om skeppsmätning 

Fartygstyp De viktigaste fartygstyperna är tank-, bulk-, torrlast-, container-, roro- 

och passagerarfartyg  

Fartygets flagg Land eller territorium där fartyget är registrerat 

Lasttyp Lasten klassificeras efter lasttyp. Huvudkategorierna i klassificeringen 

är flytande bulk, torr bulk, containrar,  

Roll on/roll off, och annan last 

Varukod Klassificeringen av gods följer från och med år 2008 EU:s 

transportstatistiska varunomenklatur NST 2007. 

Kustområde För lossat gods avses det kustområde där lasten tagits ombord på 

fartyget. För lastat gods avses det kustområde där lasten kommer att 

lossas från fartyget 

Lastnings-

/lossningshamn 

För lossat gods: Locode för lastningshamn (dvs. den hamn där lasten 

tagits ombord på fartyget) inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet. 

För lastat gods: Locode för lossningshamn (dvs. den hamn där lasten 

lossats från fartyget) inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Bruttovikt i ton Bruttovikt av lossat/lastat gods redovisas inklusive emballage men 

exklusive vikten av containrar och lastbärare 

Antal enheter med 

last 

För gods som transporteras i containrar eller roro-enheter anges 

uppgift om antal enheter med resp. utan last 

Antal enheter utan 

last 

För gods som transporteras i containrar eller roro-enheter anges 

uppgift om antal enheter med resp. utan last 

Antal passagerardata Antalet personbilar, passagerarbussar eller passagerare (styrs av 

lasttyp) 

 

Insamlingsmetod 

Uppgifter lämnas kvartalsvis av hamnar och lastageplatser via textfiler uttagna ur 

hamnarnas egna datasystem, eller via en enkät på Sjötrafikwebben. Dessutom lämnar ett 

antal mindre hamnar uppgifter via pappersblanketter. Uppgifterna lämnas vanligen per 

anlöp. För färjor och fartyg i linjetrafik lämnas uppgifter aggregerat per månad. Mätfel 

kan förekomma i form av bland annat felaktiga varuklassificeringar och felaktiga 

kvantiteter. Dessa fel har så långt som möjligt rättats till. Kvarstående mätfel är troligen 

av mindre omfattning. Dessutom tillkommer möjligheterna till felkodning av 

hamnkoder. Detta innebär att en vara och varukvantitet registrerats på fel hamn. Dessa 

fel, i de fall de upptäcks, rättas till och läggs till ”okänd destination” om inte den rätta 
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hamnen kan lokaliseras. En vara som har registrerats med okänd hamn har i statistiken 

redovisats under utrikes varutrafik. 

 

Fartygstyper och lasttyper som kan studeras 

Fartygstyperna är tank-, bulk-, torrlast-, container-, roro- och passagerarfartyg.  

Lasttyperna är flytande bulk, torr bulk, containrar, Roll on/roll off, och annan last. 

 

Varugrupper som kan studeras 

I likhet med annan officiell statistik används nomenklaturen NST/R fram till och med 

2008 och NST2007 från och med 2009. Uppgifterna samlas in på 3-ställig nivå, men 

redovisas på 2-ställig nivå. 

 

Möjliga geografiska/Infrastrukturmässiga detaljeringsnivåer (region, län inklusive 

flödesriktning terminal etcetera) 

Idag har några större hamnar sagt nej till samtycke om publicering av uppgifter i 

årsrapporten. Därför kan vi endast hänvisa till branschorganisationen Sveriges hamnar, 

vilka presenterar uppgifter på hamnbasis för medlemshamnarna13. Uppgifterna är 

hämtade ur den officiella statistiken som Trafikanalys är ansvarig för.  

Den viktigaste indelningen i rapporten Sjötrafik är:   

 Hamn 

 Transportområdesgrupper  

 Typ av fart, om fartyget gått i inrikes eller utrikes fart  

 Varugrupp, vilken typ av vara som transporterats 

 TEU-enheter (Twenty-foot equivalent units), avser fraktcontainer i 

tjugofotsekvivalenter 

 Lossade respektive lastade varor 

 Transportarbete och medeltransportlängd redovisas per varugrupp 

 

Format (vikt, volym etcetera) 

Ton, Tonkm, medeltransportlängd och antal enheter. 

 

Kända svårigheter vid produktion av uppgifter 

Hamnar som säger nej till publicering av grundläggande uppgifter såsom totaler för 

hamnen. Därför delas tabeller in i kustområden där enskilda hamnar inte kan urskiljas. 

Inom ramen för de SAMGODS-analyser av effekter av svaveldirektivet som VTI 

genomförde på uppdrag av Trafikanalys upptäcktes i samband med kalibreringen att 

hamnstatistiken innehåller transitgods (som inte ingår i SAMGODS basmatris). 

Hamnarna rapporterar inte in uppgifter fördelat på transitgods eller inte.14 Allt 

förekommande transitgods rapporteras som lastat respektive lossat gods i statistiken och 

kan därmed inte utläsas ur statistiken. 

                                                 
13 http://www.transportgruppen.se/ForbundContainer/Svenska-hamnar/Branschfragor/Hamnstatistik/. Gå 

vidare till fliken Trafik på vänster sida för att se historiska data. 
14 Fredrik Söderbaum 2013-10-18 

http://www.transportgruppen.se/ForbundContainer/Svenska-hamnar/Branschfragor/Hamnstatistik/
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3.1.4 Flyg 

Uppgifter om godstransporter med luftfart i officiella statistiken är mycket få och 

publicerar i form av totalt transporterad mängd utan fördelning efter varuslag eller 

geografi. Statistikansvarig myndighet är Trafikanalys och uppgifterna skyddas enligt 

offentlighets och sekretesslagen 24 kap 8§. 

 

3.1.5 Transportkedjor 

Det finns idag ingen undersökning som specifikt undersöker transportkedjor, men i den 

så kallade Varuflödesundersökningen samlas information in som, i alla fall på väldigt 

aggregerad nivå, kan ge information om transporter som utförs med kombinationer av 

trafikslag. 

 

Varuflödesundersökningen  

Varuflödesundersökningen syftar till att ge en bild av varuflödet inom Sverige och 

mellan Sverige och utlandet. Undersökningen ska förbättra kunskapen om näringslivets 

godstransporter och ge en samlad bild av näringslivets behov av att förflytta gods inom 

och utom landet. Trafikanalys ansvarar för undersökningen som görs intermittent med 

cirka 4 års mellanrum. Undersökningen klassificeras som officiell statistik och lyder 

under offentlighets och sekretesslagen. 

Definition av målpopulation och undersökningsenheter 

En del av varuflödesundersökningen är en urvalsundersökning och den andra delen är 

en registerundersökning (totalundersökning). I 2001 års undersökning användes 

registerdata för produktion av skog på rot, sockerbetsodling, spannmål, slaktdjur, 

mjölkproduktion och oljeleveranser. Nedan beskrivs urvalsdelen i varuflödes-

undersökningen. 

Målpopulationen i urvalsdelen i varuflödesundersökningen utgörs av avgående 

sändningar med mottagare inom och utom Sverige samt ankommande sändningar från 

utlandet. Undersökningsenheter i urvalsundersökningen är arbetsställen15 inom 

relevanta branscher under referensperioden. 

För att en sändning ska ingå i målpopulationen ska följande kriterier vara uppfyllda: 

 Sändningen ska genereras av ett arbetsställe som ingår i någon av en uppsättning 

branscher. 

 Sändningen ska genereras under undersökningens referensperiod. 

Sändningar är den centrala urvalsenheten. En sändning definieras som varje unik 

leverans av gods tillhörande samma varukod enligt den gällande varuklassificeringen 

för VFU, till/från arbetsstället eller till/från en särskild mottagare/leverantör. En 

sändning är således inte nödvändigtvis kopplad till en enskild leverans av varor. Det 

innebär att en leverans som omfattar varor med flera olika varukoder betraktas som flera 

olika sändningar. I flera fall har rapporterade sändningar varit kopplade till enskilda 

fakturor, fraktsedlar eller liknande dokument. Hur detta görs finns beskrivet i 

metodrapporten. 

                                                 
15 Ett företag har flera arbetsställen om verksamhet bedrivs på flera platser med olika adresser. 
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Efter att ramen definierats klassificerades arbetsställena efter typ av bransch, antal 

anställda och geografisk belägenhet. Stratifieringen för urvalet av arbetsställen skedde 

därefter i likhet med denna klassificering. Urvalen uppgick till drygt 3 000 arbetsställen 

per kvartal från en population bestående av drygt 23 000 arbetsställen. De utvalda 

arbetsställena tilldelades därefter i urvalets andra en slumpvis utvald mätperiod under 

kvartalet. Mätperioden varierade mellan en och tre veckor, beroende på arbetsställets 

storlek. Mätperioderna fördelades jämnt över respektive kvartal. För den utvalda 

mätperioden tilldelades även arbetsställena uppgiften att i urvalets tredje steg dra ett 

urval av varusändningar enligt ett enkelt urvalsschema. Arbetsställena finns med i 

SCB:s företagsregister. 

 

Variabler 

För varje avgående sändning efterfrågas: 

 Datum 

 Fakturavärde exklusive moms och fraktkostnader (kronor) 

 Vikt exklusive emballage (kilogram) 

 Postnummer för sändning som avsänts från annan adress än arbetsställets 

belägenhetsadress 

 Varukod 

 Lasttyp  

 Samtliga trafikslag inom Sverige 

 Samtliga trafikslag utom Sverige 

 Mottagande bransch för sändningar med mottagare i Sverige  

 Mottagarens postnummer för sändningar med mottagare i Sverige 

 Mottagarort för sändningar med mottagare utanför Sverige 

 Mottagarland för sändningar med mottagare utanför Sverige 

 Avsändande bransch (registervariabel) 

För varje ankommande sändning efterfrågas: 

 Datum 

 Fakturavärde exklusive moms och fraktkostnader (kronor) 

 Vikt exklusive emballage (kilogram) 

 Postnummer för sändning som mottagits till annan adress än arbetsställets 

belägenhetsadress 

 Varukod 

 Lasttyp 

 Samtliga trafikslag inom Sverige 

 Samtliga trafikslag utom Sverige 

 Avsändande bransch 

 Avsändarort  

 Avsändarland 

 Mottagande bransch (registervariabel) 

 

Insamlingsmetod 

Enkätstudie samt registerdata 
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Fordonstyper och lasttyper som kan studeras 

Uppgifter går att ta fram för 

 väg 

 järnväg 

 sjöfart 

 luftfart 

 övrigt. 

 

Ett exempel på precisionen gällande trafikslag ges i tabellen nedan. 

Tabell 10: Konfidensintervall (procent) för transporter med lastbil som enda trafikslag 
samt med andra trafikslag och kombinationer av trafikslag; avgående sändningar med 
mottagare i Sverige 2004/2005. 

Trafikslag Konfidensintervall vikt (%) Konfidensintervall värde (%) 

Enbart lastbil 13 7 

Andra trafikslag samt kedjor 29 30 

Totalt 12 7 

 

När det gäller lastbärare redovisas information enligt följande: 

 Typ av lastbärare 

 Stora containrar, 20 fot eller mer, växelflak 

 Andra containrar 

 Fast bulkgods 

 Flytande bulkgods 

 Förslingat gods 

 Pallastat (pallagt, palletiserat) gods och rullburar 

 Självgående mobila enheter 

 Andra godstyper, dvs. ej uppräknade ovan. Ex. lådor och lösa, ej förpackade 

delar 

 Andra mobila enheter, ej självgående 

 

Indelningen i typ av lastbärare är identisk med indelningen i Lastbilsundersökningen. 

 

Varugrupper som kan studeras 

Uppgifter om varor samlas in enligt tabell nedan. Indelningen i senaste undersökningen, 

för undersökningsår 2009, är gjord för att i huvudsak följa indelningen i NST 2007. På 

samma sätt som för Lastbilsundersökningen är vissa varugruppsindelningar på en finare 

nivå än andra och korresponderar ibland till en 2-ställig NST-nivå och i vissa fall till en 

finare nivå än 3-ställig. Tidigare undersökningar, 2001 och 2004/2005, baseras istället 

på den officiella varugruppsindelningen NST/R. 
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Tabell 11  Varugruppsindelningen i VFU 

Varugrupp 
Varugrupp 

Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske 
 

10 Spannmål 

11 Potatis 

12 Rundvirke 

13 Obearbetad mjölk 

14 Levande djur 

15 Färsk fisk, färska fiskeriprodukter  

16 Andra skogsråvaror än rundvirke 

17 Andra råvaror av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung 

Råolja, naturgas och kol 
 

20 Stenkol och brunkol 

21 Råolja 

22 Naturgas 

Malm och andra produkter från utvinning 
 

30 Järnmalm 

31 Annan malm än järnmalm 

32 Kemiska och mineraliska (naturliga) gödningsmedel och salt 

Livsmedel, drycker och tobak 
 

40 Kött, köttprodukter, oberedda skinn och hudar 

41 Beredd hållbarhetsbehandlad fisk och beredda fiskprodukter 

42 Beredda och hållbarhetsbehandlade frukter, bär och köksväxter 

43 Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter 

44 Mejerivaror, drycker och glass 

45 Kvarnprodukter, beredda djurfoder, stärkelse och produkter därav 

46 Övriga livsmedel och tobaksvaror 

Trä och produkter av trä och kork 
 

50 Varor/produkter av trä och kork (ej möbler) 

Papper och pappersmassa 
 

51 Papper, papp och varor därav 

52 Pappersmassa 

Fasta och flytande bränslen inkl. tjära 
 

60 Stenkolsprodukter 

61 Flytande raffinerade petroleumprodukter 

62 Gasformiga (som vätska eller komprimerade) petroleumprodukter 

63 Fasta raffinerade petroleumprodukter 

64 Etanol 

65 FAME 

Kemiska produkter 
 

70 Kemikalier, kemiska produkter, konstfiber, gummi- och plastvaror 

Jord, sten och byggmaterial 
 

80 Jord, sten, grus och sand 

81 Cement, kalk och gips 

82 Annat byggnadsmaterial (ej metall och trä) 

83 Torv 

Metaller och metallvaror exkl. maskiner och utrustning 
 

90 Järn och stål 

91 Andra metaller än järn samt produkter därav 
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92 Byggnadsmetallvaror och rör, rörledningar, ihåliga profiler och tillbehör 

Högförädlade varor 
 

100 Textilvaror, kläder, pälsvaror, läder och lädervaror 

101 Tryckt och inspelad media 

102 Läkemedel och färdigvaror från kemisk industri 

103 Bearbetade gummi- och plastvaror 

104 Glas och glasvaror, porslins- och keramiska produkter 

105 Pannor, järnvaror, vapen och andra metallvaror 

106 Transportmedel 

107 Jord- och skogsbruksmaskiner 

108 Övriga maskiner samt apparater 

109 Möbler och övriga tillverkade varor 

110 Hushållsavfall, annat avfall och returavfall 

111 Varor ej tidigare uppräknat 

 

 

Möjliga geografiska/infrastrukturmässiga detaljeringsnivåer (region, länk inkl. 

flödesriktning, terminal etc.) 

För avgående sändningar i vikt och värde får resultaten för flöden mellan riksområden i 

vissa fall anses relativt goda, se Tabell 11 och Tabell 12. För vissa relationer är 

punktskattningarna mycket osäkra. 

Tabell 12  Konfidensintervall (procent) för avgående sändningar mellan NUTS II; vikt 
2004/2005.  

  SE07 SE06 SE09 SE01 SE04 SE0A SE02 SE08 

Mellersta Norrland SE07 24 53 33 55 28 58 30 43 

Norra Mellansverige SE06 30 18 36 34 23 19 15 22 

Småland med öarna SE09 63 58 14 42 18 26 42 67 

Stockholm SE01 26 29 66 18 21 19 17 24 

Sydsverige SE04 38 35 18 35 13 21 17 122 

Västsverige SE0A 42 49 30 65 19 23 23 28 

Östra Mellansverige SE02 62 31 31 44 16 26 15 28 

Övre Norrland SE08 85 62 27 41 24 52 21 26 

Tabell 13  Konfidensintervall (procent) för avgående sändningar mellan NUTS II; 
värde 2004/2005.  

  SE01 SE02 SE04 SE06 SE07 SE08 SE09 SE0A 

Stockholm SE01 18 17 21 29 26 24 66 19 

Östra Mellansverige SE02 44 15 16 31 62 28 31 26 

Sydsverige SE04 35 17 13 35 38 122 18 21 

Norra Mellansverige SE06 34 15 23 18 30 22 36 19 

Mellersta Norrland SE07 55 30 28 53 24 43 33 58 

Övre Norrland SE08 41 21 24 62 85 26 27 52 

Småland med öarna SE09 42 42 18 58 63 67 14 26 

Västsverige SE0A 65 23 19 49 42 28 30 23 
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Format (vikt, volym etc.) 

Vikt, värde 

 

Kända svårigheter vid produktion av uppgifter 

Vid designen av undersökningen lades stor vikt vid att anpassa innehållet till några 

utvalda samgodsvarugrupper. Den relativt komplicerade urvalsdesignen beror på 

kopplingen mellan varugrupperna och branscherna. Undersökningen ska kartlägga 

transporter av vissa varugrupper. De som genererar dessa varugrupper är arbetsställen 

inom vissa branscher. Branscherna följer Svensk Näringsgrensindelning, SNI16 och 

varukoderna varugruppsnomenklaturen NST 2007. 

Övergången mellan branscherna och de varugrupper vi vill undersöka måste även ta 

hänsyn till de varugruppsindelningar som används i den svenska nationella 

godstransportmodellen Samgods. Varuflödesundersökningen är i grunden utvecklad för 

att tillgodose Samgodsmodellens behov av data. När varuflödesundersökningen 

utvecklades var godsmodellen indelad i 12 varugrupper, medan nuvarande modell 

arbetar med 34 varugrupper. Urvalsdesignen är således konstruerad efter bransch som 

genererar sändningarna. Sändningarna och branscherna ska även matcha varugrupperna 

i Samgods. 

Varugrupperna i Varuflödesundersökningen ska också anpassas så att resultaten kan 

relateras till annan trafikslagsbunden statistik. I de trafikslagsvisa undersökningarna 

använder man sig av nomenklaturen NST 2007. 

Vid en undersökning av denna storlek så måste svarsbortfall beaktas. Svarsfrekvensen 

är relativt hög, men eftersom enkäten är omfattande med många frågor som 

respondenten ska fylla i så är det partiella bortfallet problematiskt.17 Trafikanalys har i 

detta avseende lagt ned mycket tid på kvalitetsförbättring. Ett stort antal 

rimlighetskontroller görs vid kvalitetsgranskning av materialet. Vid behov görs 

återkopplingar till företagen. 

Eftersom undersökningen genomförs med hjälp av uppgiftslämnarplikt så är 

Trafikanalys skyldigt att se till att inga enskilda personer eller företag kan röjas. De 

uppgifter som publiceras är granskade och godkända för publicering. 

 

3.2 Övrig statistik och data 

I avsnittet nedan beskrivs annan (inte officiell) statistik som olika offentliga och privata 

aktörer tar fram någorlunda regelbundet. Här redovisas bland annat data som tas fram 

med hjälp av ITS. Avgränsningen är inte skarp eftersom ITS-tillämpningar är en teknik 

som kan användas för att samla in data. ITS finns idag i olika former och många 

definitioner. ITS definieras av riksdagen som: ”System med informations- och 

kommunikationsteknik som tillämpas för transporter på väg, inbegripet infrastruktur, 

fordon och användare, trafikledning och mobilitetshantering, samt för gränssnitt mot 

andra transportslag”18. 

Olika ITS-tillämpningar kan syfta till att mäta trafikflöden, fordonsvikt, ta upp en skatt, 

ge information till trafikanten och så vidare. Möjligheten att beskriva transportkedjor 

                                                 
16 SNI, Svensk Näringsgrensindelning. http://www.sni2007.scb.se/snipdf.asp. SCB. 
17 Att svar inkommit, men att någon eller några variabler saknas 
18 Prop. 2012/13:138 

http://www.sni2007.scb.se/snipdf.asp
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och godsflöden på lokal, regional, nationell och kanske till och med internationell nivå 

samt möjligheten till att skapa prognoser, utvärdering och underlag för utveckling av 

vårt transportsystem (genom Samgods) kommer att undersökas. Flygtrafik har valts att 

exkluderas från detta arbete, detta då endast en liten andel av godset anländer och 

skickas via flyg samt att bra underlag från flygplatser kring godsflöden finns att tillgå. 

Utöver det svenska perspektivet på ITS i vårt transportsystem ges även en viss 

internationell utblick när relevant.Avsnitten om ITS är uppdelade på befintliga och 

framtida system och avslutas med en analys kring tillgänglighet (äganderätt, sekretess 

och format) och pålitlighet (kvalitet och kontinuitet) samt en diskussion kring 

klassificering. Den beskrivning av de system som följer är endast överskådlig. Området 

är svårsummerat och i och med att inventeringen inte har baserats på utdrag från 

databaser eller direkt i kontakt med leverantören är informationen kring insamlad och 

tillgänglig data något osäker. Varje systembeskrivning avslutas med en kort diskussion 

kring möjligheten och använd-barheten av systemet för validering av godsmodellen 

Samgods. Inriktningen på just validering av modellen beror på projektets fokus i att 

skapa just ett valideringsverktyg för Samgodsmodellen. Det kan dock antas att om en 

datamängd eller ITS-system anses relevant för validering av modellen kan det även 

anses vara relevant för framtagning av modellen. Det visas både befintliga system och 

möjliga framtida system. Potentialen för morgondagens system som grund för att 

validera modeller är stor då de redan innan införande kan anpassas för att även skapa 

underlag för validering av modeller men även för andra typer av prognoser. Så finns 

potentialen och behovet bör nya system anpassas så långt det går för att betjäna flera 

syften. 

 

3.2.1 Väg 

Befintliga system  

Nationella Vägdatabasen (NVDB) 

Den nationella Vägdatabasen (NVDB) förvaltas av Trafikverket. Uppgifter om ÅDT 

(årsdygntrafik) tas fram regelbundet. Begreppet årsmedeldygnstrafik, eller ÅDT, avser 

ett visst kalenderår och ett visst snitt på en väg och kan skrivas som: ÅDT = (Totalt 

flöde för kalenderåret)/(Antal dagar under året) 

ÅDT definierades tidigare i s.k. axelpar, dvs. antalet fordonsaxlar som passerat ett snitt 

på en väg under året dividerat med 2. Denna definition var tidigare den enda eftersom 

man använde en mätutrustning, en luftslang kopplad till en analysator, som enbart 

kunde registrera antalet axlar som passerade. Sedan 1989 har man använt en annan typ 

av utrustning, med två slangar, som bl.a. möjliggör identifiering av fordon. Det totala 

flödet kan då uttryckas i antal fordon, endera avseende samtliga fordonsslag totalt eller 

någon (eller några) av 15 fordonskategorier som kan identifieras av utrustningen. 

Trafikverket publicerar regelmässigt ÅDT för axelpar, totalt antal fordon alla kategorier 

och totalt antal lastbilar. ÅDT beräknas från ett stickprov av mätningar.19 Stickprovs-

mätningar genomförs på 23 000 trafikavsnitt med fyra respektive tolv-års cykler 

                                                 

19 Osäkerheter för ÅDT och mätår redovisas tillsammans med skattningarna och finns i databasen och 

t.ex. på trafikflödeskartan och i klickbara kartan. http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-

transportera/Trafikera-vag/Verktyg-e-tjanster-och-vagdata/Vagtrafik--och-hastighetsdata/Kartor-med-

trafikfloden/ , Maria Varedian, Trafikverket 2013-09-10. 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-vag/Verktyg-e-tjanster-och-vagdata/Vagtrafik--och-hastighetsdata/Kartor-med-trafikfloden/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-vag/Verktyg-e-tjanster-och-vagdata/Vagtrafik--och-hastighetsdata/Kartor-med-trafikfloden/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-vag/Verktyg-e-tjanster-och-vagdata/Vagtrafik--och-hastighetsdata/Kartor-med-trafikfloden/
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beroende av väg. På Europa-, riks- och primära länsvägar görs mätningar i fyrårscykler 

medan det på övriga vägar mäts vart 12:e år. 20   

Informationen finns sedan tillgänglig i Trafikverkets databas Tindra. Från Tindra kan 

man få tillgång till ÅDT, trafikarbete per år samt trafikförändring. Utrustningen kan 

registrera fordonstyp, fordonshastighet samt körriktning.21 Data lagras i trafikmätnings-

systemet Tindra på följande sätt. Vid inläsningstillfället töms mätstationen på data och 

en mätfil upprättas för den aktuella tidsperioden med innehållet 

- Metadata om mätfilen (inställningar, mm.) 

- Timposter innehållande, för varje timme under perioden, antal fordon och 

- medelhastighet (aritmetiskt medelvärde) uppdelat på riktning (två stycken) och 

- fordonsklass (sex stycken). 

- Dygnsposter innehållande, för varje dygn under perioden, antal passerande 

fordon. 

Inventeringen av ITS-system för väg visar på en disparat bild av tillgängliga system och 

information. Systemen som finns är utspridda över nätverket med en fokusering kring 

de stora städerna, men även de olika teknikerna som sådana ger olika typer av 

information beroende på vilken leverantör som levererat systemet på den specifika 

platsen. Ett exempel på det är radarsystemen som i vissa implementeringar kan ge 

information om fordonstyper, baserat på längd av fordonet, medan andra 

implementeringar endast kan ge flöden.  

Inventeringen visar också svårigheter att med hjälp av ITS-system på vägsidan erhålla 

information om vilken typ av gods som fraktas samt att erhålla fordonens start- och 

slutpunkt. Detta då de ITS-system som finns på vägnätet enbart samlar in och lagrar 

information för enstaka punkter och inte följer fordon från start- till målpunkt. Ett 

undantag till detta kan sägas vara insamling av data från uppkopplade enheter i form av 

mobiltelefoner eller fordon, så kallade probes, genom Floating Vehicle Data, FVD.  

                                                 
20 http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-vag/Verktyg-e-tjanster-och-

vagdata/Vagtrafik--och-hastighetsdata/ 
21 I Norge görs samma regelbundna kartläggning av trafiken som i Sverige. Det sker med slingor och 

radarutrustning. De data som samlas in är längdklass, fordonstyp samt hastighet Anders Godal Holt, 

Statens Vegvesen, 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-vag/Verktyg-e-tjanster-och-vagdata/Vagtrafik--och-hastighetsdata/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-vag/Verktyg-e-tjanster-och-vagdata/Vagtrafik--och-hastighetsdata/
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Kartan nedan syftar till att ge en bild av lokaliseringen av de större, permanenta ITS-

system på vägnätet i Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9  Överblick över några viktiga ITS-system på väg i Sverige, exklusive bland 

annat ATK22 

Restidssystem och STRESS 

Att ha korrekt information om restider kan vara nödvändigt för att göra rätt beslut i 

realtid om exempelvis val av rutt men även för att ta rätt strategiska beslut om 

förändringar i vägnätet. För att beräkna restider för vägtrafiken har Trafikverket 

utvecklat Storstädernas Trängsel och REStidsSystem (STRESS). STRESS finns för vårt 

vägnät i våra tre största städer; Stockholm, Göteborg och Malmö. Systemet samlar in 

information med hjälp av ett antal olika tekniker längsmed vägnätet. Informationen från 

STRESS går sedan ut till ett Nationellt datalager (NDL), en databas för lagring av 

trafikdata och från vilken statistiska utdrag kan göras, samt Trafikdatabasen (TDB).  

Från TDB förmedlas trafikinformationen, mestadels restider, sedan vidare till egna och 

externa tjänsteutvecklare.23 24 

I tabell 14 nedan presenteras de källor som används för restidsskattningar i respektive 

storstad.  

 

                                                 
22 Två platser för WIM (RV34 och Tvärleden) är ej utplacerade på kartan 
23 http://www.nvf-its.org/Norden/2006-06-Sverige/Presentasjoner/STRESS%20NVF%20060616.pdf 
24 Jens Löfgren, Sweco 

http://www.nvf-its.org/Norden/2006-06-Sverige/Presentasjoner/STRESS%20NVF%20060616.pdf
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Tabell 14  Vilka datakällor som används till trafikledning respektive trängselrapport.  
(1. installation pågår, används inte idag, 2. användes fram till 2010, inte längre, 3. rapporteras inte 

2010, 4. görs inte aktivt i dagsläget) 

  MCS Magnetslingor 
Radar 

ANPR Probes 

Stockholm Trafikinformation 

Trafikledning 

Trängselrapportering 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

Göteborg Trafikinformation 

Trafikledning 

Trängselrapportering 

x 

x 

 

x 

 

(x)2 

x 

 

x 

x 

 

(x)2 

Malmö Trafikinformation 

Trafikledning4 

Trängselrapportering3 

 x 

 

x 

(x)3 

 

(x)3 

 

 

Det som mäts med hjälp av de olika teknikerna är olika: 

 MCS, magnetslingor och radar och mäter hastighet i en viss punkt (eller över en 

mycket kort sträcka på någon meter) 

 Probes, uppkopplade enheter såsom fordon eller mobiltelefoner, mäter på olika 

sätt, dels som förflyttning mellan datasändningar där tid och koordinater 

används för att beräkna hastighet, och dels mäts hastighet momentant där 

koordinater anges, koordinaterna matchas mot de utpekade stråken. 

 Restidskameror (ANPR) ger restiden mellan två kamerapar 

Mer detaljer om vilka av teknikerna som används till vad presenteras under rubriken 

”Restidssystem i svenska storstäder” nedan. 

Restidssystem för att ge uppdaterad information om restider finns även för Kalmar och 

Öland med Ölandsbron i fokus. Informationen i det fallet bygger på induktiva slingor.25 

I slutrapporten trängselmätningar 2011-01-2726 står det att läsa att det finns olika 

indelningar av restidsdata beroende på hur den hanteras i systemen, en indelning är 

realtidsdata och historiska data. Egentligen är det samma data, det som skiljer är vad det 

används till och hur det hanteras. Realtidsdata skickas till STRESS-systemet och 

skickas sedan efter snabb bearbetning vidare, data skall inte vara äldre än sju minuter 

när det är tillgängligt för användning t.ex. på webben eller i trafikledningen. Historiska 

data baseras på realtidsdata och används för uppföljningar i efterhand. Det sparas oftast 

med annan upplösning och kan ha annan uppdelning än realtidsdata. 

Restidssystem i svenska storstäder 

Ett av de system som används för att skapa trafikinformation är de så kallade 

restidskamerorna, som är ANPR-kameror som läser av nummerskylten på 

förbipasserande fordon. De är utplacerade på ett antal olika platser på vägnätet. I 

Göteborg är 142 rutter definierade och beskrivs av 54 start- och slutnoder. Till detta 

                                                 
25 Johan Petersson, Sweco 
26 Trängselmätningar, 2011-01-27, Trafikverket 
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erfordras 221 ANPR-kameror levererade av den holländska leverantören ARS Traffic & 

Transport Technology. Restider som tas fram med hjälp av kameror, köps idag färdiga 

från ARS. Trafikverket köper alltså färdiga data och äger ingen utrustning och har inget 

driftsansvar. 

De data som samlas in genom dessa kameror skickas sedan till STRESS. Utdrag ur 

STRESS kan sedan göras för att få restider och resmönster. I Göteborg är ca 95 procent 

av de data som används för dessa beräkningar baserade på dessa ANPR-kameror, övrig 

andel kan komma från så kallad probedata. Om rådata-utdrag görs är informationen 

avkodad och en passage går således inte att koppla till en individ. 

I 20 av noderna i Göteborg detekteras farligt gods genom att ADR-skylten avläses med 

kamerorna.27 Kvaliteten på denna tjänst är dock bristfällig, bland annat på grund att 

kamerorna primärt inte syftar till att fånga den typen av information. Det beror även på 

att informationen kring farligt gods i sig inte är standardiserad och kameror längs 

vägsidan för att fånga skyltning på sidan av fordonen skulle behövas, för att fånga all 

relevant information. Göteborg stad är intresserad av informationen kring farligt gods 

men behöver mer tillfredställande kvalitet.28  

Informationen som samlas in genererar ett antal rapporter internt inom Trafikverket och 

ger även underlag till användartjänsten Trafiken.nu och presenteras för användarna 

längst med vägen genom så kallade Variabla Meddelandeskyltar (VMS).  

Enligt utsago från Björn Carselid29 så har ANPR-tekniken en träffsäkerhet på 15-20 

procent under vinterhalvåret och mycket högre på sommaren då den ligger mellan 60-80 

procent. Detta är mer än nog för att beräkna restider och resvanor, medan det skulle vara 

mindre bra för att beräkna flöden eller ta ut skatt. I och med att ANPR-tekniken är 

kopplad mot fordonsregistret skulle information kring fordonsslag 

(godsfordon/privatbil) kunna urskiljas, men detta görs inte idag enligt Björn Carselid.  

I Malmö har Trafikverket liknande kontrakt med leverantören av restidskamerorna som 

i Göteborg och dessa system skiljer sig inte något avsevärt åt. I Stockholm får 

Trafikverket dessutom en stor del av informationen kring restider från Motorway 

Control Systems, MCS, och ytterligare subsystem på utvalda vägsträckor. 

I Stockholm samlas även information in från s.k. prober eller Floating Vehicle Data, 

FVD. I detta fall är ett antal taxibilar och andra kommersiella transporter uppkopplade 

och rapporterar in sina positionsdata. Dessa positionsdata används sedan för att beräkna 

restider.30 Liknande lösningar har även utvecklats i Göteborg och Malmö, men används 

där i mindre skala.31 

Informationssystem baserade på kommunikation mellan fordon och infrastruktur och 

vice versa kommer att bli allt mer vanlig i framtiden då mycket forskning och 

utveckling, men även stora pilotprojekt fokuserar på just detta.  Tekniken att samla in 

data från fordonen i sig ger stora möjligheter för att få en bra bild av transportsystemet i 

realtid, men även en bättre bild av transportsystemet över tid för mer heltäckande 

kunskap. Dessa restidssystem gör vanligtvis ingen skillnad på persontransporter och 

                                                 
27 Björn Carselid, ANPR workshop, 2013-02-01 
28 Kvalitetskontroll av restidskameror vid Rantorget, Ullevimotet och Kungsstensmotet, Andreas 

Almroth, 2010 
29 Björn Carselid, telefonintervju 2013-05-29 
30 Mobile millenium, Andreas Allström 
31 http://www.utn.uu.se/sts/cms/filarea/0704_andershakansson.pdf 
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godstransporter, varför det kan vara svårt att använda dessa data för uppskattningar om 

godstransporters rörelser eller volym. 

I stort är beräkningarna mellan de tre städerna lika men insamlingsmetod, format, 

lagringsfrekvens med mera skiljer sig mellan de olika systemen. Detta beror delvis på 

att förutsättningarna inte bestämts i samband med beställningar utan har lösts efter hand. 

De olika insamlingsmetoderna har även olika tillförlitlighet. 

I slutrapporten för trängselmätningar rekommenderas det att ”befintliga samhälls-

ekonomiska modeller och verktyg bör anpassas för att kunna hantera ITS-lösningar och 

trängselåtgärder, där restidssystemen bör vara en del av indata för de samband som 

behövs – och dessa bör löpande förbättras till en början när det inte finns tillräckligt 

med statistiskt underlag med tillfredställande kvalitet”.  

I och med att de olika systemen för restider samlar in olika typer av information och att 

de lagras på olika sätt (och plats), med olika frekvens så skulle en annan 

rekommendation kunna vara att systemen i sig bör standardiseras. Ett sådant arbete 

initieras även i samma rapport genom rekommendationer om att exempelvis ensa 

metoder och beräkningssätt och genom att införa en central drift av STRESS. Detta har 

arbetats vidare med exempelvis genom rapporten Restids- och trängselmätningar32 där 

ett antal förslag angående STRESS läggs fram. Målet med föreslagna aktiviteter är att ” 

förbättra hanteringen av trängsel- och restidsmätningar som ett led i att förbättra 

framkomligheten”. Det är dock inte helt tydligt att skapa goda prognosmodeller är ett 

mål i sig.    

Slutsatsen av detta är att det idag finns stora osäkerheter i kvalitet på data men även 

olikheter i data mellan de olika regionerna och systemen. Dessa faktorer kan göra det 

svårt att använda dessa data till att validera godsmodeller i dagsläget. Att använda dessa 

system till konstruktion och validering av modeller bör ingå som ett mål vid 

vidareutveckling av systemen då de i egenskap av relativt heltäckande ITS-system i de 

tre större städerna i Sverige skulle kunna verka som en bra grund för vidare analyser.  

Trängselskatter 

Sedan 1 juli 2007 i Stockholm och sedan 1 januari 2013 i Göteborg har det tagits ut 

trängselskatt på fordon som passerar ett visst snitt inom en viss tid. Syftet är att minska 

trängseln i städerna och förbättra miljön samt att finansiera diverse infrastruktur-

investeringar.  

Tekniken består av laserdetektorer för att upptäcka en fordonspassage, ANPR-kameror 

som fotograferar fordonets registreringsskyltar (framifrån och bakifrån). Fordonets 

registreringsnummer identifieras direkt i kameran med hjälp av så kallad OCR-teknik 

(Optical Character Recognition). Dessutom kompletteras detta med ytterligare en 

kamera som följer fordonet samt Dedicated Short Range Communication (DSRC)-

antenner. Idag är endast svenska fordon skattepliktiga på grund av kopplingen till det 

svenska vägtrafikregistret men i och med DSRC-tekniken är systemen förberedda på att 

kunna beskatta även utländska fordon genom transponderteknik.33  

De laserdetektorer som syftar till att upptäcka fordonspassage är aktiva dygnet runt 

(även när trängselskattpassagerna är gratis) och genererar då information om passager. 

                                                 
32 Bättre användning av restids- och trängselmätningar, 2012-09-26, Trafikverket 
33 http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trangselskatt/Betalstationen-sa-fungerar-den/Om-

betalstationerna-i-Stockholm/ 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trangselskatt/Betalstationen-sa-fungerar-den/Om-betalstationerna-i-Stockholm/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trangselskatt/Betalstationen-sa-fungerar-den/Om-betalstationerna-i-Stockholm/
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Dessa laserdetektorer är vitala för trängselskattesystemet eftersom de fungerar som 

triggers till kamerorna, och är således en kontinuerlig källa till information. 

Systemet avläser således två typer av data: 

1. Underlag för skatteberäkning (individuell information) 

2. Statistisk information för uppföljning av systemen (antal passager i varje körfält 

etc.) 

Den första typen av information är inte tillgänglig för någon annan än just den 

skattepliktiga medan den andra är tillgänglig enligt Riksarkivets beslut om att det ska 

vara möjligt för eftervärlden att forska i trafikflöden och beteendemönster med bas i det 

data som samlas in i dessa två system34.  

Den skattegrundande informationen lagras i centralsystemet och kopplas mot 

redovisningssystemet (samma för Göteborg och Stockholm) endast under den tid som 

skattebeslutsärendet är öppet. När skatten är betalad eller efter preskriptionstiden på 5 år 

vid obetalad skatt så gallras den specifika informationen bort.35  

Då dessa system ska verka skattegrundande måste de ha hög noggrannhet och de krav 

som ställdes i upphandlingen i Göteborg var 85 procent för ANPR under normala 

omständigheter.36 Den slutgiltiga felmarginalen har dock inte kunnat säkerställas då 

utvärderingen av systemet ännu inte är klart.37 

De data som genererar den statistiska informationen lagras i den så kallade 

Passagekuben utifrån vilken ett antal rapporter kan genereras. De data som sparas för att 

generera statistik är helt avidentifierad och ger kunskap om hur systemet fungerar, 

exempelvis hur många fordon som gallrats bort på grund av otillräcklig data, men även 

hur många som betalar skatt i de olika snitten. Mer intressant är att den även kan ge 

information om antal tunga lastbilar, tunga bussar, släp etc.38  

Dessa data lagras tillsvidare och har än så länge aldrig gallrats bort. Dessutom så ska 

externa parter, och inte enbart Transportstyrelsen kunna komma åt dessa data genom 

Passagekuben. En ansökan om tillgång till databasen görs till Transportstyrelsen.39   

Trängselskattesystemen har en stor potential att användas för att validera modeller. Den 

statistiska information som kan erhållas genom Passagekuben är av högt intresse.  

Givetvis finns det vissa betänkligheter kring detta, exempelvis då de båda 

trängselskattesystemens snitt är optimerade utifrån skattebesluts och inte nödvändigtvis 

utifrån flöden av godstransporter. Dessutom har de en stark regional koppling och kan 

på så sätt vara mindre relevant för just validering av Samgods som är en nationell 

godsmodell och mer relevanta för regionala godsmodeller.  

Weigh in Motion (WIM)40 41 

Trafikverket har installerat olika Weigh in Motion, WIM-lösningar runt om i landet. Se 

Figur 9. Det är ett system som väger tunga fordonen i rörelse. Det finns två varianter, 

                                                 
34 Jonas Maran, telefonintervju, 2013-06-19 
35 Jonas Maran, telefonintervju, 2013-06-19 
36 Trängselskatt i Göteborg, Requirements Specifications for Roadside Systems 
37 Mattias Andersson, telefonintervju, 2013-05-07 
38 Jonas Maran, telefonintervju, 2013-06-19 
39 Jonas Maran, telefonintervju, 2013-06-19 
40 Tomas Winnerholt, Trafikverket 
41 Per Lingegård, Sweco 
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dels det som kallas Bridge-WIM (B-WIM) samt den som kallas High Speed-WIM (H-

WIM).  

H-WIM-anläggningen finns på E4 vid Hallunda där en vägsensor samt IR-kamera väger 

samt identifierar fordon för att identifiera överlastade fordon. Systemet används även 

för insamling av data för beräkning av slitage och underhåll. Systemet består även av en 

ANPR-kamera men den är inte aktiv. Stationen klassificerar de tunga fordon i 24 

fördefinierade fordonsklasser. Informationen från anläggningen i Hallunda lagras i 

STRESS.  

Den information som kan erhållas är: 

- Bruttovikt, totalvikt och på varje hjul/axel. 

- Axlarnas placering jämförs med förladdade profiler vilket gör att man kan se vad 

lastbilstypen är godkänd för samt längd på fordon 

- Hastighet 

- Nummerplåtsscanning (ej aktivt) 

Den kan mäta och registrera passager i hastigheter upp till 100 km/h.  

Systemet som kallas Bridge-WIM är ett antal flyttbara töjningsgivare som monteras i en 

bro. Genom att en bros reaktion på en känd last är bekant kan axellaster och fordons 

bruttovikt beräknas. Informationen används för att beräkna slitage på broarna men även 

för att beräkna slitage på övriga vägnätet och minska överlaster av tunga fordon.  

Systemet kan räkna ut om en eventuell övervikt finns på drivaxlar, bakaxlar eller är 

snedfördelade. Felmarginalen ligger på 3-5 %. Huvudsyftet med systemet är att 

kommunicera med åkerinäringen vad beträffat överlaster och problematiken som de för 

med sig. Data används även kring regelverk för överbyggnad samt som mätdata kring 

nationell utveckling av trafiken. 

Mätningar görs på 16 platser (broar) under en vecka årligen för att kunna se 

förändringar över tiden. Mätningar har gjorts sedan 2002 på 14 platser och år 2011 

adderades ytterligare två platser. Trafikverket har även tre broar som kontrollerar tung 

trafik i samband med garantitiden på tre olika entreprenader. 

Följande platser ingår i BWIM-mätprogrammet (se ovan): 

 E10 Grundträskån  E6 Löddeköping N 

 E14 Torvalla   E6 Löddeköping Syd 

 E16 Storvik  E65 Skurup  

 E18 Rådmansö   LV373 Storlångträsk  

 E20 Marieberg   RV40 Landvetter V  

 E4 Mjölby N   RV40 Landvetter Ö  

 E4 Mjölby S   RV50 Gärdshyttan  

 E4 Torsboda   RV73 Västerhaninge  

 

Utöver detta mäts det under garantitiden på följande platser: 

 RV31 Forserum  

 RV34  

 Tvärleden  
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Data från WIM-mätningar lagras för tillfället på externa platser men ett arbete pågår 

med att tillgängliggöra dessa på ett enkelt sätt. De data som sedan publiceras som 

rapporter i Trafikverkets webbutik är justerade med upp till 5 %. Detta för att undvika 

onödiga diskussioner kring övervikt kontra tillförlitligheten av tekniken.42  

I Nederländerna finns också ett WIM-system. Informationen från detta system ses som 

publik data och finns tillgänglig för alla som önskar.43 I Norge är ett WIM-system under 

införande och arbete pågår kring vilken information de ska och kan samla in.44 

Enligt Arne Lindeberg, Trafikverket ska Trafikverket formulera en strategi kring 

möjligheter att utöka antalet stationer, både för B-WIM och H-WIM samt hur WIM-

systemen ska användas framöver.45 

Redan idag har WIM-systemen en potential att användas för att validera modeller. 

Statistik finns tillgänglig på årsbasis sedan 2002. Den information i datamängden som 

skulle vara speciellt intressant att inkludera är information om tjänstevikten på fordonet 

för att på så sätt få kunskap om den faktiska godsvikten. Om önskan även är att validera 

modellen på individuella fordonskategorier och inte enbart på det totala godsflödet i en 

punkt krävs även vetskap om vilken fordonstyp som fordonet tillhör i Samgods.  

För WIM-data bestäms fordonskategorierna (24 klasser) av axelkonfigurationer (antal 

axlar och axelavstånd). I Samgods bestäms fordonskategorierna (fem klasser) av 

totalvikten på ekipaget. För att kunna använda WIM-data på fordonsklassnivå mot 

Samgods krävs att en matchning mellan WIM-klasserna och Samgods-klasserna görs. 

Det idag relativt låga antalet mätplatser kan också ses som en svaghet.  

I den strategi som Trafikverket nu utarbetar borde målet med systemet utvecklas till att 

bidra till validering av godstransportmodeller. Ett sätt som detta skulle kunna 

möjliggöras är att fånga upp även registreringsnumret och avläsa tjänstevikt och (max) 

totalvikt via vägtrafikregistret.  

Automatisk trafiksäkerhetskontroll, ATK  

Syftet med de drygt 1100 trafiksäkerhetskameror (ATK-kameror, Automatisk 

TrafiksäkerhetsKontroll) som är installerade längst med 350 mil46 av det svenska 

statliga vägnätet är att sänka hastigheten för att rädda liv. Trafiksäkerhetskamerorna 

finns på vägavsnitt och platser där risken för olyckor är stor och där hastigheterna var 

höga innan kamerorna sattes upp. 

Polisen ansvarar för att utreda de hastighetsöverträdelser som kamerorna registrerar. 

Trafikverket ansvarar för etablering och drift av kamerorna. Trafikverket och 

Rikspolisstyrelsen har ett samarbetsorgan för systemet med dessa kameror – ATK-rådet. 

Rådets funktion är att förvalta ATK-systemet på effektivaste sätt och att vara 

rådgivande inom respektive myndighet. 

Mätstationerna längst vägarna består av en bärare, mätskåp, radar, kommunikations-

utrustning, dator och kamera. Radarn är aktiv dygnet runt och registrerar information 

om tid och hastighet för samtliga fordon. Det görs ingen skillnad på olika fordonstyper. 

Denna information lagras i Trafikverkets databas Hestia och används för uppföljning 

                                                 
42 Arne Lindeberg, Trafikverket 
43 Tiffany Vlemmings, Rijkswaterstaat 
44 Anders Godal Holt, Statens vegvesen 
45 Arne Lindeberg, Trafikverket 
46 Motsvarande ca. 3,5% av det statliga vägnätet och cirka 10% av det totala trafikarbetet 
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och efterlevnad av ATK-systemet. Det krävs behörighet att få tillgång till denna 

information och endast ett fåtal personer på Trafikverket har tillgång till den.47 

Kameran aktiveras slumpvis och då den är aktiv fotograferas hastighetsöverträdande 

fordon. Detta betyder att inte alla hastighetsöverträdelser fångas i systemet. Bilden 

skickas krypterad och kompletterad med tid, plats och hastighet till Rikspolisstyrelsens 

ATK-sektion i Kiruna. Data räknas som förundersökningsmaterial och är sekretess-

belagd tills ärendet är slutfört.48 

Systemet för automatisk trafiksäkerhetskontroll består av två delar: radardelen och 

kameradelen. Informationen som inhämtas från radarenheten skulle kunna ge en 

heltäckande bild av trafikflöde vid den aktuella platsen, men inte någon information om 

fordonstyper. Detta gör att informationen från denna del av systemet inte ger relevant 

information till validering av Samgods. 

Den information som skapas genom kameran i systemet är för det första mycket 

slumpmässig och därmed inte heltäckande och för det andra mycket svårtillgänglig på 

grund av restriktioner i vem som får tillgång till information vid brottsmisstankar 

(hastighetsöverträdelse). 

Det har utretts om det finns ett behov av att kunna urskilja fordonstyper genom ATK-

systemet. Resultatet av undersökningen var att behovet, med tanke på syftet som 

trafiksäkerhetskamerorna ska uppfylla, inte är stort nog för att rättfärdiga den 

investering som det skulle innebära.49  

Trafikverkets Väg-och järnvägsenhet har slutfört en studie om meranvändning av ATK-

data som inte har slutpresenterats i skrivandes stund. Detta projekt har enligt 

uppdragsbeskrivningen kartlagt: 

”…ATK-datas användbarhet och lämplighet för användning kopplat till Trafikverkets 

ordinarie undersökningar avseende måtten ÅDT, TA, TF och Hastighetsindex. Projektet 

bör också klargöra åtgärder som eventuellt behövs för att öka användbarheten av 

vägtrafikdata fångade i ATK-stationer kopplat till ovan angivna mått.”50 

Funderingar kring eventuellt mervärde som kan fås av ATK-systemet pågår således i 

detta nu, men att använda informationen i syften att kartlägga godstransporter eller att 

validera Samgods kan enligt ovan resonemang vara svårt. 

Vägavgifter 

Vägavgifter är mycket utbrett i vissa delar av världen, exempelvis i Italien och 

Frankrike där tullar är vanligt förekommande för att finansiera vägar, men har 

traditionellt inte varit använt i Sverige. De senaste åren har dock även Sverige fått ett 

antal sträckor där vägavgifter är en del av finansieringsmodellen. 

Sverige är sedan 2007 en del i det skandinaviska EasyGo-samarbetet som handlar om 

att samma fordonstransponder (BroBizz och AutoPASS) kan användas på flera platser i 

de skandinaviska länderna och Österrike. I Sverige kan systemet användas för att betala 

för färjeförbindelsen Helsingborg-Helsingör med Scandlines samt för passage över 

                                                 
47 Eva Lundberg, Nationell Samordnare ATK-verksamheten, mail 2013-06-07 
48 http://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Olika-typer-av-

brott/Trafikbrott/Trafiksakerhetskameror/ 
49 Eva Lundberg, Nationell Samordnare ATK-verksamhet, telefonsamtal 2013-06-11 
50 Eva Lundberg, Nationell Samordnare ATK-verksamhet, mail 2013-06-04 
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Svinesundsbron och Öresundsbron. Transpondrarna använder sig av DSRC-teknik för 

avläsning vid passage. 

I Sverige kopplas enbart id-numret för respektive transponder ihop med en OCR-

betalning för att säkerställa betalningen. Data från systemet lagras enbart för att 

säkerställa betalning samt hantera eventuell överklagan. Data lagras som mest upp till 

90 dagar och är inte tillgänglig för andra syften. Avgiftssystemen för Svinesundsbron 

samt Öresundsbron ägs av privata konsortier så informationen är inte tillgänglig för 

svenska myndigheter. 

Det går även att koppla transpondrarna tillsammans med registreringsnumret men detta 

görs inte i Sverige. I Norge används transpondrarna för att beräkna restider. I Norge ska 

även nya transpondrar införas inom kort och dessa kommer att kunna hantera olika 

tilläggstjänster där mer information kan användas från systemet. Från och med 2015 

måste alla tunga fordon över 3,5 ton i Norge vara utrustade med en transponder och en 

diskussion förs kring huruvida de ska kunna användas för att skapa fordonsstatistik.51 

Samma transpondersystem som i Norge används även i Österrike. Där finns det även 

krav på att varje förare skall ange antalet axlar inklusive släp på det aktuella fordonet.  

I Sverige planeras flera infrastrukturprojekt som kommer att finansieras med 

vägavgifter. Bl.a. kommer bron på rv 50 i Motala, bron i Sundsvall på E4 samt 

Skurubron i Nacka finansieras av avgifter. I dessa tre fall kommer betalning att ske med 

transpondrar och anslutning kommer att ske till EasyGo-samarbetet.  

Vägavgiftsystemen, där de finns idag i Sverige har låg potential att validera modeller på 

grund av restriktioner kring datatillgänglighet. Om de privata konsortier som äger 

Svinesundsbron och Öresundsbron kunde, på aggregerad årsbasis, sammanställa 

statistik om in- respektive utflöden och göra dessa tillgängliga för myndigheter och 

övriga aktörer skulle bra underlag om import och export via dessa vägar kunna fås. 

Privata system 

Utöver de statliga och kommunala ITS-system längst våra vägar finns det en mängd 

andra system som kan ge information om typ av fordon, last, position etc. Exempel på 

ett sådant system är så kallade fleet management systems som syftar till att underlätta 

logistik- och fordonsadministrationen hos de enskilda åkerierna.  

Ett fleet management system ger i grund och botten en position på de ingående 

fordonen i fordonsflottan, men kan även utökas med information om körbeteende och 

fordonsstatus. De kan även utföra remote-tjänster såsom geo-fencing (en digitaliserad 

avgränsning av ett riktigt område) och inaktivering av fordonet, allt beroende på 

tjänsteleverantör och syfte. Dessa system skulle även kunna ge en bild av transport-

kedjan för vägtransporten. 

Viss information som samlas in av sådana system skulle kunna vara intressanta för bl.a. 

Samgods för bättre förståelse av vägnätet och i viss mån även hela transportkedjan. 

Dessa typer av system blir allt vanligare, men informationen ägs av åkeriet eller 

tjänsteleverantören beroende på avtal mellan de två. Att få tillgång till den 

informationen skulle således kräva en förhandling och slutning av avtal.  

                                                 
51 Anders Godal Holt, Statens Vegvesen 
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Det kan antas att fler och fler aktörer förstår värdet av data och skulle kunna se 

försäljning av data som ett sätt att utöka sin affärsmodell52. Det skulle kunna antas att de 

data som då skulle säljas inte skulle vara av företagshemlig karaktär, utan skulle vara 

”neutral” data såsom data om väder och vind längst med vägbanan och möjligtvis även 

en avkodad position på fordonet.  

Det finns även anledning att misstänka att data om gods och transporten i sig 

förmodligen inte kommer att göras direkt tillgängligt för andra aktörer (myndigheter) 

om inte en lagstiftning finns. 

 

Möjliga framtida system  

Vägavgifter för tunga fordon 

Att ta ut en avgift för tunga fordon var och när de nyttjar infrastrukturen har diskuterats 

mer eller mindre intensivt i Sverige och övriga Europa under flera år. Det svenska FoU-

projektet ARENA53 har skapat ett koncept för ett autonomt vägavgiftssystem för tunga 

fordon som även har testats och utvärderats i projektet. Det föreslagna systemet är 

GNSS-baserat och alltså inte baserat på fysiska tullstationer såsom vissa andra 

kilometerskattesystem runt om i Europa (jämför även trängselskattesystemen i Göteborg 

och Stockholm).  

Det koncept som ARENA föreslår ger en betalningsförmedlare befogenheten att räkna 

ut användarens skattebelopp baserat på de parametrar som skatten baseras på; var och 

när fordonet kör, fordonets miljöklass och maximalt tillåtna totalvikt. På detta sätt har 

Skatteverket ingen insyn i de potentiellt integritetsröjande data såsom tid och plats, utan 

kan endast granska det faktiska underlaget vid stickkontroller. Med ett sådant upplägg 

på systemet, utan krav på ytterligare rapportering, kan alltså inte informationen som 

skatten baseras på användas för någonting annat, trots att potentialen för att kartlägga 

landets transporter på väg som ett sådant system för med sig är mycket stort.  

Det tyska vägskattesystemet för godsfordon över 12 ton kallad LKW-maut 

(Lastkraftwagen-Maut) är ett system som baseras på satellit och mobil teknologi samt 

DSRC för efterlevnadskontroll. Skatten är baserad på körd distans i kilometer, antal 

axlar på fordonet och emissionskategorin på fordonet. Beräkning görs med hjälp av en 

ombordenhet. De data som samlas in i detta system (rutt och skattedata) skickas med 

hjälp av mobil kommunikation (SMS eller GPRS) till operatören av systemet, Toll 

Collect.54  

Ruttdata och DSRC-kontroll data i form av rådata ges från operatören till det centrala 

informationssystemet (ZIS, DataWarehouse) som ägs av Bundesamt für Güterverkehr 

(ung. Statligt verk för godstransporter) som sedan publicerar denna statistik.55 

Då dessa system, i och med den kontinuerliga loggningen av godsfordons rörelse, har 

stor potential att ge bra underlag till var och när transporter sker längs med vårt vägnät 

skulle det vara önskvärt att vissa delar av informationen avkodades, för att skydda 

affärshemligheter och den personliga integriteten, för att sedan kunna användas av 

exempelvis Trafikverket och Trafikanalys för statistik, analys, uppföljning och 

                                                 
52 Diskussioner kring försäljning av data har exempelvis förts mellan Volvo och Trafikverket 
53 http://www.arena-ruc.se/ 
54 http://www.toll-collect.de/en 
55 http://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Statistik/Mautstatistik/mautstatistik_ 

node.html 

http://www.arena-ruc.se/
http://www.toll-collect.de/en
http://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Statistik/Mautstatistik/mautstatistik_%20node.html
http://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Statistik/Mautstatistik/mautstatistik_%20node.html


 

VTI rapport 804 53 

modeller. Även totalt antal fordonskilometer på väg skulle kunna vara relevant att få 

tillgång till. 

Mobil ANPR 

Som tidigare nämnt, utför Trafikverket idag registrering av fordon med hjälp av ANPR-

teknik (Automated Number Plate Recognition) för att kunna ta ut trängselskatt i 

Stockholm och Göteborg. Systemen har vid de mätpunkterna kunnat redovisa en hög 

kvalitet på insamlat data. Den typ av data som fångas via dessa registreringar är av 

sådan art att de också skulle vara användbar för olika analyser och statistik-

framställningar, till exempel för uppgifter om nationalitet och för möjlighet att kartlägga 

resmönster. ANPR ger även goda kombinationsmöjligheter med andra mättekniker 

såsom t.ex. radar och video. 

Ett par viktiga aspekter att ta hänsyn till är dock att dessa anläggningar är permanent 

placerade utifrån var det är optimalt att ta ut trängselskatt för att få största möjliga 

påverkan på trafiken ur ett trängsel- och miljöperspektiv och inte i syfte att framställa 

trafikstatistik.  

Med det som grund har Trafikverket initierat ett FoI-uppdrag som syftade till att utreda 

möjligheterna att bland annat skapa en mätmetod för mobila ANPR-mätningar som 

kombineras med befintliga stationärt placerade mätningar. De mobila enheterna kan 

etableras under kortare perioder på specifika och intressanta platser för att sedan 

monteras ned. Möjligheten med denna kombination torde ligga i att erhålla större 

sammanhållande datamängder i intressanta snitt för vidare analyser.  

Projektet upplevde att marknaden för ANPR-teknik är mogen för fasta installationer för 

restids- och avgiftssystem. Vad gäller ANPR för tillfälliga mobila trafikmätningar för 

fordonsräkning, nationalitetsbestämning, identifiering av farligt godsskyltar, resmönster 

och restidsanalys är projektets uppfattning att tekniken och marknaden är inne i en 

utvecklingsfas. Bedömningen är även att marknaden är under utveckling när det gäller 

att utföra mätningar som samlat ger alla data (trafikräkning, farligt gods identifiering, 

nationalitet, klassificering osv), med erforderlig kvalitet56. 

 

Information kring flöden och hastigheter samlas redan idag in genom ÅDT-mätningar, 

men ett utökat mobilt ANPR-system skulle kunna ge kompletterande information kring 

exempelvis typ av gods (farligt gods), nationalitet och resmönster. Sådan information 

skulle absolut vara av intresse för framtagning och validering av transportmodeller. 

Samverkande system och Floating Vehicle Data 

Utvecklingen inom ITS-området går mot mer uppkopplade fordon och alltmer 

dubbelriktad kommunikation mellan fordon och infrastruktur och fordon och fordon. 

Denna teknik kallas samverkande system (Cooperative Systems) och har nu gått från 

utvecklingsskedet till införande och de första systemen i den enklaste formen börjar nu 

implementeras längst med vägnätet i Europa. I Japan och USA har de kommit längre 

och mer avancerade system och tjänster finns ute på vägnätet.  

Tjänsterna som erbjuds med samverkande system är ofta fokuserade på säkerhet och i 

viss mån även miljö, och möjligheterna med den information som dessa system kan 

bidra med är stor. Ofta nämns i detta sammanhang Floating Vehicle Data, FVD då 

                                                 
56 FoI_Trafikmätning_2012_Slutrapport 
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fordonen i sig verkar som mobila informationssändare. Med samverkande system och 

FVD skapas möjligheter att erhålla fordonsdata, positionsdata, ruttinformation, 

lastinformation, etc. direkt från varje enskilt fordon. Det finns utmaningar kring 

sekretess och äganderätt kring data men det är frågor som har varit med under 

utvecklingen och det finns lösningar för att skapa anonymiserad information om det är 

önskvärt.  

Nya och speciellt de mer luxuösa fordonen på marknaden idag erbjuder någon form av 

uppkoppling. Det behövs en penetrering på ca 3-5 % av fordonen för att tjänsterna ska 

fungera tillfredställande, allt beroende på vilken typ av tjänst som ska tillhandahållas. 

För att exempelvis få detaljerad information från godstransporter som kan användas för 

statistik och indata för modeller krävs att en större andel av godstransporterna är 

utrustade med systemen. 

Redan idag används FVD i olika ändamål i Sverige och världen. Som redan nämnts så 

används positionsdata från taxibilar och andra kommersiella fordon i Stockholm för att 

bättre prediktera restider. I Nederländerna köper företaget Parckr FVD från olika 

tjänsteutvecklare såsom Navteq och Vodafone för att kunna prediktera tillgängligheten 

för lastbilsparkeringar.57 

Då samverkande system i sig är ett komplext system med många ingående aktörer 

behövs att någon aktör tar ansvar att samordna införandet. Exempelvis borde 

Trafikverket, som väghållare av det nationella vägnätet, ta sig an samverkande system 

och utveckla en plan för vilken kommunikationslösning som skall finnas utmed 

vägnätet och vilka tjänster som samhället har nytta av i ett första steg och i framtiden. 

Det finns stor potential för informationsinsamling i stort i och med denna typ av teknik. 

I mångt och mycket handlar det om att säkerställa datainsamling och lagring vid 

specificering av den specifika tjänsten och systemet i stort.  

Andra lösningar 

Det finns olika studier kring farligt gods och kartläggning av transporter med farligt 

gods. MSB genomför en kartläggning om det är möjligt att med hjälp av ett 40-tal 

kameror kartlägga transporter med farligt gods på väg i Västra Götaland. Det studeras 

om kameralösningar kan användas för att detektera farligt gods-skyltar på sidan av 

fordonen. I studien kommer möjligheten att sätta upp mobila kameraenheter, likt det 

som finns i Nederländerna att studeras.58  

 

3.2.2 Järnväg 

Befintliga system 

Trafikverket har ansvar för järnvägssystemet och därmed ansvar kring trafikledning och 

information från järnvägen. Idag lämnas mycket statistik från järnvägen till Trafikanalys 

för att skapa den officiella svenska statistiken men uppgifter lämnas även till andra 

aktörer. 59,60 

                                                 
57 Tiffany Vlemmings, Rijkswaterstaat  
58 Maria Strand, Sweco 
59 http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-jarnvag/System-och-verktyg-

for-jarnvag/ 
60 Marie-Louise Lundgren, Trafikverket 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-jarnvag/System-och-verktyg-for-jarnvag/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Trafikera-jarnvag/System-och-verktyg-for-jarnvag/
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Trafikverket genomför nu ett arbete med att se över sina informationsprodukter på 

järnvägssidan och vilken information de har tillgång till. Vad resultatet blir är osäkert 

men en analys av tillgänglig data görs vilket skulle kunna leda till förenklad tillgång på 

information från järnvägen för andra syften än trafikinformation.61 

Transporterade ton per bandel  

Vad gäller transportflöden (i ton) på järnväg har Petter Wikström på Trafikverket tagit 

fram uppgifter om antalet transporterade ton per bandel, totalt och för tolv varugrupper 

2006.62 Riktningsuppdelningar finns inte. Denna information är dock viktig i 

beskrivningen av den tillgängliga kapaciteten. Trafikverkets beräkning har gjorts 

utgående ifrån tidtabellen, uppgifter från godstågsoperatörer och varuägare för större 

systemtransporter samt officiell statistik (varugruppsfördelning, transportarbete). Enligt 

Wikström stämmer transportarbetet på en aggregerad nivå, men det kan finnas 

skillnader mot faktiskt utfört transportarbete på enskilda bandelar. Enligt Wikström 

föreligger ingen information om flöden i enskilda rangerbangårdar och 

kombiterminaler.  

 

Trafikverkets ”förseningsstatistik”  

Trafikverket tar även fram en förseningsstatistik för alla person- och godståg. Uppgifter 

för alla godståg som har gått 2008 och 2009 användes i (Krüger, N.A.; Vierth, I; 

Fakhraei, F.R., 2013) . 

 

BIS 

Databasen BanInformationsSystemet, BIS, ger information om infrastrukturen och dess 

växlar, stationslägen, etc. för trafikanalyser, planering, drift och underhåll, ärende-

hantering, statistik, etc. BIS beskriver bansystemet i form av noder och länkar 

respektive i områden och sträckor. Externa användare kan ansöka om behörighet till 

BIS hos Trafikverket. Ett samband om hur BIS hänger ihop med andra system ges på 

nedan figur. 

                                                 
61 Mari-Louise Lundgren, Trafikverket 
62 Se även (Vierth, Mellin, Hylén, Karlsson, Karlsson, & Johansson, 2012) 
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Figur 10  Överblick över BIS63 

Utöver detta finns banutnyttjandeplaner, dagliga tågplaner, detektorsystem, etc. Dock är 

det så att all data inte finns tillgänglig på ett ställe och all information måste skapas 

utifrån användarens behov. För behov av prognoser och modeller finns mycket 

information om än inte lättillgänglig och sammanställd. 

Informationen som finns tillgänglig ifrån trafikledningssystemet bygger delvis på 

manuell information som skrivs in i systemet vilket gör att det finns en kvalitetsbrist i 

systemet. Det finns även en sekretess- och konkurrensproblematik kring informationen 

från främst godssidan då information om vilka tåg, med vilken last som trafikerar en 

viss sträcka en viss tid kan användas av konkurrenter för att vinna affärer. Det gör att 

viss information inte är tillgänglig förutom för ansvariga inom Trafikverket.  

Potentialen att få fram bra statistik från existerande system för järnvägstrafiken är stor. 

Dock krävs en hel del internt arbete inom Trafikverket för att sammanställa 

informationen, reda ut vilken som är tillgänglig för olika aktörer samt skapa underlag 

för validering. 

Train Management System (TMS).  

Sveriges tågtrafik leds genom systemet Train Management System (TMS). Systemet 

bygger på den tågplan, både den fastställda tågplanen samt den dagliga tågplanen, som 

finns kring all tågtrafik, på respektive tågs tågorder samt varje enskilt tågs 

tågsammansättning. Detta ger tillsammans underlag för ledning av tågtrafiken. Systemet 

                                                 
63http://www.trafikverket.se/PageFiles/21960/bis_systemsamband_1_uppdaterad_20130118.pdf 
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får även information från, styr säkerhetssystemen, ATC (Automatic Train Control), E-

Tam och ERTMS (European Rail Traffic Management System), som finns utmed 

järnvägen. Ur systemet kan den mesta informationen erhållas om svensk järnvägstrafik 

såsom flöden, laster, vagnantal, utgångsstation och målpunkt. Flera databaser lagrar 

olika typer av data från systemet; Opera, Basun, LUPP samt BIS.  

Opera 

Opera är den databas som hanterar all tågspecifik information såsom tågets samman-

sättning, hastighet, längd, vikt och kontaktuppgifter. Informationen bygger på data från 

operatörerna själva. Det går att få tillgång till Opera men vissa begränsningar finns. För 

varje godsvagn som ingår i tåget ska uppgifter lämnas om typbeteckning, 

identifikationskod, egenvikt, position i tåget, lastprofil mm. Dessutom ska godstyp i 

enlighet med NST/R och lastvikt rapporteras64. Opera definierar nio godstyper enligt 

figur nedan: 

 

Figur 11: Godstyper i Opera65 

Basun 

Basun innehåller information om ett tågs historiska förhållande gentemot tidtabell och 

anledning till förseningar. Det är driftledare som rapporterar in information.  

I ett webtillämpning som kallas Här&Nu tillhandahåller Trafikverket (kostnadsfritt) 

funktioner för företag i behov av att: 

 Se det aktuella läget för tåg som trafikleds av Trafikverket 

 Kunna göra viss rapportering gällande tågtrafiken 

I detta system går det att välja att visa inställda tåg eller ej.  

LUPP 

I systemet LUPP sammanställs informationen från de övriga systemen och innehåller 

statistik om punktlighet och störningar. Rapporter med sammanställningar av avvikelser 

tillhandahålls järnvägsföretagen och trafikorganisatörer.66 Från LUPP kan statistik på 

försenade och inställda tåg erhållas.  

                                                 
64 Järnvägsnätsbeskrivning 2010, 2010-08-18 
65 Manual Opera, rapportering av tåg, version 3.0, 2012-01-05, Trafikverket 
66 Samrådsunderlag, Avvikelsemeddelande 4, Järnvägsnätsbeskrivning 2012, Trafikverket 
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I LUPP kan olika behörigheter erhållas och via expertbehörighet kan rapporter om 

punktlighet och störningar skapas. Externa användare erhåller behörighet genom att 

ansöka och för att bli expert krävs även utbildning. 

RFID 

Sverige har genomfört ett pilotprojekt som nu kommer att implementeras i full skala där 

lok, järnvägsvagnar och infrastruktur utrustats med RFID-taggar och läsare. Syftet är att 

skapa ett informationssystem som bidrar till bättre kunskap om infrastrukturens och 

tågens behov av underhåll samt även ge möjlighet till spårning av tågen.67  

Pilotprojektet ingick som en del av projektet Dryport, som syftar till att öka 

godstransporter på väg och inlandssjöfart.68  

Under pilotprojektet utrustades exempelvis sträckorna Göteborg – Stockholm – 

Olofström med RFID läsare och vagnar som trafikerade dessa sträckor utrustas med 

taggar. Planen är sommaren 2014 utöka systemet från befintliga 33 läsare till full drift 

med ytterligare 150 läsare längst med järnvägsnätet.69  

Systemet samlar in följande information från tågen: 

 Hastighet 

 Riktning 

 Avstånd mellan axlar 

 Datum, tid 

 Fordons-Id/Tag-Id/vagn-Id 

 Rangering70 

Informationen lagras internt hos Trafikverket för att sedan skickas ut till berörda parter. 

Informationen är inte allmänt tillgänglig utan kommer att regleras genom någon form av 

avtal mellan Trafikverket och berörd part i form av exempelvis järnvägsföretag eller 

vagnägare.71 

I Trafikverkets databas finns det ingen koppling till det gods som fraktas på tågen. 

Denna koppling kan göras först hos de berörda parter som får tillgång till informationen 

och som redan har enskild information om godset på den specifika vagnen.  

En systembeskrivning ges nedan. 

                                                 
67 Lennart Andersson, Trafikverket, telefonintervju 2013-06-28 
68 http://www.vgregion.se/dryport 
69 Lennart Andersson, Trafikverket, telefonintervju 2013-06-28 
70 Presentationer av Lennart Andersson, Trafikverket, Nordic Rail 2011, Transportforum 2012 samt 

diskussioner med Lennart Andersson, Trafikverket samt Gunnar Ivansson, LearningWell 
71 Lennart Andersson, Trafikverket, telefonintervju 2013-06-28 

http://www.vgregion.se/dryport
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Figur 12: Informationssystemet för RFID-avläsning från järnvägen72 

Sverige är i Europa ett föregångsland på området. Systemet bygger på tillgängliga 

standarder (bland annat EPCIS standards – EPC Information Services Standard73) vilket 

gör att det på ett interoperabelt sätt skulle gå att applicera på andra områden. Det finns 

visioner om att detta skulle kunna kopplas samman med andra transportslag och därmed 

skulle det vara möjligt att beskriva en hel transportkedja enligt figur nedan.  

 

Figur 13: Potentialen att sammankoppla RFID-lösning på järnväg med andra 
transportslag74 

 

                                                 
72 Lennart Andersson, RFID in Rail, presentation ”From pilot to implementation”  
73 http://www.gs1.org/gsmp/kc/epcglobal/epcis 
74 Lennart Andersson/Per Sjöholm, Trafikverket, presentation Transportforum 2012, ”RFID – lösning för 

tågpendlar” 

http://www.gs1.org/gsmp/kc/epcglobal/epcis
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Med ett utbyggt system utmed den svenska järnvägen finns potential att erhålla mer 

detaljerad information om trafikarbetet på vårt järnvägsnät. Det skapar även möjligheter 

att få bättre OD-information om godset och möjligheten att följa det mellan transports-

lagen. Eftersom information går in i OPERA kan det användas för att komplettera redan 

existerande information från järnvägssystemet. Systemet ger även goda möjligheter att 

få information om transporttider och omlastningstider vilket skulle kunna vara 

intressant för validering av Samgods. Än så länge verkar det dock som att tillgång till 

information för externa parter är ganska begränsad.  

 

Möjliga framtida system 

Nationellt tågledningssystem 

Tågledningssystemen idag är generellt ganska ålderstigna och saknar möjlighet till 

enkla tekniker för utbyte av information med sin omgivning. De har mycket höga krav 

på tillgänglighet och svarstider och driftkostnaderna är höga. För att skapa en 

gemensam och modern lösning för tågledning drivs projektet NTL, Nationellt 

Tågledningssystem, med mål att ersätta samtliga dagens tågledningssystem med en 

gemensam nationell lösning.75  

Vilka möjligheter ett sådant system ger för information om järnvägssystemet är inte 

utrett i dagsläget men Trafikverket har startat upp initiativ som skall studera vad 

informationen kan användas till och vilka behov som finns.76  

Ett nationellt tågledningssystem skulle förmodligen kunna skapa goda kunskaper om 

bland annat startpunkt och målpunkt för transporter, men det är svårt att idag veta vad 

det skulle kunna bidra till. 

 

3.2.3 Sjöfart  

Som nämns i avsnitt 2.1 görs en totalundersökning för alla svenska hamnar inom ramen 

för den officiella sjöfartsstatistiken. Officiell statistik ska utformas så att det inte går att 

avläsa uppgifter om enskilda företags ekonomiska förhållanden. Trafikanalys bedömer 

att uppgifter om omsättning av gods och passagerare och antal anlöp m.m. är alltför nära 

kopplat till hamnarnas och deras stora användares ekonomi för att kunna publiceras. Vid 

publicering av sådan data slås celler samman så att det blir fler företag i varje cell, varav 

ingen får vara dominerande. För att komma runt detta kan de statistikansvariga 

myndigheterna luta sig mot att företagen ger sitt uttryckliga samtycke till publicering. 

Trafikanalys har gjort sådana förfrågningar två gånger och alla hamnar har inte gett 

samtycke. Med de svar Trafikanalys har fått har man känt sig tvungen att göra om vissa 

tabeller i statistiken. Trafikanalys skickar sekretessflaggor även till EUROSTAT som 

gör egna sekretessbedömningar och i vissa fall väljer att publicera uppgifter om fler 

hamnar än vad som görs i den svenska officiella statistiken. Detta innebär att det finns 

mer information i den europeiska än i den svenska statistiken om lastad och lossad 

godsmängd i enskilda svenska hamnar. Dessutom kan de hamnspecifika uppgifterna 

som Branschorganisationen Sveriges Hamnar tar fram användas. Den officiella 

statistiken och Sveriges Hamnars uppgifter baseras på samma undersökning. 77   

                                                 
75 Stadsplan för Trafikverkets IT-landskap; nuläge för verksamhetsområde Trafikledning, Trafikverket, 

icke publicerad 
76 Kenneth Fridolin, Trafikverket, NVF-möte, 2013-03-06 
77 http://www.sjofartsverket.se/sv/Maritima-Tjanster/Fartygstrafikfloden--Statistik/ 

http://www.sjofartsverket.se/sv/Maritima-Tjanster/Fartygstrafikfloden--Statistik/


 

VTI rapport 804 61 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafikinformationstjänst (VTS) 

och sjötrafikrapporteringssystem (SRS) kungörs i sin helhet i Transportstyrelsens 

författningssamling (TSFS 2009:56). I Sverige finns idag ett antal VTS-centraler som 

övervakar sjötrafiken och ombesörjer informationstjänst för sjöfarten. 

 

Befintliga system  

AIS 

AIS (Automatic Identification System) är namnet på ett system som gör det möjligt att 

från ett fartyg och från land identifiera och följa andra fartygs rörelser. Bakgrunden till 

att systemet utvecklats och införts är att ge tillgång till mera information om fartygen i 

närområdet än vad som kan erhållas via radar.78  

AIS utnyttjar två VHF radiokanaler79, där informationen sänds ut i korta ”datapaket” i 

väldefinierade och synkroniserade tidsintervall. Informationen består av fartygets 

identitet, position, kurs, fart, destination m.m. och sänds med intervall från 2 s upp till 

10 s, beroende på fartygets hastighet och manövrer. Med längre intervall sänds 

information om fartygets storlek, typ av last, destination m.m. Position, kurs och fart 

hämtas från samma system som används för fartygets navigation, normalt en 

GPS/DGPS mottagare. Alla fartyg inom räckvidd kan ta emot informationen via sin 

egen AIS-utrustning. Informationen tas också emot på land genom Sjöfartsverkets nät 

av AIS basstationer.80 

Passagerarfartyg, oavsett storlek, och alla andra fartyg med en bruttodräktighet av minst 

300 ton, som gör icke-internationella eller internationella resor och som anlöper en 

hamn i någon av Europeiska unionens medlemsstater, ska vara utrustade med ett 

automatiskt identifieringssystem (AIS).81  

Sjöfartsverket lagrar sedan 2006 all information från de fartyg, enligt internationell 

konvention, som är utrustade med denna AIS-teknik. Systemet samlar information om 

flöden i svenska och våra grannländers vatten i databasen Trafikflödesinformation. 

Informationen är tillgänglig via ett datanätverk för andra myndigheter. Informationen 

går att beställas från Sjöfartsverket mot en kostnad för handläggning. Ett abonnemang 

för ett år kostar 50 000 SEK. 

SafeSeaNet 

Fartyg som är på väg till eller från en svensk hamn eller ankarplats ska lämna vissa 

uppgifter till Sjöfartsverket. Uppgifterna ska lämnas elektroniskt i SafeSeaNet Sweden 

SSNS (tidigare FRS systemet) enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

om rapporteringsskyldighet för fartyg i vissa fall (TSFS 2010:159). I samband med 

rapporteringen meddelas även eventuellt behov av lots.82 Uppgifter som ska rapporteras 

i SSNS är till exempel ankomst- och avgångstid, farligt gods och fartygsgenererat 

avfall. Den 1 januari 2011 tillkom kravet att utländska fartyg även ska rapportera: 

                                                 
78 http://www.sjofartsverket.se/rapporter/A%202012%20webb%20A4.pdf 
79 En standard för kommunikationsradio den civila sjöfarten, sjöfartsmyndigheter och större nöjesbåtar 
80 http://www.sjofartsverket.se/rapporter/A%202012%20webb%20A4.pdf 
81 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:049:0033:01:SV:HTML 
82 http://www.sjofartsverket.se/rapporter/A%202012%20webb%20A4.pdf 

http://www.sjofartsverket.se/rapporter/A%202012%20webb%20A4.pdf
http://www.sjofartsverket.se/rapporter/A%202012%20webb%20A4.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:049:0033:01:SV:HTML
http://www.sjofartsverket.se/rapporter/A%202012%20webb%20A4.pdf
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Utökad inspektion och faktisk ankomsttid; ATA (Actual Time of Arrival) och ATD 

(Actual Time of Departure) (TSFS 2010:178).83  

 

Möjliga framtida system  

RIVER-ITS 

För att förbättra inlandsvattentrafiken i Europa har EU genom olika initiativ och 

direktiv medverkat till införandet av en samordning av trafikledningssystemet för 

inlandssjöfart, River Information Services, RIS. Syftet med RIS är att skapa säkra och 

effektiva transporter på våra inre vattenvägar, detta genom att samordna informations-

lösningar. Intentionen är också att det skall samordnas med andra transportslag såsom 

väg och järnväg. RIS bygger på fyra olika tekniker, Inland AIS, navigationssystemet 

Inland ECDIS (Electronic Chart Display System), Notice to Skippers samt Elektronisk 

rapportering. Inland AIS är en vidareutveckling av AIS skapad för att möta de krav som 

ställs på inlandsnavigation.84 

I Sverige är ännu inget system klassat som inre vattenväg men regeringen har som 

intention att göra så för Göta Älv enligt den maritima strategi som tagits fram. Ett första 

steg för detta har tagits genom en lagrådsremiss kring ”Tekniska föreskrifter för fartyg 

på inre vattenvägar”85. Beslutet om vi får en inre vattenväg och därmed ett RIS beror 

delvis på beslut om nya slussar skall byggas i Göta Älv. Om så inte blir fallet kommer 

trafiken avvecklas till 2030 och därmed skulle behovet av att klassa Göta Älv som inre 

vattenväg vara obefintligt. Dock är det så att Viktoriainstitutet tillsammans med flertalet 

andra aktörer är för närvarande inblandade i en pilotstudie, GOTRIS, kring RIS i Göta 

Älv där en lösning testas.86  

Vid ett etablerande av RIS i Göta älv kan information om fartyg och dess rörelser 

erhållas samt information om lasten då den Elektroniska rapporteringen inkluderar 

information om last.87 

Med ett RIS på Göta älv finns potentialen att validera fördelningen av godstransporter 

på transportslag. Detta då det finns, parallellt med Göta älv, nybyggd väg och järnväg. 

Det finns möjligheter att på sikt få bra underlag kring hur godset som ankommer 

Göteborgs hamn fördelas mellan olika transportslag. 

MONALISA 

Inom sjöfarten finns två europeiska utvecklingsprojekt, MONALISA88 1 och 2.0, som 

Sjöfartsverket deltar i. MONALISA 1, som avslutas i december 2013, är ett 

innovations- och demonstrationsprojekt som syftar till att skapa effektivare och säkrare 

sjöfart. Projektet har utvecklat ett koncept för dynamisk och proaktiv ruttplanering (Sea 

Traffic Management) för sjöfarten och under arbetets gång har informationshanteringen 

inom sjöfarten varit en nyckelfråga för att lyckas med arbetet.  

MONALISA 2.0 är ett trafikslagsövergripande innovationsprojekt som ska pågå till 

2015. Projektet innefattar bland annat en utveckling av Sea Traffic Management där 

                                                 
83 http://www.sjofartsverket.se/rapporter/A%202012%20webb%20A4.pdf 
84 http://soda.swedish-ict.se/4156/1/GotRIS_FINAL20110221.pdf 
85 http://www.regeringen.se/sb/d/17513/a/216413 
86 Per-Erik Holmgren, Viktoria Institutet 
87 http://soda.swedish-ict.se/4156/1/GotRIS_FINAL20110221.pdf 
88 www.monalisaproject.eu  

http://www.sjofartsverket.se/rapporter/A%202012%20webb%20A4.pdf
http://soda.swedish-ict.se/4156/1/GotRIS_FINAL20110221.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/17513/a/216413
http://soda.swedish-ict.se/4156/1/GotRIS_FINAL20110221.pdf
http://www.monalisaproject.eu/
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studier om hur flygets SESAR (Single European Sky Air Traffic Management 

Research) kan appliceras på sjöfarten för effektivare trafikledning och informations-

hantering.  Det pekas på att det då kommer att förändra informationshanteringen inom 

sjöfarten radikalt vilket skapar möjlighet för bättre underlag och information.  

Det finns goda förutsättningar att införa samma koncept på väg- och järnvägssidan 

vilket skulle kunna skapa trafikslagsövergripande nyttor och potential för heltäckande 

informationshantering från samtliga trafikslag.89 

Då projektet inte är så långt framskridet än är det svårt att sia om användbarheten av den 

information som hanteras i systemet. 

 

3.2.4 Flyg 

Vi har inte inventerat övriga statistikkällor för flygfrakt men utgår ifrån att uppgifterna 

är, som för den officiella statistiken, få.  

 

3.2.5 Transportkedjor 

Landets hamnar och stora godsterminaler besitter mycket värdefull information kring 

det gods som transporteras på våra vägar och järnvägar. Hamnarna (och lastageplatser) 

rapporterar redan en stor mängd information till Trafikanalys. Se avsnitt 2.1. Mycket 

information kring hamnarna finns alltså, men information om var godset färdas efter att 

det lämnar hamnen är dock inte allmänt känt. Godsterminaler å andra sidan har inte 

detta rapporteringskrav på sig. De drivs ofta i privat regi av exempelvis Schenker eller 

DHL. 

 

Befintliga system 

Spårning av containrar 

Intermodala containrar är standardiserade, återanvändbara containrar som används i 

intermodala transportkedjor i hela världen. Handel med containrar är det segment som 

globalt sett växer snabbast bland sjöburna transporter och ökningen har varit nästan 10 

procent varje år sedan 1980. Någonting som har ökat än mer under de senaste åren är 

spårning av containrar. Spårningen sker med GPRS eller satellitkommunikation. 2016 

beräknas 3.6% av alla containrar vara spårbara (jämför 0.4% 2011). De fall där spårning 

av containrar ses som extra värdefullt och där penetreringen är som störst är högvärdigt 

gods och kylcontainrar.90 

De allra flesta leverantörerna av sådana system har ett bredare affärssegment än just 

spårning av containrar, de arbetar ofta brett inom spårning av tillgångar. Detta 

marknadssegment kommer att utvecklas alltmer allteftersom fokus på säkerheten för 

containertransporter och ett ökat krav på transparens och spårbarhet för hela 

produktkedjan.91   

Liksom med fleet management-system för godstransporter på väg är dessa system ägda 

och opererade av privata aktörer. Myndigheter eller allmännyttan är inte i dagsläget 

involverade i operation eller kravställning. 

                                                 
89 Forum för innovation inom transportsektorn, Block Trafikledning alla trafikslag 
90 http://www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/bi-container-ps.pdf 
91 http://www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/bi-container-ps.pdf 

http://www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/bi-container-ps.pdf
http://www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/bi-container-ps.pdf
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Under 2013 kommer ett FoU-projekt startas i Norge för att undersöka möjligheten att 

erhålla information om godstransporter baserat på elektroniska fraktsedlar.92 

Det finns idag relativt god information kring sjöfarten beträffande fartyg och last genom 

AIS och Safe Sea Net, men spårning av enskilda containrar skulle kunna förfina den 

informationen ytterligare. Om spårningen dessutom skulle kunna fortsätta på väg och 

järnväg skulle detta kunna ge mycket intressant data till godsmodeller, men om det i 

huvudsak handlar om spårning till sjöss är behovet, på grund av redan befintliga bra 

informationskällor, inte jättestort för tillfället. 

 

Möjliga framtida system  

Trafikslagsövergripande trafikledning 

Inom Forum för innovation i Transportsektorn pågår ett arbete om trafikslags-

övergripande trafikledning.93 Grunden för att skapa ett trafikslagsövergripande 

trafikledningssystem är att skapa ett trafikslagsövergripande informationsutbyte. Arbete 

pågår för att skapa gemensam trafikledning inom väg och järnvägssidan bland annat 

genom att föra samman drift-/trafikledningscentraler samt ett skapa ett nytt 

tågtrafikledningssystem, Nationellt Tågledningssystem, som beräknas vara i drift under 

2018.  

Arbetet inom Forum för innovation i transportsektorn pekar på behovet av en så kallad 

informationsfederation, data federation. 

”Data federation technology is software that provides an organization with the ability 

to aggregate data from disparate sources in a virtual database so it can be used for 

business intelligence (BI) or other analysis. 

The virtual database created by data federation technology doesn't contain the data 

itself. Instead, it contains information about the actual data and its location (see 

metadata). The actual data is left in place”.94 

En informationsfederation skulle tillgängliggöra information från alla trafikslag och för 

flera olika syften. Det skulle kunna skapa bättre underlag för trafikledning, men även 

för underlag till prognoser och modeller. 

För att åstadkomma en informationsfederation bör, i första hand myndigheterna arbeta 

tillsammans, för att föra samman sin information i en nationell federation. Parallellt 

med detta krävs även en samverkan mellan trafikslagen för att dra lärdom av varandra 

för att skapa en trafikslagsövergripande trafikledning. 

Det finns europeiska initiativ likt en informationsfederation som Sverige kan dra lärdom 

av. I Nederländerna finns National Data Warehouse (NDW) där stor del av den 

information som kommer från vägtransportsystemet tillgängliggörs för olika aktörer. I 

Tyskland finns Mobility Data Marketplace (MDM) som förmedlar information från 

olika datakällor.95 

En samlad bild av den information som tillhandahålls genom olika system skulle inte 

enbart kunna resultera i en mer effektiv trafikledning utan även kunna skapa bättre 

tillgänglighet till data generellt. Detta skulle kunna användas för uppföljning och 

                                                 
92 Anders Godal Holt, Statens Vegvesen 
93 Forum för innovation inom transportsektorn, Block Trafikledning alla trafikslag 
94 Forum för innovation inom transportsektorn, Block Trafikledning alla trafikslag 
95 Tiffany Vlemmings, Rijkswaterstaat & Lutz Rittershaus, BAST 
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validering av modeller. Sådana resultat är dock fortfarande långt i framtiden och inte 

någonting som skulle kunna bära frukt i dagsläget. 

 

3.2.6 Möjligheter och begränsningar  

Det är tydligt att det finns en mängd information kring (gods)transporter genom olika 

typer av IT-system. Av de tre kartlagda trafikslagen finns det i princip övergripande IT-

system för järnväg och sjöfart medan vägsidan är mer divergerat, med ett stor vägnät 

och en mängd olika aktörer och transportörer.  

De olika IT-systemen är dock implementerade i ett specifikt syfte; att öka 

trafiksäkerheten, att samla in skatt, att ge trafikanter god information om restider och så 

vidare. Detta syfte definierades vid upphandlingstillfället och förändras troligtvis inte 

om än marginellt. Tillämpningarna är oftast geografiskt begränsade och inte 

ihopkopplade med övriga system. De genererar således information i ett specifikt syfte 

och i ett specifikt snitt och inte endast för informationens egen skull. Detta skapar olika 

typer av problem kring användandet av informationen till andra syften än det primära.  

Nedan följer en diskussion kring följande ”problemområden”: 

- Tillgänglighet (Äganderätt/sekretess, Format) 

- Pålitlighet (Kvalitet, Kontinuitet) 

- Klassificering 

 

Tillgänglighet 

En stor del av information från olika ITS-system finns tillgänglig för de som efterfrågar 

informationen, dock i olika former och i ett antal olika databaser.  

Sekretess 

Data som har med betalning, såsom data från trängselskattesystem och vägavgifts-

system, eller med lagöverträdelser såsom data från ATK-systemen att göra är 

sekretesskyddad. Den typen av data lagras enbart för det specifika ändamålet och har 

begränsningar i användning för andra syften på grund av betänkligheter kring hantering 

av den personliga integriteten. Det har dock visat sig att dessa system skapar 

förutsättningar för statistisk uppföljning som tillgängliggörs och kan vara relevant vid 

validering av modeller. 

Problematik kring sekretess och äganderätter finns även för privata informationssystem. 

Enskilda aktörer äger information om en eller flera operatörer och avtal och 

diskussioner mellan aktören och myndigheter krävs för att kunna få tillgång till sådana 

data. Å ena sidan besitter enskilda aktörer mycket information som skulle vara 

intressant för myndigheter att ta del av och det är därför av högsta vikt att utveckla 

effektiva samarbetsformer med externa dataleverantörer (tjänsteleverantörer, 

fordonstillverkare, transportörer, etc.). Å andra sidan besitter myndigheterna 

(Sjöfartsverket och Trafikverket) själva en stor informationsmängd. Problemet är dock 

att data samlas i olika databaser och i olika syften. Det finns stora möjligheter att få 

bättre underlag för modeller och prognoser från Trafikverkets eget data, men det krävs 

både ett organisatoriskt och tekniskt arbete för att göra all information tillgänglig på 

samma format på samma ställe. 

Den 1 juli 2010 trädde lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av information från 

myndigheter och kommuner – den offentliga sektorn i kraft. Lagen är en 

implementering av PSI-direktivet – Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG 
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av den 17 november 200396. PSI direktivet (Public Sector Information) syftar till att 

skapa en förutsättning för en europeisk informationsmarknad. Direktivet är tvingande 

och ställer krav på att tillgängliggöra så mycket information som möjligt för 

vidareutnyttjande. Det skall, om möjligt göras tillgängligt i elektronisk form.  

Med vidareutnyttjande avses, i lagen, användning för andra ändamål än det ursprungliga 

ändamålet. Lagen anger också ett tak för intäkter från avgifter som en myndighet tar ut 

för vidareutnyttjande för handlingar. Avgiften bygger på en kostnadstäckningsprincip. 

Dock är det så att bestämmelser i PUL, SekrL och registerlagen skall beaktas vid 

användning av information och rätten att få ut handlingarna begränsas alltså av 

sekretess- eller integritetsskäl. 

Genom arbete med detta projekt har flertalet ytterligare projekt med liknande karaktär 

inom och utanför Trafikverkets påträffats vilket har gjort det tydligt att detta område – 

tillgängliggöra data och användning av data i andra syften – är ett aktuellt område och 

det finns skäl att tro att det kommer att ske mycket inom detta område de närmaste åren. 

Format 

På grund av olika formateringar och sätt att lagra data är det ett komplext arbete att 

hämta data från olika system och slå ihop dem till ett dataset. Data behöver anpassas 

och i vissa fall även kvalitetssäkras vilket ofta kräver en stor arbetsinsats. Detta betyder 

alltså att det inte är enkelt att använda data från en databas i någon form bara för att den 

finns tillgänglig. Att, som Forum för innovation inom transportsektorn97 pekar på, skapa 

en informationsfederation skulle kunna skapa möjligheter för att föra samman 

information från olika databaser och trafikslag för att få bättre underlag om våra 

godstransporter (och övriga transporter). 

För framtida systemupphandlingar är det är viktigt att förstå det adderade värdet och 

nyttan för andra användningsområden som ett ITS-system kan skapa. Att se utanför det 

direkta syftet med ett system kan gynna framtida kunskap.  

 

Pålitlighet 

Kvalitet 

Det är viktigt att säkerställa en hög kvalitet på data. Som denna analys visar finns det 

brister på kvalitet från vissa system vilket gör att dessa system är olämpliga för 

validering av modeller. Data i systemet är ofta tillräckligt och tillförlitligt nog för att 

uppfylla systemets primära syfte (exempelvis restidssystemen) men inte att använda för 

att validera (gods)transportmodeller.  

Kontinuitet 

Kontinuitet i data över tid och plats är mycket viktigt i samband med transportmodeller. 

Det som har visats i denna genomgång av ITS-system är att ITS-systemen ofta samlar in 

information kontinuerligt. I fallet med ATK-systemet så sker inte nummerplåts-

avläsningen kontinuerligt, men radaravläsningen loggar kontinuerligt de fordon som 

passerar för att kunna följa upp systemets funktionalitet och efterlevnad. Det samma 

gäller för trängselskattesystemen. I dessa fall är det dock relevant att föra diskussion 

kring kontinuiteten rent geografiskt. Systemen är uppbyggda för att optimera för just 

                                                 
96 Ökad tillgänglighet till data och information, Birger Höök & Stig Luttinger, Sweco 
97 https://transportinnovation.se/  



 

VTI rapport 804 67 

deras syften (att öka säkerheten på vissa vägar och att ta in skatt). Det betyder inte att 

just dessa system är optimerade för att verka som underlag i valideringen av 

(gods)transportmodeller.  

 

Klassificering 

Olika system och modeller använder sig av olika fordonsklassificeringar. Exempelvis 

använder sig TINDRA idag av 15 olika fordonsklasser mot WIM som använder sig av 

24 olika klasser. Detta skapar problem vid användning av data från olika system. 

Projektet NorSIKT har i en rapport98 inventerat nuvarande definitioner för 

fordonsklassificering inom trafikmätning, nuvarande behov och i nuläget synliga 

framtida behov av trafikdata i de olika nordiska länderna, dagens system för 

klassificering av motorfordon samt den trafikmätningsutrustning (inklusive parametrar 

och program) som används idag vid trafikmätning i de nordiska länderna. Denna rapport 

visar på en disparat bild mellan de nordiska länderna. Projektet syftar till att ta fram en 

gemensam standard för fordonsklassificering i de nordiska länderna. Tanken är att 

kunna överbrygga problem mellan olika system som samlar in data och använder olika 

fordonsklassificeringar samt att kunna göra jämförelser av vägtrafikdata mellan de 

nordiska länderna. Slutresultatet av detta projekt kommer att redovisas under 2013.  

 

Slutsatser för Samgods och rekommendationer  

Den del som genererar utdata för varje varugrupp kopplat med PC-par (OD-par) är svår 

att validera mot de tillgängliga data från dagens ITS-system. Viss information för 

sjötransporter kan hämtas från AIS-data och SafeSeaNet. Viss information för 

järnvägstransporter kan hämtas från BIS.   

Vissa system (t.ex. WIM) ger information om fordonsklassificering och det går genom 

att finna kopplingen mellan fordonsklassificering och flöden och vikt. Det är dock svårt 

att koppla ihop varugrupp och PC-par (OD-par) med ITS-lösningar och fordonsklass. 

Fokus bör därför ligga på att validera flöden och vikter och analysera hur detta kan 

göras på bästa sätt. Det arbete som görs inom NorSIKT är viktigt i detta hänseende och 

är förhoppningsvis ett steg närmare en standardiserad fordonsklassificering på vägsidan 

för att kunna jämföra olika datamängder och transportmodellsresultat. 

Genom denna kartläggning har det visat sig att det finns stor potential i de data som 

samlas in genom ITS-system men att det är tydligt att planering och samarbete är 

nyckeln för att få mer information via olika ITS-lösningar och kunna använda dem i 

transportmodeller. Som tidigare nämnts är det viktigt att ha med det bredare 

perspektivet (ytterligare användningsområden) när nya ITS-system införs eller gamla 

utvecklas.  

Nedan följer några rekommendationer för fortsatt arbetet och användning av ITS-

lösningar i Samgods. 

 

1) Strategi för användning av data.  

För att förenkla möjligheten att använda ITS-skapad information även till andra 

ändamål bör frågan lyftas in redan i specificerings- och upphandlingsskedet, annars är 

det många gånger för sent att ändra. Detta förutsätter en vision och en strategi hos 

                                                 
98 Fase 1, arbetspakke 1, Detaljerad kartläggning i Norden, NorSIKT, 2010-09-11 
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berörda myndigheter att verka för mer standardiserad insamling av data för andra 

ändamål än det primära systemmålet. Ett exempel på detta är den strategi som 

Trafikverket just nu utvecklar kring hur WIM skall utvecklas framöver, var skall det 

finnas stationer, vad som skall lagras, vilken nytta som finns, etc. Behovet av data till 

olika transportmodeller bör även lyftas in i detta arbete. Initiativ såsom Data Federation, 

PIS-direktivet och en trafikslagsövergripande trafikledning kan vara steg på vägen. 

Dessutom skulle i) den behovsutredning som genomfördes av Balanz/ITS Future 

vintern och våren 2010/201199, ii) arbetet inom NorSIKT och iii) det arbete som WSP 

genomför med avseende på krav och behov på vägtrafikdata samt effektiv produktion 

och infrastruktur av den samma100 kunna verka som underlag för en sådan strategi.  

2) Användning av ITS-system 

Information kring flöden och hastigheter samlas redan idag in genom ÅDT-mätningar, 

men ett utökat mobilt ANPR-system skulle kunna ge kompletterande information kring 

exempelvis typ av gods (farligt gods), nationalitet och resmönster. Sådan information 

skulle vara av intresse för framtagning och validering av transportmodeller. Viktigt att 

systemen utformas med två kameror för att säkerställa att även släpet kopplat på ett 

dragfordon blir registrerat. B-WIM skulle också kunna ge bra data för att validera 

transportmodeller med avseende på flöden och vikt och kanske också fordons-

klassificering. Trängselskattesystemen i Göteborg och Stockholm skulle också kunna ge 

värdefull information kring flöden i trängselskattesnitten in till dessa städer. AIS data 

skulle kunna komplettera dagens officiella sjöfartsstatistik.  

3) Vägskatter för tunga fordon 

En kontinuerlig loggning av tunga fordon längst med våra vägar genom ett framtida 

kilometerskattesystem skulle kunna ge ett mycket bra underlag för att validera bland 

annat Samgods. Det bör därför utredas hur detta skulle kunna åstadkommas. 

 

 

3.3 Elasticitetstal  

Hur procentuella transportkostnadsförändringar för ett trafikslag (respektive en 

fordonstyp) påverkar modal split kan i viss utsträckning avstämmas mot beräknade 

elasticiteter i litteraturen. Detta gäller i första hand länkkostnader, men även effekter av 

förändrade kostnader för omlastning, för lastning/lossning samt för stuffing och 

stripping bör testas. Se även (Trafikanalys, 2011). 

Man bör komma ihåg att priselasticiteter varierar beroende på vilka kostnads-

komponenter som förändras och av vilken typ dessa komponenter är, det vill säga om de 

är tillfälliga, permanenta och/eller vilka möjligheter det finns att undvika prishöjningar. 

I VTI:s rapport (Vierth, Hylén, Mellin, Jong, & Bucci, 2010) tas hänsyn till följande 

frågeställningar:  

- Vilken forskningsmetod har använts – är elasticiteterna från modeller eller 

beräknade utifrån empiriska observationer?  

- Vilken beroende variabel har använts – ton, tonkm, fordonskilometer eller någon 

annan variabel?  

- Vilken oberoende variabel ingår?  

                                                 
99 Per Melén, Trafikverket 
100 Jonas Noreland, Trafikverket 
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- Vilken typ av prisförändring studeras – pris per fordonskilometer eller pris per 

tonkilometer och är denna prisförändring orsakad av marknadskrafterna eller av 

transportpolitiken? Tar studien upp skillnader mellan små och stora 

prisförändringar samt mellan prishöjningar och prissänkningar?  

- Vilka responsmekanismer ingår – förändring av energieffektivitet, körstil, 

allokering av fordon till sändningar, placering av lager, sändningsstorlek, 

samlastning, tomkörning, rutt och/eller tid, produktionsvolym per lokalisering, 

produktions- och konsumtionsmönster, efterfrågan på gods, byte av trafikslag, 

byte av produktionsteknik?  

- Avses långsiktiga eller kortsiktiga elasticiteter?  

- För vilka typer av gods beräknas elasticiteterna?  

- Vilken är den geografiska omfattningen av studien? 

Det är inte säkert att elasticiteter som är beräknade för andra sammanhang och för andra 

länder än Sverige kan användas som avstämningsmaterial. Ett problem är till exempel 

skillnader i lönekostnader mellan olika länder. 

Olika elasticiteter tar hänsyn till olika responsmekanismer som kan verka i olika 

tidsperspektiv. Elasticiteter kan också variera eftersom de avser:  

1) olika marknadssegment (t.ex. varuslag, avståndsklasser, geografiska marknader) 

med olika substitutionsmöjligheter,  

2) olika komponenter av transportkostnaderna ingår (t.ex. infrastrukturavgifter, 

energikostnader eller fasta fordonskostnader),  

3) prishöjningar eller sänkningar,  

4) prisförändringar av olika omfattning,  

5) olika definitioner av ett trafikslag (t.ex. direkta järnvägstransporter vs 

transportkedjor som innehåller järnväg som huvudtransportmedel).  

Dessutom kan i synnerhet korspriselasticiteter påverkas starkt av marknadsandelarna i 

utgångsläget. Detta innebär också att korspriselasticiteter egentligen inte är överförbara 

från ett land till ett annat om dessa länder har olika marknadsandelar för trafikslagen.  

 

3.3.1 Väg 

Significance & CE Delft har sammanställt priselasticiteter för långväga godstransporter 

på väg (de Jong, Schroten, van Essen, Otten, & Bucci, 2010).  

 

Tabell 15  Priselasticiteter för långväga godstransporter på väg 

Förändring av beroende variabel  Bränsleförbrukning Fordonskm Tonkm 

Förändring av oberoende variabel     

Bränslepris -0,3 -0,2 -0,1 

Kostnader per fordonskm  -0,9 -0,6 

Kostnader per tonkm   -1,0 

Källa: (de Jong, Schroten, van Essen, Otten, & Bucci, 2010). 
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3.3.2 Järnväg 

VTI och Significance har sammanställt motsvarande elasticiteter för godstransporter på 

järnväg (Vierth, Hylén, A, de Jong, & Bucci, 2010). Elasticiteterna som har 

transportkostnader (transportpriser per tonkm) som oberoende variabel och och tonkm 

som beroende variabel ligger inom intervallet -0,9 till -1,7.  

 

3.3.3 Sjö 

Det finns få uppgifter om priselasticiteter för sjötransporter, se bland annat (de Jong, G; 

Johnson, D., 2009; Windisch, 2009) och (de Jong, o.a., 2002). Data har tagits fram inom 

ramen för TRANSTOOLS-projektet (Burghes, A, 2010); den indikerar att kostnads-

elasticiteterna för sjötransporter genomgående är relativt låga. 

  

Tabell 16  Priselasticiteter för sjötransporter  

 Beroende variabel  Värde 

TRANSTOOLS (Modal Split -MS model Ton -0,014 till  -0,0378 

SCENES (EU) Ton -0,15 

STAN/SAMGODS (SE) Tonkm -0,02 

NEMO (NO) Tonkm -0,4 

Källa: (Burghes, A, 2010) 

 

Enligt Sjöfartsverket (Ljungström, 2010) är företagens anpassningar inte linjära utan 

beroende av kostnadsförändringen. Både relativt låga elasticiteter, i de fall där lots- och 

farledsavgifter höjs marginellt, (Vierth, I.; Mellin, A., 2010) och relativt höga 

elasticiteter, i fallet där IMO:s mycket skarpare krav på marint bränsle gäller (Vierth, 

Lord, & Mellin, 2009), får enligt (Ljungström, 2010) anses som realistiska.  

 

3.3.4 Flyg 

Genomgången har inte hittat några priselasticiteter för flygfrakt.  
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4 Diskussion och slutsatser  

4.1 Valideringsverktyg  

Första version av valideringsverktyg för Samgodsmodellen  

I det aktuella projektet har en första version av ett valideringsverktyg för Samgods-

modellen implementerats i MS Access. Valideringsverktyget baseras på ett enhetligt 

lagringsformat för alla data (”standardformatet”) som gör att all data kan hanteras på ett 

likformigt sätt. Detta underlättar och förenklar kraftigt implementeringen av verktyget. 

Med valideringsverktyget kan man på ett enkelt sätt jämföra olika dataset som inne-

håller data av olika slag och aggregeringsnivåer. Kanske skulle ”avstämningsverktyg” 

vara en bättre benämning på verktyget eftersom konceptet inte inskränker sig till enbart 

jämförelser med ”valideringsdata” utan kan användas mer generellt för jämförelser 

mellan olika dataset. 

Ledstjärnor i arbetet med denna version av verktyget har varit enkelhet och smidighet 

både vad gäller installation och användning av programmet men även hur program-

koden utformats. Syftet har i första hand varit att påvisa den stora nytta ett sådant 

verktyg kan få i det praktiska modelleringsarbetet (validering/kalibrering) men även att 

visa att de idéer som framlades i förstudien håller vad de lovar. Ett krav har dessutom 

varit att man tämligen enkelt ska kunna överföra den aktuella versionen till någon mer 

avancerad databasmiljö. 

Den aktuella versionen av valideringsverktyget kan sägas vara i ett prototypstadie. Data 

lagras exempelvis i standardformatet i form av textsträngar, vilket i många fall kunde ha 

kodats avsevärt mer minneseffektivt, men samtidigt leder till ett mindre transparent 

system. Trots sådana förenklingar och Access uppenbara brister gällande datalagrings-

kapacitet är verktyget fullt användbart och visar att det går att komma relativt långt även 

med små medel. 

 

Intressanta utvecklingsmöjligheter 

Med utgångspunkt i den aktuella implementeringen går det att se flera intressanta 

fortsatta utvecklingsmöjligheter. Nedan följer en lista över utvecklingsmöjligheter som 

vi betraktar som mest intressanta: 

 Överföring av valideringsverktyg till en mer sofistikerad databasmiljö (t ex 

SAS). 

 Valideringsverktyget öppnar upp för möjligheten att relativt enkelt kunna 

jämföra resultat från olika versioner av Samgodsmodellen. Exempelvis har 

Vectura under senare år utvecklat egna versioner av Samgodssystemet som 

beaktar kapacitetsbegränsningar på järnväg Här skulle jämförelser med CUBE-

versionen av Samgodsmodellen kunna ge en intressant bild av vilken betydelse 

kapacitetsbegränsningarna har på modelleringsresultaten. Valideringsverktyget 

skulle därmed kunna betraktas som en sammanhållande länk mellan de olika 

versionerna.  

 Man kan tänka sig att i verktyget försöka inkludera utdata från andra 

godsmodeller än Samgods, modeller som arbetar på andra geografiska 

aggregeringsnivåer, och göra jämförelser dem emellan. Exempelvis data från 

den europeiska modellen Transtools men också data från någon regional modell 

såsom GORM. Även om det finns uppenbara svårigheter med sådana 

jämförelser och, ska erkännas, att storheterna man studerar kanske inte är helt 

jämförbara, kan ändå jämförelser vara intressanta. 
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 Ett problem vid jämförelser av godsrelaterade data är avsaknaden av en standard 

för lagring av data. Det interna format, kallat ”standardformatet”, som används i 

verktyget, skulle kunna användas som en utgångspunkt för ett arbete mot en 

formell sådan standard. Ytterligare dimensioner skulle då säkerligen behövas 

läggas till (exempelvis tidsdimension, yrkesmässig/icke yrkesmässig trafik). De 

olika aggregeringsklassernas namn skulle också behöva fixeras. En viktig del i 

ett sådant arbete är att tillse att även mer komplexa strukturer, såsom 

transportkedjor och andra typer av flödesmönster, kan representeras i 

standardformatet. 

 I den aktuella versionen av verktyget saknas uppgift om precisionen i 

valideringsdata. För vissa typer av valideringsdata finns konfidensintervall 

angivna, vilka skulle kunna tas med vid jämförelserna. En svårighet som då 

uppstår är omräkningar av konfidensintervallen i samband med aggregerings-

operationer. 

 Standardformatet har den stora fördelen att operationer på hela datasetet av 

utdata från körningen av ett modellscenario kan göras smidigt och enkelt. Bl a 

går det enkelt att beräkna avstånd mellan scenarier i form av metriker eller 

korrelationer. Sådana metriker skulle kunna vara mycket användbara vid 

automatisering kalibreringsarbetet. I verktyget har lagts in ett embryo till sådana 

avståndsmått. Syftet har här varit att påvisa de möjligheter som öppnar sig med 

konceptet. Det stora problemet i detta sammanhang är att välja viktnings-

faktorerna på lämpligt sätt.  

 De idéer som ligger till grund för den aktuella versionen av valideringsverktyget 

torde vara direkt överförbara till persontransportsidan. Ett motsvarande verktyg 

som kan hantera utdata från t ex Sampers borde vara möjligt att ta fram med 

relativt begränsad arbetsinsats. 

 Sekretessproblematiken har inte behandlats i detta arbete. Endast öppna data 

hanteras i den aktuella versionen. Möjligen kräver sådana frågor helt andra typer 

av lösningar än de som diskuterats här. 

Därutöver finns i den aktuella versionen även en del brister och utrymmen till förbätt-

ringar av mer kortsiktig natur. Exempelvis beräknas endast en typ av elasticiteter 

(oberoende variabel). En mer flexibel möjlighet att beräkna elasticiteter är kanske 

önskvärd. Utdata till fler GIS-format är också önskvärt liksom fler resultattabeller i 

form av korstabeller i Excel-filerna. 

 

4.2 Valideringsdata 

Officiell statistik  

På godstransportområdet finns olika typer av valideringsdata inom den officiella – i de 

flesta fallen EU-reglerade – transportstatistiken och den svenska varuflödesunder-

sökningen. Det är dock uppenbart att den officiella statistiken inte är av tillräcklig hög 

kvalitet eller på önskvärd detaljeringsnivå.  

Till exempel finns inga detaljerade uppgifter för transporter utförda av utländska 

lastbilar. Eftersom Lastbilsundersökningen innehåller information om de svenska 

lastbilar som ingår i undersökningen finns det möjlighet att göra detaljerade 

uppdelningar på typ av fordon, men precisionen i estimaten blir snabbt lidande med mer 

detaljerade indelningar. För järnvägstransporter finns enbart varuslagsspecifika ton- och 

tonkm-uppgifter på nationell nivå medan det för sjöfarttransporter finns på kust-

områdesnivå. 
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En stor fördel är att uppgifterna samlas in regelbundet och att insamlingsmetoderna 

dokumenteras. Om valideringsdata är sekretesskyddat måste resultatet av valideringen 

(differensen) också skyddas eftersom de modellerade värdena kan anses publika. Vi ser 

två möjligheter att göra detta: a) att skydda både ursprungliga valideringsdata och 

beräkningsresultat och b) att genom aggregeringar komma upp på en nivå där 

sekretessen kan släppas. Det andra alternativet är närmare kopplat till den ansats som 

använts i valideringsverktyget. På den redovisningsnivå där uppgifterna är 

sekretesskyddade är i många fall precisionen för dålig för att skattningarna ska kunna 

sägas utgöra bra valideringsdata. 

 

Övrig statistik  

Den officiella statistiken behöver kompletteras med uppgifter som myndigheter, 

branschorganisationer, företag mm. samlar in någorlunda regelbundet. Ett exempel på 

övriga statistik är Trafikverkets nationella vägdatabaser över lastbilsflöden, Trafikverket 

tågförseningsstatistik och Sveriges Hamnars uppgifter om lastade/lossade ton per hamn.  

Viss övrig statistik tas fram med hjälp av ITS-tillämpningar. Detta är dock i första hand 

data på lokal och regional nivå och/eller uppgifter som har begränsat teckning på 

nationell nivå (WIM-systemet för lastbilar) – som inte är särskilt relevanta för den 

nationella Samgodsmodellen. ITS-tillämpningarna har andra mål och datainsamlingen 

kan anses som en biprodukt. 

På längre sikt finns utvecklingspotentialer; på den nationella nivån utvecklar 

Trafikverket till exempel en strategi för att erhålla mer och bättre information från 

WIM-systemet. I princip föreligger mycket information om järnvägstransporter, här 

behövs dock ett arbete inom Trafikverket för att bestämma om/hur informationen kan 

göras tillgänglig. På sjöfartsområdet skulle Sjöfartsverkets AIS-information tillsammans 

med den officiella hamnstatistiken och Sveriges Hamnarnas uppgifter ger en 

heltäckande bild av fartygsrörelserna och lastade och lossade ton per hamn. Det kan 

även vara intressant att använda AIS-data eller annan ITS-data för att kvalitetssäkra 

andra avstämningsdata. Enskilda företag förfogar över (tracking and tracing) 

information om enskilda transportkedjor. 

Det finns ingen huvudman som är ansvarig för att ta fram uppgifter – på motsvarande 

sätt som Trafikanalys är ansvarig för den officiella statistiken. Detta innebär att det, bl.a. 

för de ITS-baserade data, inte är säkerställt att de tas fram regelbundet. Sekretessfrågan 

är även relevant för den icke officiella statistiken.  

 

Elasticitetstal 

Priselasticiteter, som beskriver modellens känslighet, varierar beroende på vilka 

kostnadskomponenter som förändras och av vilken typ dessa komponenter är, dvs. om 

de är tillfälliga, permanenta och/eller vilka möjligheter det finns att undvika 

prishöjningar. De ovan redovisade elasticitetstalen för väg-, järnvägs- och 

sjötransporter, från andra länder behöver användas med stor försiktighet i Sverige. 

 

 

4.3 Avstämningsdata vs utdata från Samgodsmodellen  

När modellvalideringar förs på tal har man kanske ofta den förenklade bilden att de 

närmevärden som erhålls från modellberäkningarna ska jämföras med korrekta 
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valideringsdata och att all avvikelse dem emellan beror på felaktigheter i modell-

resultaten. I verkligheten är situationen mer komplicerad. Generellt kan avvikelser 

mellan modellresultat och valideringsdata (eller avstämningsdata som kanske är en 

lämpligare benämning) ha sin grund i tre olika felkällor: 

1. Osäkerheter/felaktigheter i modellresultat 

2. Osäkerheter/felaktigheter i avstämningsdata 

3. Olika avgränsningar och definitioner för modellresultat och avstämningsdata 

(dvs. att man jämför ”äpplen med päron”) 

 

Nedan diskuteras ett antal fall där den sistnämnda faktorn spelar stor roll.  

 

Avstämningar på varugruppsnivå 

Det är svårt att genomföra avstämningar på varugruppsnivå därför att Samgodsmodellen 

inte använder NST2007-varugruppsindelningen som introducerades på EU-nivå och 

tillämpas i Sverige sedan år 2007. Varugruppsindelningen i den officiella statistiken 

borde vara styrande för vilka varugrupper som används i modellen. Detta innebär att det 

behövs en uppdatering av Samgodsmodellens varugruppsindelning. 

 

Matchningsproblem mellan fordonskategorier 

Ett problem vid validering av flöden på väglänksnivå är att fordonstyperna i Samgods är 

baserade på totalvikt medan flödesdata (från Tindra) är baserade på axelkonfigurationer. 

(En liknande situation har vi även för BridgeWIM-data.) 

Försök att översätta flöden för fordonsklasserna i Tindra till Samgods fordonsklasser 

leder ofelbart till ökad osäkerhet i data. I nuläget är det oklart hur stor denna ökade 

osäkerhet kan vara. Denna fråga skulle behöva utredas närmare.  

 

Matchningsproblem mellan nätverk 

Ett problem vid konstruktion av flödesdata på vägnätet är att flödesdata från Tindra är 

definierade på NVDB-nätet som inte sammanfaller med det vägnät som för närvarande 

används i Samgods. Arbete pågår dock i Trafikverkets regi att harmonisera dessa 

nätverk. Sålunda kan detta problem försvinna i framtiden. 

För att kunna jämföra flödesdata från NVDB-databasen med resultat från 

Samgodsmodellen krävs en nätmatchning på länknivå. En viss andel av länkarna 

mismatchas. Troligtvis är problemet relativt litet eftersom endast länsgräns-

överskridande väglänkar används och nätmatchningen mellan dessa fungerar väl.  

 

Avstämningsdata på väglänkar  

På enskilda väglänkar finns avstämningsdata enbart för totala lastbilsflöden. En finare 

uppdelning på två- och fleraxliga fordon med respektive släpvagn kan på länknivå 

erhållas från Trafikverkets databas flödesdatabas Tindra. En tänkbar möjlighet är att 

försöka översätta Tindras lastbilskategorier (som i grunden är baserade på 

axelkonfigurationer) till Samgods lastbilskategorier (baserade på totalvikt). Med en 

sådan översättning skulle man kunna få valideringsdata på väglänkar för individuella 

lastbilskategorier. En speciell analys behöver göras baserad på register för att utröna 
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huruvida en sådan transformation är meningsfull, dvs. att man får en acceptabel 

precision i valideringsdata. 

 

Avstämning av flöden på mindre vägar 

Ett problem är att godstransportefterfrågan beskrivs med hjälp av en centroid per 

kommun i Samgodsmodellen och att Sampersmodellens detaljerade nationella nät 

används i nätutläggningen. Detta leder till att många mindre länkar inte tilldelas några 

lastbilsflöden. 

 

Avstämningsdata på järnvägslänkar  

Detaljerade avstämningar mot den officiella statistiken kan knappast göras för 

järnvägstransporter. Det totala antalet tåg per bandel och de totala godsvolymerna borde 

kunna jämföras. Det är dock svårt att göra avstämningar för varugruppspecifika flöden 

på specifika länkar.  

 

Avstämningsdata för lastade och lossade ton per hamn och totalt   

Valideringen av, med Samgodsmodellen framtagna resultat för internationella 

transporter, försvåras av att hamnarna inte rapporterar om det lastade/lossade godset är 

transitgods eller inte. En särredovisning av transitgods i hamnarna skulle därför vara 

önskvärd. 

 

Möjliga geografiska/infrastrukturmässiga detaljeringsnivåer  

Varuflödesundersökningen avser transportkedjor. Som redovisas ovan får punkt-

skattningarna för avgående sändningar (i vikt och värde) för flöden mellan de åtta 

riksområden i vissa fall anses vara relativt goda och i andra fall mycket osäkra. 

Samgodsmodellen opererar dock på den mycket finare kommunnivån. (Beskrivningen 

av valet av typ av transportkedja kan också vara problematiskt, eftersom varuägare inte 

känner till de ingående trafikslagen i alla fall).)  

 

Hur representerar de olika avvikelsetyperna i valideringsverktyget 

Det är önskvärt att på något sätt beskriva eller klassa graden av tillförlitlighet i 

valideringsdata och även graden av kommensurabilitet eller jämförbarhet mellan 

validerings- och modellutdata. En kvalitativ beskrivning har (åtminstone delvis) getts i 

de föregående avsnitten. I andra sammanhang (exempelvis beräkning av vikts-

koefficienter för metriker) skulle det vara önskvärt att kunna beskriva dessa egenskaper 

mer kvantitativt. 

Vad gäller osäkerheten i valideringsdata finns i en del fall konfidensintervall som kan 

användas. Oftast saknas dock sådana och någon godtagbar objektiv metod saknas. 

Jämförbarheten är ännu svårare att kvantifiera. Den enda metod som står till buds är 

troligen att konstruera numeriska skattningar genom subjektiva bedömningar. 

 

Kvantitativ karakterisering av inkompatibla data. 

Graden av kvalitet i valideringsdata skulle behöva kvantifieras. Detta gäller exempelvis 

för att kunna bestämma lämpliga viktningsfaktorer för beräkning av globala 

avståndsmått mellan metriker. En stor svårighet är att man då inte endast bör ta hänsyn 
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till osäkerheten i valideringsdata utan även bör försöka fånga den begreppsmässiga 

avvikelsen (se ovan). Att uttrycka den senare i kvantitativa termer är en stor utmaning. 

 

4.4 Sekretessproblematiken 

4.4.1 Allmänt 

Validering i den mening som begreppet här använts innebär beräkning av en differens 

mellan ett modellerat värde och ett motsvarande (oberoende) valideringsvärde. Om 

valideringsdata är sekretesskyddat så måste resultatet av valideringen (differensen) 

också skyddas eftersom de modellerade värdena kan anses publika. Detta problem är av 

fundamental betydelse och svårt att förbise. Vi ser endast två möjligheter att göra detta. 

Den ena är att skydda både ursprungliga valideringsdata och beräkningsresultat. Den 

andra möjligheten är att genom aggregeringar komma upp på en nivå där sekretessen 

kan släppas. Det första alternativet berör den generella sekretessdesignen i databasen 

vilket ligger utanför ramen för detta arbete. Det andra alternativet är däremot närmare 

kopplat till den approach som används i valideringsverktyget. Vi ägnar därför nästa 

avsnitt åt detta.  

 

4.4.2 Aggregering av validerade data 

För att göra diskussionen tydligare kan vi utgå från ett konkret exempel. Om vi vill 

validera Samgodsutdata mot hamnstatistik så finns sekretesskyddad data i form av antal 

ton per år uppdelat på varje hamn och varugrupp (NST2007). Uppdelningen i 

varugrupper är mycket värdefull ur valideringshänseende eftersom beräkningarna i 

SAMGODS i stor utsträckning görs på varugruppsnivå och eftersom flöden genom 

hamnarna ger ett bra mått på export och import. Samtidigt blir uppdelningen i 

varugrupp och hamn så fin att man skulle kunna dra slutsatser om vissa individuella 

företags agerande, vilket gjort att Trafikanalys valt att sekretesskydda informationen.  

Trafikanalys följer lagen inom det som gäller för den officiella statistiken. Enligt 

offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess i sådan särskild verksamhet hos en 

myndighet som avser framställning av statistik för uppgift som avser en enskilds 

personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Dock 

kan uppgifter som behövs för forsknings- eller statistikändamål lämnas ut. För att 

säkerställa att inget enskilt arbetsställe eller företag (inkluderar även hamnar) kan röjas i 

statistikmaterialet görs en utlämnandeprövning. Det görs en bedömning av ändamålet 

och syftet samt en bedömning om arbetsstället eller företaget lider skada eller men av 

offentliggjorda uppgifter. Därefter tas beslut om utlämnande i varje enskilt fall. Ett 

utlämnande innebär också att sekretessansvaret lämnas över till mottagande part. 

Mottagande part ansvarar då för att uppgifterna inte lämnas vidare och att de endast 

används för det ändamål som preciserades i utlämningsansökningen. 

I dagsläget har Trafikanalys ingen databas färdigställd som kan ge aggregerade 

uppgifter, där dessa är sekretess- och röjandegranskade. Förhoppningsvis kommer en 

sådan databas att finnas i framtiden, där Trafikanalys kan redovisa mer data öppet. 

Trafikverket bör därför aggregera modellresultat och därefter ansöka om uttag ur den 

officiella statistiken, på så vis kan en prövning genomföras i varje enskilt fall.  

 

Det finns flera olika möjligheter att uppnå detta, t ex: 
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1. Genomför validering på disaggregerade data (dvs för varje varugrupp och 

hamn) utan någon efterföljande aggregering. Detta innebär att resultat måste 

förbli skyddade. 

2. Aggregera till totaler för varje enskild hamn (dvs uppdelning på individuella 

hamnar men ingen uppdelning på varugrupper). Därefter görs valideringen 

(dvs differensberäkningen) för varje hamn. 

3. Aggregera över hamnarna till totaler (i Sverige) för varje varugrupp. 

Därefter görs valideringen (dvs differensberäkningen) för varje varugrupp. 

4. Genomför först validering på disaggregerade (skyddade) data. Därefter 

aggregeras resultaten (differenserna) över varugrupperna så att vi endast får 

en uppdelning på hamnar. 

5. Genomför först validering på disaggregerade data och därefter aggregeras 

resultaten (differenserna) över hamnarna så att vi endast får en uppdelning 

på varugrupper. 

Vi har i detta exempel två olika dimensioner i vilken aggregeringar kan göras: dels den 

spatiala dimensionen (hamnar), dels varugruppsdimensionen. För varje dimension kan 

aggregerings-validerings-problematiken åskådliggöras med följande diagram: 

 

 

 

 

 

 

Operationer i horisontell led motsvaras av differensbildningar (mellan modellutdata och 

valideringsdata) medan operationer i vertikal led motsvaras av aggregeringar101. Låt oss 

betrakta data motsvarande de två övre rutorna (disaggregerad nivå) som sekretess-

belagda medan de nedre är publika. Det går att förflytta sig från övre vänstra rutan till 

nedre högra genom flera olika ”vägar” beroende på i vilken ordning man gör 

aggregering eller differensberäkning. Alternativ 2-5 i listan ovan svarar mot olika 

sådana vägar. 

Det är inte helt självklart hur aggregeringarna svarande mot den högra vertikala pilen 

(dvs differensdata) ska göras. En naturlig möjlighet är att summera differensernas 

absolutbelopp. En (av många) alternativa möjligheter är att ta medelvärden av 

differensernas absolutbelopp. Resultatens tolkning kommer att bero på vilken av dessa 

möjligheter som används. Om exempelvis summering används så kommer storleken i 

den slutliga avvikelsen att ligga på en nivå i paritet med aggregerade kvantiteters 

avvikelser. Om däremot medelvärdesbildning används kommer nivåerna att ligga på 

disaggregerade kvantiteters avvikelser. 

En intressant fråga i sammanhanget är i vilken grad diagrammet ovan är kommutativt, 

dvs. i vilken mån resultaten skiljer sig åt beroende på i vilken ordningsföljd man gör 

                                                 
101 Dessa kan i sin tur ske i olika dimensioner, t ex spatialt, över varugrupper eller över fordonstyper. 

Detta är inte antytt i figuren. 

Disaggregerade data 

Aggregerade data 

Differenser på disaggregerad nivå 

Differenser på aggregerad nivå 
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aggregeringar102 och differensberäkningar. Om diagrammet är ungefärligen 

kommutativt så minskar behovet av sekretesskyddade disaggregerade data och man kan 

då lika väl genomföra valideringen på från början aggregerade (publika) data. Om 

däremot diagrammet inte är kommutativt så tillför sekretesskyddade disaggregerade 

data något extra. 

Om aggregeringar kan göras i flera dimensioner (såsom i exemplet ovan) kan man tänka 

sig en flerdimensionell variant av diagrammet ovan. Ett förslag från Carsten Sachse, 

TrV, innebär att försöka fånga upp mycket av informationen i disaggregerade 

(sekretessbelagda) data genom att systematiskt ersätta dessa med samtliga 

aggregeringarna i respektive dimension103. Det förutsätts då att aggregeringen i 

respektive dimension är tillräcklig för att ”lyfta” data till en nivå där sekretesskyddet 

kan släppas. I exemplet ovan skulle man ersätta ursprungliga data uppdelade på varje 

hamn och varugrupp med två aggregerade dataset:  

 

 Data uppdelat på varje hamn men aggregerat över varugrupper 

 Data aggregerat över hamnarna men uppdelat över hamnarna. 

Med den metoden undviker man sekretessproblematiken, men bevarar ändå en viss del 

av informationsinnehållet i sekretessbelagda data. 

 

4.4.3 Implementering av aggregering av differenser 

I princip bör implementeringen av aggregering av differenser kunna göras med samma 

teknik som aggregeringen av ursprungliga data görs, dvs med användande av SQL-

satser. I så mening är denna operation relativt enkel104. Dock uppstår ett rent 

administrativt problem om hur det ska avgöras vilka aggregeringar som ska göras. Man 

kan tänka sig åtminstone följande möjligheter för en viss på förhand given 

disaggregerad (och skyddad) typ av data: 

 De aggregeringar (av differenser) som ska göras är på förhand givna och 

hårdkodade i programmet. 

 Användaren specificerar i gränssnittet vilka aggregeringar (av differenser) som ska 

göras, dvs i vilken/vilka dimensioner de ska göras. 

Den första lösningen är enkel att implementera men minskar flexibiliteten. Den andra 

mer flexibla metoden är relativt komplicerad att implementera. Dels bör den klara olika 

typer av sekretesskyddade data, som man på förhand, dvs vid implementeringstillfället, 

inte känner till, dels kunna klara att göra aggregeringar i de olika dimensioner som 

användaren anger. 

 

 

 

                                                 
102 I resonemanget här förutsätts att aggregering görs genom summering. 
103 Följande analogiresonemang kan kanske vara belysande. Man tänker sig aggregeringsoperationen som 

en form av projektion från ett rum av högre dimension till ett lägre. Totalen av alla projektioner kan ge en 

viss (men inte fullständig) bild av det ej projicerade objektet.  
104 Detta förutsatt att inbyggda enkla aggregeringsfunktioner såsom summering, medelvärdesbildning, 

eller liknande används. Situationen kanske förändras om man kräver mer generella funktioner. 
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Bilaga A: Ordförklaringar och förkortningar 

 

TERM DEFINITION 

VMS Variabel Meddelande Skylt 

MCS Motorway Control System 

ANPR Automatic Number Plate Recognition 

STRESS Storstäders Trängsel och REStidsSystem 

TINDRA Databas med trafikflödesdata 

ÅDT Årsmedeldygnstrafik, dvs. genomsnittligt antal fordon per dygn räknat på 

hela året (totalt flöde för kalenderåret/antalet dagar under året) 

ITS Intelligent Transport System 

ASEK 5 Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom 

transportområdet, version 5 

FCD Floating Car Data 
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Bilaga B: Användarhandledning för valideringsverktyget 

B1    Installation och kravspec 

Verktyget förutsätter att MS Access finns installerad, version 2003, 2007 eller 2010.  

Verktyget levereras i form av två Access-databaser: 
 Valdemar.mdb  (innehåller beräkningsdelen) 

 StatistikDatabas.mdb (innehåller valideringsdata) 

Filerna finns även i ett nyare Access-format, .accdb. 

Ingen speciell installationsprocedur krävs förutom att kopiera dessa filer till lämplig 

plats på hårddisken. För att kunna använda valideringsverktyget krävs även resultat från 

en fullständig beräkning (dvs. alla varugrupper) av ett Samgodsscenario. För att kunna 

beräkna avvikelser i elasticiteter krävs även beräkning av perturberade scenarier.  

Den nuvarande versionen av verktyget förutsätter att Samgodsutdata genererats med 

någon av de versioner som levererats av Trafikverket mellan 2011-01-22 och 2012-09-

12.  

B2    Körning av programmet 

Valideringsverktyget startas genom att dubbelklicka filen Valdemar.mdb. Efter att en 

s.k. splash screen visats under ett par sekunder, öppnar sig huvudformuläret, se Figur 

B1.  

 

Figur B1  Informationsfliken på huvudformuläret 

Formuläret består av en flik-box och en avsluta-knapp (”Quit”). Flik-boxen består av 

fyra flikar. På den första fliken visas lite allmän information om verktyget. De tre övriga 

flikarna svarar mot de tre beräkningsstegen som körs då verktyget används.  
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I första steget (”Prepare datasets”) förbereds data så att dessa sedan kan jämföras med 

andra data. Detta innebär att data importeras från externa databaser och filer samt 

transformeras till ”standardformatet” så att jämförelser sedan enkelt kan göras med 

andra data. I det andra steget (”Compare datasets)”, görs matchningen mellan två valda 

uppsättningar data (vanligen mellan Samgodsutdata och valideringsdata) och beräkning 

av differenser och relativa differenser mellan dessa. I det tredje steget exporteras 

resultatet, exempelvis till Excel, varvid även mer lättöverskådliga sammanställningar av 

resultaten genereras. 

Nedan beskrivs de tre stegen mer detaljerat. 

B2.1    Förberedelsesteget (fliken ”Prepare datasets”) 

Genom att klicka på fliknamnet ”Prepare datasets” visas den flik där skapande och 

bearbetning av dataset kan göras, se Figur B2. 

”Select type of data”: 

Allra först väljs vilken typ av dataset man vill hantera. I den aktuella versionen av 

programmet finns endast två typer av dataset att välja mellan: utdata från CUBE-

versionen av Samgods samt valideringsdata.  

”Imported datasets”: 

I listrutan visas då en lista över de dataset av den valda typen som redan har importerat i 

databasen. I Figur B2 visas ett exempel på de dataset av typen Samgodsutdata som 

redan finns importerade. I den högra kolumnen i listrutan visas datasettens namn och till 

vänster datasettens ID-nummer. 

 

Figur B2  Formulär för preparering av dataset 
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Om typ av dataset i stället sätts till valideringsdata så kommer på motsvarande sätt en 

lista över importerade dataset med valideringsdata att visas. 

Ett dataset av typen Samgodsutdata innehåller data från en och samma105 

scenariokörning i Samgods. Datasettet kan vara mer eller mindre omfattande beroende 

på hur man väljer att göra importen.  

Ett dataset av typen ”Valideringsdata” innehåller typiskt valideringsdata från ett visst år, 

men kan även utvidgas till att omfatta alternativa år om data för det valda året saknas. 

De tre knapparna till höger om listrutan representerar de operationer man kan utföra på 

ett dataset: 
 ”Import New Dataset … :  används för att importera ett utdatascenario från SAMGODS 

(alternativt ett dataset av valideringsdata). Ett nytt formulär öppnar sig där man anger 
vad som ska importeras, se avsnitt B2.2 och B2.3. 

 ”Remove Selected Dataset” : tar bort alla data i det valda datasettet från databasen samt 
raderar den valda posten i listan. 

 ”View Selected Dataset”: visar data i datasettet i form av en tabell i standardformatet. 

 

2.2    Importformuläret för Samgodsutdata 

När man klickar knappen ”Import Selected Dataset” på fliken ”Prepare Datasets”, 

öppnar sig ett formulär där man specifierar detaljer om importen. I Figur B3 visas 

formuläret i det fall då typen av data är Samgodsutdata. 

 

Figur B3  Formulär för import av utdata från Samgods 

 

                                                 
105 Ett undantag från denna regel är att beräkning av elasticiteter kräver att man hämtar data 
även från perturberade scenarier. 
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I den övre delen av formuläret anges från vilken databas data ska importeras och vilka 

data därifrån som ska importeras. I den nedersta delen specificeras det dataset i 

valideringsverktyget dit data ska importeras. 

”Path to folder”: 

Man börjar med att ange sökvägen till den mapp i vilken utdata från (CUBE-versionen 

av) Samgods automatiskt placeras106. De sökvägar som (tidigare) skrivits in i rutan 

sparas i en lista åtkomlig via pilen längst till höger i rutan.  

”Name of SAMGODS scenario”: 

Namnet på det Samgodsscenario som man vill hämta utdata från behöver man normalt 

inte ange. Namnet fylls automatiskt i då man lämnar sökvägsrutan. Detta är möjligt 

eftersom sista mappen i sökvägen har samma namn som Samgodsscenariot.  

Rutan är dock medtagen här, och har gjorts editerbar, i den händelse man flyttat sina 

Samgodsutdata data till någon annan mapp och i stället vill importera därifrån. 

 

”Data to be imported”: 

Här kan man närmare specificera mer i detalj vilka data man vill importera. 

Anledningen till att vi differentierat data på detta sätt är dels att vissa data kräver ganska 

mycket plats och eller tid att importera, dels att vissa data (elasticiteter) kräver att 

speciella beräkningar i Samgods först genomförts. 

Som default har vi valt att importera de tre första alternativen: 

 ”Reports containing aggregated results”: Omfattar rapporttabellerna (Report1-

11) från Samgods kompletterat med VHCL_OD_COV samt Chains_OD_COV. 

 ”Network Flows”: Omfattar länkflödena i tabellen ” Loaded_Net_0_Link. 

Observera här att om kryssrutan ”Restrict to a smaller number of road links” är 

ikryssad så importeras endast sådana väglänkar som kan anses relevanta107 för 

matchningen mot valideringsdata. Om den däremot inte är ikryssad importeras 

alla väglänkar, vilket är både mycket utrymmes- och tidskrävande. Vi 

rekommenderar därför att den hålls ikryssad.  

 ”Vehicle OD matrices”: Omfattar filer innehållande OD-flöden för fordon.  

 

De återstående typerna av data man kan importera är: 

 ”PWC-matriser”: Av utrymmesskäl aggregeras PWC.matriserna vid importen 

till totaler för län-län och varugrupper. Uppdelningen i subceller ignoreras helt. 

 “Aggregated costs (from ChainChoi_6)”: Kostnaderna aggregeras vid importen 

till totalvärden, vilket innebär att uppdelning på geografisk eller annan nivå inte 

                                                 
106 Den mapp i vilken resultatfilen output0_xxx.mdb sparats. Mappen finns som undermapp till 
Scenario_Tree. 
107 En särskild tabell, RestrictTable, definierar vilka länkar som ska importeras. Genom att lägga 
in nya rader i tabellen (eller ta bort befintliga rader) kan användaren bestämma vilka länkar 
som ska importeras. Vid jämförelse med valideringsdata är det lämpligt att filtrera bort de 
Samgodsdata för vilka motsvarande valideringsdata saknas. Om däremot utdata från två 
Samgodsscenarier ska jämföras kan det vara lämpligt att ta med samtliga länkar. 
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stöds. De är medtagna här eftersom totalerna inte är enkelt åtkomliga i det 

ordinarie Samgodsprogrammet. 

 ”Elasticities (requires perturbed scenarios)”: Elasticiteter utgör ett specialfall 

eftersom dessa inte kan erhållas ur utdata från det aktuella scenariot enbart utan 

kräver att man har gjort Samgodskörningar med kompletterande, ”störda” 

scenarier. Störningarna svarar mot den oberoende variabeln i elasticiteten. I 

denna version av programmet måste det störda scenariot vara ett dotterscenario 

till det aktuella scenariot och ha namnet: ”Elast_Road_VKM_5proc”. En mer 

flexibel hantering av elasticiteter är önskvärd. 

 

”Year”, ”Samgods version”: (Ej obligatoriska uppgifter.) 

Årtalet anger för vilket år som Samgodsmodellen är skattad. Hittillsvarande modeller är 

skattade för 2006. Ingen av uppgifterna används i beräkningarna.  

 

”Dataset ID number”: 

Ett heltal som identifierar datasettet. OBS! Måste vara entydigt för den aktuella typen av 

dataset. Man får exempelvis inte använda samma ID-nummer för två olika dataset av 

typen Samgodsutdata, däremot går det bra att använda samma ID-nummer på ett dataset 

av typen Samgodsutdata som för ett dataset med valideringsdata. (De två serierna är 

alltså oberoende av varandra.)  

OBS!! I den aktuella versionen av programmet görs ingen automatisk kontroll om ett 

ID-nummer redan använts. Det måste användaren vara aktsam på. Detta bör ändras i 

framtida versioner. 

”Dataset name”: 

Godtyckligt namn på datasettet. 

 

B2.3    Importformuläret för valideringsdata 

Alla valideringsdata ligger ursprungligen samlade i en extern databas, 

”StatistikDatabas.mdb”. Här används normalt inte ”standardformatet” utan i stället ett 

mer intuitivt format. Varje typ av data ligger samlade för sig i en viss tabell. Exempelvis 

är alla data från lastbilsundersökningen samlade i en tabell. Första kolumnen (fältet) 

innehåller alltid årtalet för vilket data gäller. Vissa aggregerade data har dock lagts i en 

speciell tabell enligt standardformatet. 

Importformuläret för valideringsdata är ganska likt formuläret för Samgodsutdata, se 

Figur B4. 

”Path to folder”: 

Här anges sökvägen till ”StatistikDatabas.mdb”. Filnamnet ska utelämnas! Tidigare 

inmatade sökvägar är åtkomliga via pilen till höger i rutan. 

”Year”: 

Årtalet för vilket valideringsdata gäller. Detta används som urvalskriterium vid 

sökningen. Årtalet måste vara ett numeriskt värde. Får inte vara ett intervall eller 

liknande. 
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”Extent of import”: 

Generellt gäller att vi har ganska sparsamt med valideringsdata, särskilt om vi har kravet 

att de ska gälla för ett visst angivet år. Vi har därför möjliggjort valet att vara mer eller 

mindre tidsmässigt strikt vid importen av ett dataset. ”Data for current year only” 

innebär att man bokstavligen endast använder data från det år som angivits under 

”Year”. 

”Impute missing data from closest year” innebär däremot att om data för en viss typ 

saknas för ett visst år så importeras i stället data från ett år som ligger närmast det 

önskade året och för vilket data finns tillgängligt. Om exempelvis det sökta året är 2009, 

så saknas LBU-data. Däremot finns data från 2008 och 2010. Därför importeras data 

från 2010. (I händelse av oavgjort mellan två år väljs alltid det senare året.) 

”Dataset ID number” och ”Dataset name” är helt analoga med motsvarigheterna vid 

import av Samgodsutdata. 

 

Figur B4  Formulär för import av valideringsdata 

B2.4    Beräkningssteget (fliken ”Compare datasets”) 

När importen av aktuella dataset är klar, kan matchningen mellan korresponderande 

data göras och differenser beräknas. På fliken Compare datasets kan man specificera 

vilka dataset som ska jämföras, se Figur B5. 

Man kan jämföra olika typer av dataset med varandra. Normalfallet är kanske att man 

vill jämföra ett dataset av typen Samgodsutdata med ett dataset av valideringsdata, men 

det går även att jämföra två olika dataset med Samgodsutdata eller två dataset med 

valideringsdata. I framtiden kan man tänka sig en utökad lista av olika typer av dataset 

som kan jämföras med varandra. 
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I figuren har alternativet att jämföra Samgodsutdata med valideringsdata valts. I den 

vänstra listrutan visas därför alla importerade dataset med Samgodsutdata och i den 

högra alla importerade dataset med valideringsdata. 

Beräkningarna görs genom att markera ett dataset i vardera listruta och därefter klicka 

på RUN. Därvid matchas korresponderande data i de två datasetten och differenser och 

relativa differenser beräknas. Resultatet läggs i Access-tabellen ”Results”. 

Nederst i formuläret finns möjlighet att påverka hur matchningen görs. I normalfallet 

väljs (”Only matching data”), vilket innebär att man i resultatet enbart tar med 

matchande data. I vissa fall kan det vara praktiskt att även få med exempelvis alla 

valideringsdata (utöver de som matchas). Man kan då enkelt utläsa vilka data som inte 

lyckats matcha mot det andra datasettet.  

 

Figur B5: Formulär för jämförelser mellan två dataset 

 

B2.4    Resultatsteget (fliken ”View results”) 

Den sista fliken, ”View results” är avsedd för att underlätta hanteringen av resultaten 

från jämförelserna, se Figur B6.  
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Figur B6: Formulär för hantering av resultat från jämförelsen 

 

”Open Result table in Access”: 

Resultatet från beräkningen hamnar i en enda stor Access-tabell, ”Results”. Denna kan 

öppnas direkt genom att klicka på knappen ”Open”. Med de vanliga filtrerings- och 

sorteringsoperationerna i Access, kan enstaka poster enkelt hittas. Man kan även 

använda tabellen som utgångspunkt för egna beräkningar, exempelvis basera Access-

frågor på tabellen. 

”Export results”: 

Man kan också välja att exportera till något annat format, exempelvis till en Excel-fil. 

Man anger då namnet på filen108 (utan någon extension) i rutan ”File name” och prickar 

för vilka format man vill exportera till. Exporten109 sker då man klickar på ”Export”. 

”Export to Excel”: 

Vid export till en Excel-fil kopieras Report-tabellen till den första fliken i Excel-filen. I 

händelse att den inte får plats där trunkeras överskjutande rader bort. Eftersom Results 

                                                 
108 Som default ges att filnamn som innehåller dagens datum samt en sifferkod representerande 
klockslaget då formuläret öppnades. Syftet med detta är att reducera risken att man av misstag 
skriver över gamla filer. Filnamnet kan förstås ändras till det man önskar. 
109 Om antal poster i Results överskrider max antalet rader i Excel så bortfaller de överskjutande 
posterna vid exporten. Risken för detta är särskilt stor om den gamla versionen av Excel 
används där antal rader begränsades till 65536. 
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lagras enligt det s.k. standardformatet, vilket är utmärkt för olika typer av beräkningar 

men kan vara ovant för det mänskliga ögat, så görs vid exporten till Excel även en serie 

pivotliknande operationer som sammanställer data i mer lättlästa korstabeller. Varje 

sådan tabell läggs i var sin flik i Excel-filen. För mer information om vad dessa tabeller 

innehåller, se fliken Info i Excel-filen. 

”Compute distances between the datasets”:  

I formuläret kan slutligen ett avståndsmått mellan dataseten beräknas, baserat på det 

vanliga Euklidiska avståndet mellan två vektorer. Viktningsfaktorer är valda enligt de 

principer som beskrivs i avsnitt 2.4.  
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