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Sammanfattning 

 

Åtgärder inom ITS-området är en viktig del i såväl utveckling som drift av 

transportsystemet. I takt med att ITS-åtgärder införs i allt större utsträckning och med 

ökade investeringsmedel blir det allt viktigare att kunna beräkna den samhällsekonomiska 

nyttan av åtgärderna. Trots ITS-åtgärdernas frammarsch är det dock få av åtgärderna 

som kan effektberäknas med Trafikverkets modeller och verktyg för samhällsekonomiska 

beräkningar.  

SEVITS är namnet på ett samhällsekonomiskt beräkningsverktyg för ITS-åtgärder som, 

på uppdrag av Trafikverket och Statens Vegvesen, tagits fram av TÖI i Norge i syfte att i 

ett och samma verktyg möjliggöra kvantifiering av en rad olika ITS-åtgärders 

samhällsekonomiska effekter. Denna studie hade som initialt syfte att klargöra i vilken 

mån SEVITS kan användas för samhällsekonomiska beräkningar av ITS-åtgärder i 

enlighet med Trafikverkets standard och riktlinjer.  

Vid granskningen av SEVITS  konstaterades att verktyget inte har utvecklats för att möta 

Trafikverkets krav på samhällsekonomisk kalkyl och därmed inte, utan vidare utveckling, 

kan användas för detta ändamål. Det beror på flera faktorer där osäkerheten i det 

underlag som ligger till grund för sambanden i SEVITS bedöms som den mest centrala. 

Som en konsekvens av det osäkra underlaget ges användaren av verktyget stora 

frihetsgrader, vilket kan innebära att en viss ITS-åtgärd ger olika effekter beroende på 

vem som beräknat åtgärden. Utredningen förordar utifrån dessa osäkerheter att de 

undersökningar som ligger till grund för SEVITS beaktas men att Trafikverkets utveckling 

av effektsamband för ITS-åtgärder sker förutsättningslöst och utan övrig koppling till 

verktyget. 

Efter genomgången av SEVITS inriktades studien på att identifiera viktiga centrala ITS-

åtgärder där en tillräcklig mängd underlag finns för att kunna ta nästa steg mot etablering 

av ”enkla effektsamband” och därefter vidare mot utveckling till ”skarpa effektsamband” 

för implementering i Trafikverkets beräkningsverktyg. 

Eftersom en av de största svårigheterna vid effektberäkning av ITS-åtgärder, med såväl 

SEVITS som andra liknande verktyg, är avsaknaden av tillförlitliga underlag beslutades 

att en övergripande genomgång av tillgängliga utredningar och utvärderingar för ett antal 

prioriterade ITS-åtgärder skulle göras. Som ett stöd för prioritering av åtgärder togs en 

bruttolista över ITS-åtgärder, inriktad på vägsystem i Sverige, fram. I bruttolistan beskrivs 

dels syftet med respektive åtgärd, dels åtgärdens trend och antal system som är i drift. 

Utifrån bruttolistan valdes följande åtgärder ut för fördjupning.  

 Kövarning 

 Variabla hastigheter (väder- och trafikstyrd) 

 Påfartsreglering 

 Pendelparkering med information 
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 Restids- och incidentinformation 

 Viktkontroll under färd (Weigh in motion) 

 MCS 

Fördjupningen utgick i hög utsträckning från den lista över utvärderingar som danska 

Vejdirektoratet rekommenderar som underlag för effektberäkning av ITS-åtgärder i 

Danmark samt svenska studier och utredningar. Syftet med fördjupningen var dels att 

beskriva vilka effekter de olika utvärderingarna bedömer att åtgärden medför och dels att 

göra en bedömning av underlagens kvalitet.  

Fördjupningen resulterade i att ett antal generella slutsatser kunde dras. En slutsats är att 

även om utvärderingarna är många refererar de i flera fall till varandra eller till en enskild 

studie, vilket innebär att antalet fallstudier i många fall är få. Dessutom beskrivs 

effekterna ofta på en övergripande nivå med ett stort spann avseende effekter. 

Exempelvis kan en åtgärd bedömas medföra att personskadeolyckorna minskar med 

mellan 20 och 40 %. Ytterligare en slutsats som kan dras är att det i många fall inte 

framgår vilka förutsättningar som gällt före och efter åtgärdens genomförande, 

exempelvis vilken typ av väg systemet installerats på, vilka flöden vägen haft och vilken 

hastighetsprofil som funnits. Det här medför sammantaget att det behövs utförligare 

fördjupningar innan effektsamband kan fastställas för de berörda åtgärderna.  

Den rekommendation som ges i den här utredningen är att ytterligare fördjupning bör ske 

avseende en handfull åtgärder. Med hänsyn tagen till det studerade underlaget bedöms i 

första hand följande åtgärder vara aktuella. 

 Variabla hastigheter 

 Påfartsreglering 

 Restids- och incidentinformation  

 MCS 

För dessa åtgärder bedöms det finnas aktuellt underlag som kan utgöra grund för enkla 

effektsamband eller eventuellt även skarpa effektsamband för implementering i 

Trafikverkets verktyg. Enkla effektsamband beskriver effekter där det råder oklarheter 

kring storleken och omfattningen eller avseende hur effekterna ska värderas. Givet det 

bristande underlaget avseende ett stort antal ITS-åtgärder kan enkla effektsamband vara 

ett första steg på vägen innan dess effektsamband som kan implementeras i 

Trafikverkets verktyg etablerats. Ett annat möjligt tillvägagångssätt är att arbeta enligt den 

modell som Danmark valt, där utvärderingar som bedöms hålla hög kvalitet redovisas på 

Vejdirektoratets hemsida och kan användas av planerare.  
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1 Bakgrund och syfte 

1.1 Problembeskrivning 

Det har genomförts flera projekt i syfte att möjliggöra samhällsekonomiska beräkningar av 

ITS-åtgärder i Sverige. ITS-åtgärder har varit i drift under lång tid och utgör en allt 

viktigare åtgärd, både som en del i större infrastrukturprojekt och som enskilda åtgärder 

t.ex. i syfte att öka framkomligheten eller förbättra trafiksäkerheten. 

Trots ITS-åtgärdernas frammarsch är det få av åtgärderna som blivit implementerade i 

Trafikverkets samhällsekonomiska modeller och verktyg för effektberäkning. ATK utgör 

undantag – åtgärden har implementerats både i Sampers och i EVA. Effekten av övriga 

ITS-åtgärder beskrivs övergripande i Trafikverkets dokument, bland annat 

”Effektsamband för transportsystemet” och ”ITS på väg”. Effektbeskrivningarna är 

emellertid i många fall daterade eller beskriver effekten på en så pass övergripande nivå 

att de är svåra att använda vid värdering av åtgärders samhällsekonomiska lönsamhet.  

För att minska problemet med avsaknaden av aktuella och relevanta effektsamband tog 

Trafikverket och Statens Vegvesen, med hjälp av TÖI i Norge, fram ett verktyg vid namn 

SEVITS. Verktyget har ännu inte implementerats i Sverige, och inom ramen för den här 

studien har en genomlysning av SEVITS och möjligheterna att införliva verktyget i 

Trafikverkets verksamhet gjorts. Utifrån genomlysningen konstaterades att det finns vissa 

osäkerheter i det underlag som SEVITS beräkningar baseras på. Dessutom är 

effektsambanden och värderingarna i många fall inte överensstämmande med de som 

används av Trafikverket i Sverige. En mer detaljerad beskrivning av SEVITS återfinns 

under kapitel 2.1. 

Trots försöken med SEVITS återstår således problemen med att hitta underlag och 

utvärderingar som kan ligga till grund för effektsamband. För väg- och 

järnvägsinvesteringar ställs numera krav på att samhällsekonomiska kalkyler och 

samlade effektbedömningar ska upprättas under i princip hela beslutsprocessen. Med 

tanke på att det pågår omfattande utbyggnader av olika ITS-system runt om i Sverige är 

avsaknaden av tillförlitliga effektsamband en uppenbar brist. Det försvårar dels 

möjligheten till jämförelse mellan ITS-åtgärder och övriga infrastrukturinvesteringar, dels 

möjligheten till bedömning av åtgärdernas samhällsekonomiska effektivitet.  

1.2 Historik  

Genom åren har det gjorts flera utredningar i syfte att kartlägga effekten av ITS-åtgärder, 

upprätta effektsamband och skapa verktyg för beräkning av åtgärderna. Nedan görs ett 

kort historiskt urval över genomförda projekt, utredningar eller workshops. Syftet med 

nedanstående urval är att ge en bakgrund till den utredning som nu genomförts.   

 

2002 FITS 

Riktlinjer för utvärdering av ITS med syfte att jämföra ITS-projekt med 

varandra och andra infrastrukturprojekt i termer av effekter och ekonomisk 
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gångbarhet. (Finnish National R&D Program on ITS Infrastructures and 

Services FITS) 

2003 TEMPO, Viking 

TEMPO utvärderingsstrategi ger allmänna råd och principer för utvärdering 

av EU-projekt inom ITS-området.  

2003 ITS Effektsamband 

ITS Effektsamband 2000 inklusive uppdateringar (effektdatabas); 

uppslagsverk som ger indata till nytto-kostnadsanalyser (VV Publikation 

2003:193).  

2008  STEGLITS – CONTRAM – IDAS - VIKING för bättre effektbedömningar av 

ITS-tillämpningar  

 Vägledning (Riktlinjer för utvärdering av ITS) som syftar till ett gemensamt 

angreppssätt när det gäller utvärdering, rapportering och spridning av 

projektresultat i Sverige. Vägledningen ger insikt i utvärdering baserat på 

erfarenheter från personer som medverkat vid utvärdering av ITS-projekt i 

Sverige och utomlands. 

2009  ITS på väg (första utgåvan)  

ITS-handboken, en handledning i processen att införa vägnära ITS-

lösningar med exempel på genomförda tillämpningar. VV publ 2009:75. En 

vidareutveckling av ”Väginformatik – Katalog över system och tjänster” VV 

publ. 2001:115 

2012 Synliggörande av ITS-effekter: ”Svårt, obekvämt … eller helt underbart?”, 

Workshop Linköping 

 En workshop för att sondera nuläget och förankra framtida arbete genom 

att skapa en nulägesbild av olika behov, användning av 

utvärderingsresultat, kartlägga utvärderingsprocessen och metoder samt 

lyfta fram utvecklingsområden som har koppling till utvärderingar av ITS-

åtgärder. 

2012 2-Decide – ITS Toolkit 

ITS Toolkit utvecklades av 2DECIDE-projektet, finansierat av EU-

kommissionen genom DG MOVE (Mobilitet och transport) genom sjunde 

ramprogrammet. Det är en verktygslåda för beslutsstöd om 

investeringsbeslut om ITS-applikationer och tjänster.  

2012 EasyWay ITS Evaluation workshop, Köpenhamn 

En workshop för att skapa medvetenhet om fördelarna med utvärdering. 

Dessutom förevisades resultat och utvärderingsriktlinjer från EasyWay-

projektet.  
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2013 SEVITS 

Samfunnsøkonomisk evaluering av Intelligente transportsystemer. 

Excelbaserat beräkningsverktyg framtaget av TÖI på uppdrag av 

Trafikverket och Statens vegvesen.  

 

1.3 Syfte 

Initialt syftade studien till att undersöka i vilken mån verktyget SEVITS går att införliva i 

Trafikverkets standard för effektberäkning samt att anpassa verktyget till Trafikverkets 

behov. Bland annat undersöktes hur väl beräkningarna överensstämde med Trafikverkets 

metodik och om underlag och nyckeltal var överförbara till svenska förhållanden. 

Granskningen av SEVITS resulterade i slutsatsen att verktyget inte bedömdes vara 

användbart för att beräkna effekten av ITS-åtgärder inom ramen för Trafikverkets 

standardmetod (se avsnitt 2.1). Som en följd av detta breddades uppdraget till att 

innefatta studie av fler underlag och verktyg. En viktig orsak till att SEVITS inte bedömdes 

vara lämpligt i Sverige var avsaknaden av tillförlitliga underlag för att göra beräkningar. 

Syftet med den andra delen av studien var dels att ta fram en bruttolista över ITS-

åtgärder som var i bruk i Sverige, dels göra en fördjupad studie av tillgängligt underlag för 

ett antal prioriterade åtgärder. Fördjupningen av de prioriterade åtgärderna syftade till att 

dra slutsatser om åtgärdens effekt och underlagens kvalitet. Utifrån genomgången ges 

rekommendationer om fortsatt arbete.  

 

1.4 Metod 

I den första delen av studien, som avsåg granskning av SEVITS, gjordes en genomgång 

av de effektsamband och värderingar som användes i verktyget. En avstämning 

gentemot Trafikverkets metodik och Trafikverkets effektkatalog gjordes. En övergripande 

genomgång av de underlag som låg till grund för SEVITS värderingar gjordes också. 

I den andra delen av studien studerades ett antal prioriterade åtgärder. De åtgärder som 

valdes ut var sådana som Trafikverket pekat ut i sina strategiska inriktningsdokument och 

som dessutom är i drift på olika platser runt om i Sverige. De prioriterade åtgärderna 

studerades med syfte att undersöka åtgärdens effekter och i vilken mån tillgängliga 

underlag och utvärderingar kan utgöra underlag för framtagande av effektsamband. Den 

litteratur som låg till grund för genomgången var dels de utvärderingsrapporter som 

Vejdirektoratet i Danmark publicerat på sin hemsida, dels svenska utvärderingar i den 

utsträckning sådana fanns tillgängliga. Ett fokus har varit att försöka finna utvärderingar 

som kan ge underlag för svenska effektsamband. Därför har Vejdirektoratets 

sammanställning bedömts utgöra en bra utgångspunkt då det är studier som man i 

Danmark bedömer vara användbara.  
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2 SEVITS och ITS i Effektsamband 

2.1 SEVITS 

SEVITS är ett Excelbaserat verktyg för effektberäkningar av ITS-åtgärder. Verktyget har 

tagits fram på uppdrag av Statens Vegvesen och Trafikverket inom ramen för NORD-FoU 

projektet Samfunnsøkonomisk evaluering av Intelligente transportsystemer (SEVITS).  

Syftet med verktyget är att kunna värdera den samhällsekonomiska effekten av de ITS-

åtgärder som är beskrivna i de norska och svenska ITS-handböckerna (ITS på veg/ITS 

på väg). Verktyget ska kunna användas utan specialkompetens i vare sig kostnads-

/nyttoanalys eller Excel. Med verktygets hjälp kan man beräkna den samhällsekonomiska 

nettonyttan och andra indikatorer som beskriver åtgärdens nytta och kostnader.  

Verktyget finns i två varianter, en med åtgärder från den norska ITS-handboken (Statens 

vegvesen, 2011), där norska värden och beräkningssätt är grunden, samt en svensk 

variant med motsvarande svenska förutsättningar. Förutsättningar för att åtgärder ska ha 

inkluderats i verktyget har varit att det har förelegat tillräcklig kunskap om effekter på 

trafiksäkerhet, miljö och framkomlighet/tillgänglighet samt om värdesättning av effekterna. 

I Norge finns SEVITS tillgängligt för de planerare som önskar göra samhällsekonomiska 

beräkningar av ITS-åtgärder. Statens Vegvesen har dessutom genomfört en kurs för 

framtida användare av verktyget. Några samhällsekonomiska beräkningar av 

infrastrukturobjekt har, till dags datum (15 januari 2015) emellertid inte genomförts. 

Trafikverket har än så länge valt att inte använda verktyget.  

Inom ramen för det här uppdraget har en bedömning av möjligheterna att använda 

SEVITS som ett Trafikverksverktyg gjorts. Den bedömning som gjordes var att det finns 

svårigheter att använda SEVITS inom Trafikverkets verksamhet. Svårigheterna beror på 

flera omständigheter.  

Ett av problemen med SEVITS är att beräkningarna i verktyget inte överensstämmer med 

Trafikverkets beräkningsmetodik. Vid exempelvis beräkning av miljöeffekter utgår 

SEVITS från en schablon där antalet bilister som kör fortare än 120 km/h är det som 

ligger till grund för beräkningen. Alla bilister som kör långsammare än 120 km/h beräknas 

generera lika stort miljöutsläpp. Även när det gäller beräkning av specifika åtgärder, där 

Trafikverket har tillgängliga, uppdaterade effektsamband – exempelvis ATK – frångår 

SEVITS Trafikverkets metodik. Diskrepansen mellan SEVITS beräkningar och 

Trafikverkets metod skulle till viss del vara möjlig att åtgärda men skulle kräva ett 

omfattande utvecklingsarbete. När det gäller exempelvis miljöeffekter är beräkningarna 

av flera åtgärder avhängda antagandet om att endast bilister som färdas i hastighet över 

120 km/h påverkar utsläppen av CO2. Om justeringar av miljöeffektsberäkningen skulle 

göras behövs omfattande förändringar av verktygets uppbyggnad.  

För flera åtgärder i SEVITS får användaren självuppge effekten på hastigheten och 

effekten på olyckorna. För exempelvis ATK finns en tabell med flera olika nyckeltal där 

användaren själv får applicera det nyckeltal som bedöms vara lämpligt. Användaren av 

verktyget har dessutom möjlighet att justera andelen olyckor (den relativa 
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skadekostnaden) i nuläget på den aktuella vägen. Det medför att effektberäkningarna kan 

variera beroende på vem som gjort beräkningen.  

Användandet av olika nyckeltal illustrerar problemet med bristande tillförlitligt underlag. 

Att relevant underlag och användbara utvärderingar saknas är något som får stora 

konsekvenser för verktygets användbarhet. I SEVITS-manualen anges, för flera åtgärder, 

att underlaget är av dålig kvalitet. Trots bristande underlag anges trots allt nyckeltal 

avseende restid, trafiksäkerhet och miljö i verktyget. Nyckeltalen är i flera fall hämtade 

från enskilda studier där spannet på effekten bedöms vara stort men där man ändå valt 

att använda sig av ett specifikt tal. För ett stort antal åtgärder avviker dessutom den 

bedömda effekten från vad som finns beskrivet i Trafikverkets effektsamband (se kapitel 

2.2). Det innebär att om Trafikverket ska kunna nyttja SEVITS krävs en omfattande 

översyn av det underlag som ligger till grund för beräkningarna.  

 

2.2 ITS-åtgärder i Trafikverkets effektsamband 

Det är få ITS-åtgärder för vilka det finns etablerade, och av Trafikverket godkända, 

effektsamband. ATK finns implementerat både i EVA och i Sampers/Samkalk och för 

beräkning av vägavgifters och trängselskatters effekter på trafiken finns metoder 

framtagna och implementerade i Sampers/Samkalk. Utöver ATK och 

vägavgifter/trängselskatt är emellertid inte en enda av de ITS-åtgärder som är beskrivna i 

bruttolistan (se kapitel 3) implementerade i Trafikverkets samhällsekonomiska 

beräkningsverktyg.  

Ett stort antal ITS-åtgärder finns emellertid beskrivna i Trafikverkets dokument 

Effektsamband för transportsystemet. De åtgärder som finns nämnda i dokumentet är 

bland annat variabla hastigheter, varning för halt väglag, hastighetspåminnande skyltar, 

ATK, påfartsreglering och kövarning. Effekterna av åtgärderna är i huvudsak beskrivna på 

en övergripande nivå. Ett illustrerande exempel är påfartsreglering som beskrivs enligt 

följande: ”Påfartsreglering förskjuter kapacitetssammanbrott och ger därigenom minskade 

restider”.  

Beskrivningarna av ITS-åtgärdernas effekter baseras ofta på underlag som är daterat och 

i flera fall framgår inte vilket underlag som ligger till grund för bedömningen. Med tanke på 

att ITS-åtgärderna är beskrivna på en så pass övergripande nivå samtidigt som 

underlaget i många fall är inaktuellt är beskrivningarna i dokumentet otillräckliga för att 

fungera som stöd för exempelvis planerare vid värdering av olika åtgärders effekter. 

Dokumentet kan emellertid ge vägledning avseende vilken typ av effekter som man kan 

förvänta sig vid implementering av åtgärder.  
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3 Bruttolista över ITS-åtgärder 

En bruttolista över ITS-åtgärder som används i Sverige har tagits fram. Utgångspunkt är 

primärt ITS-åtgärder på väg men även ITS i fordon, ITS för kollektivtrafik samt Gods-ITS 

har inkluderats i bruttolistan. Inkluderingen har gjorts för att skapa ett perspektiv kring 

utvecklingen av vägsides-ITS i relation till andra typer av ITS-åtgärder.  

Syftet med framtagandet av bruttolistan är att få en bild av vilka ITS-åtgärder som 

används i Sverige, hur många system för respektive åtgärd som är i drift samt åtgärdens 

trend. I nästa steg görs en fördjupning av ett antal prioriterade åtgärder (se kapitel 4).  

Bruttolistan finns som bilaga till rapporten.  
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4 Genomgång av prioriterade åtgärder 

4.1 Prioriterade åtgärder 

En fördjupad genomgång av ett antal prioriterade åtgärder har genomförts. De åtgärder 

för vilka fördjupning har gjorts bedöms vara intressanta ur flera olika perspektiv. Dels är 

det åtgärder som omnämns i Trafikverkets strategiska framtidsdokument och som 

omvittnat är under utbyggnad. Dels är det åtgärder där effektsamband saknas. Det 

innebär exempelvis att fördjupning avseende ATK inte genomförts. ATK är en åtgärd där 

utbyggnad fortskrider men där effektsamband redan är implementerade, bland annat i 

verktyget EVA.  

De prioriterade åtgärderna är dessutom sådana som Trafikverket i första hand har 

rådighet över och där myndigheten är driftansvarig. Det innebär att exempelvis 

parkeringsinformationssystem valts bort då det är kommunerna eller i vissa fall privata 

företag som driftar dessa system. Åtgärderna är uteslutande vägåtgärder eller åtgärder 

relaterade till vägtrafiken. Att endast vägtrafikåtgärder analyserats har flera orsaker. Dels 

var vägåtgärder utgångspunkten vid framtagandet av SEVITS-verktyget, dels bedöms 

underlaget avseende effekterna av ITS-åtgärder på väg vara mer omfattande och 

relevanta för svenska förhållanden. ITS-åtgärder på järnväg omfattar oftast komplexa 

system med stora systemeffekter, vilket kan försvåra möjligheterna att göra 

effektbedömningar.  

De åtgärder för vilka fördjupning genomförts är följande. 

 Kövarning 

 Variabla hastigheter (väder- och trafikstyrd) 

 Påfartsreglering 

 Pendelparkering med information 

 Restids- och incidentinformation 

 Viktkontroll under färd (Weigh in motion) 

 MCS 

Det finns utöver ovanstående lista troligtvis fler åtgärder där en fördjupning skulle kunna 

vara meningsfull. Reversibla körfält och Varning för spökbilist är exempel på åtgärder 

som diskuterats under utredningen för eventuell fördjupning. Ovanstående sju 

prioriterade åtgärder bör därmed betraktas som ett första utkast för komplettering och 

vidare diskussion. 

Fördjupningen av prioriterade åtgärder syftar till att undersöka vilka effekter åtgärderna 

bedöms ha och i vilken utsträckning underlagen är av sådan kvalitet att de kan utgöra 

underlag för effektsamband. Med tanke på att antalet genomgånga utredningar har varit 

stort har bedömningen av underlagens kvalitet skett på en övergripande nivå. Det är 

också fullt tänkbart, och troligen sannolikt, att relevanta utvärderingar har gått oss förbi. I 
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den mån det kan finnas ytterligare utredningar som missats får en sådan fördjupning ske i 

ett senare skede.   

Fördjupning har gjorts utifrån tillgängliga utredningar och utvärderingar. Vejdirektoratet 

har på sin hemsida lagt ut underlagsrapporter som bedöms hålla god kvalitet och som 

därför är möjliga för planerare att använda sig av. Dessa utvärderingar har utgjort 

utgångspunkt vid fördjupning. Därutöver har, i den mån det funnits tillgängligt, även 

svenska utvärderingar använts. De studerade utredningarna har i första hand varit 

sådana som är officiella och publicerade.  
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4.2 Kövarning 

 

 

Figur 1 Exempel på kövarning utmed väg E6 i Göteborg. 

Systemet varnar trafikant för plötsligt uppkommande kö. Den primära målsättningen med 

kövarningssystem är att reducera risken för upphinnandeolyckor. Bilisterna får varning 

om kommande köer i tid och har på så sätt tid att anpassa hastigheten och får 

handlingsberedskap att stanna. Systemtypen är vanlig i storstäderna, men har av 

Trafikverket även byggts ut på andra orter. I Borås driftsattes i år ett kövarningssystem på 

väg 40. Primärt syfte är alltså att reducera olycksrisken, sekundärt syfte är att förbättra 

kapaciteten. 

 

Referenser 

 EasyWay (2009) TRIM Queue, Vejle N, Denmark. Evaluation report. November 

2009, version 1.0 

 EasyWay (2010), Guideline for the deployment of incident warnings 

 Movea (2011) ITS i kapacitetsutredningen, behov, system och effekter. 

Kapacitetsutredningen 

 Tempo Evaluation Expert Group, (2003) UK - M90 COMPANION Hazard 

Warning System. Report for EC 
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 Tveit et. al (2007) Trafikale virkninger og nytte av ITS 

 TÖI (2012) Trafikksikkerhetshåndboken 

 TÖI (2013) Verktöy för virkningsberegning av ITS-tiltak 

 Viking (2005) Overview of evaluations, MIP2005  

 

Åtgärdens effekt 

Movea (2011) beskriver övergripande vilka effekter kövarningssystem har och i vilka 

förhållanden kövarningssystem bör implementeras. I rapporten beskrivs att 

kövarningssystem kan användas för att mildra kapacitetsförluster och konsekvenser av 

störningar. Störst nytta bedöms ett kövarningssystem göra i lågtrafik då skillnaden mellan 

flöde uppströms och kön nedströms är som störst. Behov av kövarningssystem bedöms 

föreligga från cirka 50 000 fordon per dygn på 2+2-motorvägar.  

Movea beskriver även att det i Göteborg finns ett enkelt kövarningssystem med 

varningsmärke. Erfarenheter visar att inbromsningsförloppet blir lugnare och att 

bromssträckan förlängs när vägmärket är tänt.  

I rapporten görs en skattning av effekten av bland annat kövarningssystem. Skattningen 

baseras på erfarenheter från utvärderingar i Sverige och utomlands. Vilka antaganden 

som använts för bedömningen av kövarningssystem framgår emellertid inte. Studien 

bedömer att kövarning primärt har trafiksäkerhetseffekter och bör kombineras med MCS 

och variabel hastighet för att störst nytta ska uppnås.  

I Movea (2010) beskrivs effekten av kövarning framförallt i kombination med variabla 

hastigheter. I Holland har utvärderingar mellan 1983 och 1996 visat att 

genomströmningen kan öka med 4-5 % och sekundärolyckorna kan minska med 40-

50 %. Kövarningssystemen i Holland finns i praktiken längs hela motorvägnätet där den 

normala hastighetsgränsen är 120 km/h. I rapporten beskrivs även att svenska 

erfarenheter finns från Stockholm och Göteborg. I Göteborg finns ett enkelt 

kövarningssystem (beskrivet ovan) medan Stockholm har ett system kombinerat med 

rekommenderade hastigheter. Erfarenheterna från Stockholm indikerar att trafikanterna 

blir mer aktiva med rekommenderade hastigheter. Samtidigt följs inte hastigheterna, vilket 

innebär att bromssträckan blir kortare.  

Viking (2005) beskriver kövarning utifrån ett försök vid Tingstadstunneln i Göteborg. 

Samtidigt som kövarningssystemet installerades byggdes ett tredje körfält, vilket innebär 

att det är svårt att dra slutsatser om vad effekten av själva kövarningssystemet blir. I 

Vikings rapport beskrivs att under trafikincidenter tredubblades genomsnittshastigheten, 

från cirka 17-20 km/h till 60 km/h. Ett jämnare körmönster identifierades också. Eftersom 

ett tredje körfält byggdes samtidigt dras i rapporten slutsatsen att överförbarheten av 

resultatet är liten.   

Tempo (2003) beskriver utvärderingen av kövarning på en motorvägssträcka norr om 

Edinburgh. Resultatet från studien var att personskadorna per miljoner fordonskilometer 
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minskade från 0,1 till 0,06. När systemet var igång sjönk också hastigheten med 10-20 % 

och andelen som höll ett avstånd längre än 4,5 sekunder till framförvarande bil ökade. Att 

bilar höll längre avstånd till framförvarande bil visades även i studien EasyWay (2010). I 

EasyWay-studien, som omfattade ett motsvarande projekt i Italien sjönk hastigheterna 

med mellan 10 och 20 %, medan hastigheterna i Edinburgh sjönk med 0,5 % till 13 %.  

EasyWay (2009) avser ett projekt norr om Vejle i Danmark. I utvärderingen av systemet 

jämfördes trafiksäkerhetsdata från 2001-2005 med 2007-2008 (när systemet var i drift). 

Utvärderingen visar att antalet olyckor tycks vara i stort sett oförändrat men att antalet 

skadade minskar kraftigt, kalkylerat till 75 %. Med tanke på att antalet olyckor under den 

studerade perioden var ganska få bedöms det finnas en statistisk osäkerhet i materialet. 

Överförbarheten av resultatet bedöms vara god eftersom kövarningssystemet kunde 

betraktas som ett ”standardsystem”.  

I trafiksäkerhetshandboken (TÖI 2012) beskrivs att antalet olyckor med påkörning 

bakifrån minskar med cirka 24 % till följd av kövarning (övre gräns -37 %, nedre gräns -

10 %). Resultaten baserar sig på studier från 1992 och 1995. I handboken till verktyget 

SEVITS (TÖI 2013) bedöms vidare att kövarning leder till jämnare fart och minskar 

köerna med cirka 3 %.  

 

Underlagens kvalitet 

Det finns få studier om effekten av kövarning i Sverige. Den studie som finns tillgänglig, 

och som hänvisas till i flera rapporter, är utvärderingen av ett försök med kövarning i 

anslutning till Tingstadstunneln i Göteborg. Med tanke på att studien genomfördes 

samtidigt som ett tredje körfält byggdes ut på E6 är det svårt att dra några slutsatser 

utifrån resultaten, något som också poängteras i flera rapporter. I Stockholm finns 

kövarningssystem kombinerat med variabel hastighet (som en del i ett större 

motorvägssystem) och effekten av själva kövarningssystemet blir således svårt att 

särskilja.  

Övriga underlag avser utvärderingar av olika system på platser i Europa. Ibland tycks 

kövarningssystemen även innefatta variabla hastigheter, exempelvis i Holland som 

hänvisas till i Movea (2010). Det innebär att det är svårt att särskilja effekten av själva 

kövarningssystemet. Vidare tycks det inte finnas en enhetlig bild av effekten. Exempelvis 

uppvisar studierna i Edinburgh och Italien ett stort spann, från 0,5 % hastighetsminskning 

upp till 20 % hastighetsminskning när systemet var i drift. I TÖI (2013) bedöms 

trafiksäkerheten vara den primära effekten medan effekten på framkomligheten bedöms 

vara mer osäker. Sammantaget är det svårt att få en enhetlig bild av effekten av 

kövarning baserat på studerade utvärderingar. De studier som framstår som mest 

genomarbetade är EasyWay (2010) och Tempo (2003) men eftersom effekterna beskrivs 

med ett stort spann och på en övergripande nivå är det svårt att dra några slutsatser om 

möjligheterna till överförbarhet till svenska förhållanden.  
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4.3 Variabla hastigheter (väder- och trafikstyrd) 

 

 

Figur 2 Variabla hastigheter, exempel från Essingeleden Stockholm 

Variabla hastigheter (VH) används där det önskvärt att reglera hastigheten med hänsyn 

till väderförhållanden, trafikintensitet, trafiksäkerhet eller andra parametrar. Vanliga 

tillämpningar är: VH i korsning, en ”förklädd” trafiksignal som i landsvägskorsningar bidrar 

till tryggare fordonsseparering, väderstyrd VH - exempelvis hastighetssänkning på 

Ölandsbron vid mycket vind. VH i tunnel – reglering vid incidenter och underhållsarbeten i 

tunnlar. Den form av VH som väntas byggas ut i störst utsträckning är, vid sidan av 

tunnel-VH för Norra Länken och Förbifarten, variabla hastigheter inom ramen för MCS på 

ytvägnätet (se senare avsnitt). Syftet är då homogenisering (minska risken för 

chockvågor och flaskhalsar) och hastighetssänkning vid incidenter. Primära syften med 

variabel hastighet från ett övergripande perspektiv är att upprätthålla och förbättra 

trafikavvecklingen samt höja trafiksäkerheten.   

 

Referenser 

 EasyWay, (2010) Guideline for the deployment of speed control /variable speed 

limit - DG02 

 Movea (2011) ITS i kapacitetsutredningen, behov, system och effekter. 

Kapacitetsutredningen 
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 Nissan, A (2010) Evaluation of Variable Speed Limits: Empirical Evidence and 

Simulation Analysis of Stockholm's Motorway Control System. KTH Royal 

Institute of Technology. Stockholm, Sweden. 

 TEMPO, (2006) M25 Controlled Motorway Summary Report, 2006 

 VIKING Evaluation Group, (2009) Traffic controlled variable speed limits, Sweden 

 VIKING, (2006) Overview of evaluations, MIP2005 

 Vägverket (2008) Variabel hastighet – en lysande idé 

 

Åtgärdens effekt 

Viking (2009) beskriver effekten av ett försök med variabla hastigheter på sträcka som 

tillämpades vid Tingstadstunneln, E6 vid Mölndal, Norrtäljevägen och Ölandsbron. 

Försöken avsåg trafikstyrda variabla hastigheter. Utvärderingen visar att vid 

Tingstadstunneln bidrog systemet till en påtaglig ökning av genomsnittshastigheten. På 

hela sträckan från Tingstadstunneln till Mölndal minskade restiden med 5 %. Om även 

kösituationer inkluderas minskade restiden med 15 %. Avseende trafiksäkerheten gjordes 

en uppföljning i Mölndal två år efter att systemet introducerats. Av uppföljningen drogs 

slutsatsen att antalet olyckor per miljoner personkilometer hade minskat med 20 %. Det 

statiska underlaget bedöms dock vara för litet för att definitiva slutsatser ska kunna dras.  

I diskussionen om resultatens kvalitet beskrivs att försöket i Mölndal gjordes med en 

enskild fast mätstation, vilket gjorde före- och eftermätningar besvärliga. Dock tycks 

trafiksäkerhetsstatistik bekräfta att det har skett en jämnare körrytm efter införandet. De 

positiva effekterna från Mölndal och Tingstadstunneln visade sig inte vid införandet på 

Norrtäljevägen. Det skulle eventuellt kunna förklaras av ett sämre fungerande system. 

För att definitiva slutsatser om åtgärdens effekt ska kunna dras behöver sannolikt system 

på ytterligare en till två länkar utvärderas.  

Movea (2011) beskriver att trafikstyrd variabel hastighet kan leda till förbättrad kapacitet 

vid personbilshastigheter under 120 km/h. Störst relativ inverkan uppnås vid 

personbilshastigheter runt 100 km/h. Avgörande för kapacitetstillskottet vid variabel 

hastighet är inverkan på hastighetsspridningen enligt Movea. När hastighetsspridningen 

minskar, ökar kapaciteten. Under 80 km/h har inga ytterligare effekter på 

hastighetsspridnigen kunnat spåras.  
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Figur 3: Samband mellan variabel hastighetsgräns och kapacitetstillskott, källa: Movea 
(2011) 

Figur 3 är en sammanvägd bedömning utifrån erfarenheter i Tyskland, England och 

Holland.  

Nissan (2010) bedömer, i en avhandling från KTH, effekterna av variabla hastigheter på 

E4 i Stockholm. De variabla hastigheterna är en del av ett större motorvägssystem med 

incidentdetektering och körfältsstyrning. Studien visade att variabla hastigheter kan leda 

till viss positiv effekt på kapaciteten, men ytterligare empiriska studier krävs innan 

definitiva slutsatser kan dras. När man studerade bilisternas beteende konstaterades att 

de inte justerade hastigheten när de variabla hastighetsskyltarna var påslagna. Däremot 

fanns viss ökad beredskap för att kö kunde komma att uppstå längre fram.  

Tempo (2006) utvärderar ett system med variabla hastigheter, i kombination med 

textmeddelande om exempelvis köer. Systemet är sedan år 1995 (med ett 

incidentdetekteringssystem installerat år 1997) i drift på M25 utanför London. Studien 

visade på positiva effekter, framförallt avseende hastighetsvariationer. Antalet 

köbildningar under morgonperioden minskade också. När det gäller restider finns 

indikationer på att restiderna minskade något under högtrafik samtidigt som de ökade 

under lågtrafik, till följd av bättre hastighetsefterlevnad. Eftersom det saknades 

information om de trafikala förutsättningarna före åtgärdens införande kunde inga säkra 

slutsatser om systemets effekt dras, men studien bedömde att det kunde finnas 

långsiktigt positiva effekter av åtgärden.  

I EasyWay (2010) redovisas effekten av ett antal försök med variabla hastigheter på 

sträcka runt om i Europa. Variabel hastighet på sträcka tillämpas framförallt på 

motorvägar och en utvärdering ett system i anslutning till Barcelona visade på minskad 

restid med cirka 7 % (vilket motsvarade i genomsnitt 25 sekunder) och minskad stopptid 

med cirka 20 sekunder per resa. I Frankrike, på motorvägen A7-A9 som sträcker sig 

mellan Lyon och spanska gränsen, installerades ett system med trafikstyrda variabla 



  

 
 

 

 

20 (41) 
 
SAMHÄLLSEKONOMISKA EFFEKTER AV ITS-ÅTGÄRDER 

2015-02-06 

VERSION 1.0 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
 

VIHU 

p:\7205\7000388_granskning_sevits \000\07_arbetsmaterial \rapport\rapport_samhällsekonomiska_effekter_av_its_åtgärder_141127.docx  
 

 

hastighetsgränser på en 90 kilometerssträcka. Utvärderingar visar att antalet olyckor 

minskat med 20-30 % samtidigt som kapaciteten ökade med 3-5 %.  

För variabla hastigheter i korsning skriver Movea (2011) att trafikstyrda variabla 

hastigheter kan leda till att döda och svårt skadade kan sjunka med 15-40 % (utifrån 

Vägverkets utvärdering från 2008). Framkomlighetseffekter och miljöeffekter blir positiva 

men marginella.  

Vägverket (2008) gjorde en omfattande utvärdering av effekten av variabel hastighet i 

korsningar. Man konstaterar att hastighetssänkningar på 5-15 % erhölls och drog 

slutsatsen att variabla hastigheter i korsningar kan vara lämpligt på sträckor med högt 

primärflöde och cirka 20-30 % av primärflödet på sidovägarna. Effekten på hastigheten i 

studerade korsningar redovisas i diagrammet nedan. 

 

Figur 4: Förändring av medelhastighet vid införande av variabla hastigheter i korsningar. 
Staplarnas färg visar sänkning, höjning eller bibehållande av skyltad hastighet i samband 
med införandet. källa: Vägverket (2008), Variabla hastigheter – en lysande idé. 

Vidare ger man följande rekommendationer om tillämpning av variabla hastigheter i 

korsning.  

 ”VH bör övervägas när trafiken på huvudvägen uppgår till mellan 8 000 och 

14000 fordon/dygn och sidovägstrafiken uppgår till 20-30 %. Även med andra 

trafik-mängder kan VH motiveras om t ex sikten är begränsad eller av andra 

trafiksäker-hetsmässiga skäl. 

 Vid relativt mycket trafik på huvudvägen (> 10 000 f/dygn), men mindre andel 

trafik på sidovägarna (< ca 10 %) bör dynamisk varningsskylt kunna användas 
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(vägmärket ”korsande trafik” i form av VMS) tillsammans med fast lokalt 

hastighetsvägmärke. 

 Vid större andel trafik på sidoväg (> ca 35-40 %) kan lokalt, fast hastighetsväg-

märke övervägas. Korsande och svängande fordon från sidoväg blir i detta fall så 

vanligt förekommande att man alltid bör sänka hastighetsgränsen i närheten av 

korsningen.” 

 

Underlagens kvalitet 

Både vad gäller variabel hastighet i korsning och variabel hastighet på sträcka finns 

studier som utvärderat effekten av svenska system. För variabel hastighet i korsning 

gjorde Vägverket en utvärdering 2008 som omfattade ett stort antal korsningar. Med 

tanke på studiens omfattning bör den kunna utgöra underlag för vidare fördjupning av 

åtgärdens effekt. Då studien har ett par år på nacken kan det dock finnas skäl att se över 

om effekterna som redovisas fortfarande är giltiga.   

Vad gäller variabel hastighet på sträcka är studien inom Viking-projektet relativt aktuell. 

Emellertid framhålls att de positiva effekter som kunde skönjas i Göteborg inte var lika 

tydliga på E18. En förklaring som lyfts fram var att systemet inte fungerade lika väl på 

E18, och att ytterligare någon studie behövs innan åtgärdens effekt kan säkerställas. 

Movea (2011) beskriver i kapacitetsutredningen vilket kapacitetstillskott som kan 

uppkomma till följd av variabel hastighet vid olika hastighetsgränser. Vidare studier om 

vilka bedömningar och antaganden som ligger bakom beräkningen av kapacitetstillskottet 

kan emellertid krävas.  
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4.4 Påfartsreglering 

 

 

Figur 5 Påfartsreglering med trafiksignaler. 

På högtrafikerade motorvägar kan anslutande trafik från motorvägsramper skapa 

störningar i trafiken som reducerar huvudvägens kapacitet. Med påfartsreglering kan 

trafiken portioneras ut med syfte att uppnå smidigare vävning och förhindra köer så att 

huvudvägens kapacitet utnyttjas optimalt. Detta görs med speciella trafiksignaler som 

med korta grön-gul-röda intervaller bromsar upp påfartsflödet. Systemtypen finns på tre 

platser på E4 i Stockholm, och på senare tid även på en plats i Göteborgsområdet. 

Primärt syfte är upprätthålla trafikavvecklingen i trafiksystemet och att förhindra köer på 

huvudvägen. 

 

Referenser 

 CEDR, (2011) Ramp Metering, CEDR Fact Sheet task 12 

 Easyway, (2011) Evaluation of Ramp Metering on the A10 Amsterdam Ring 

Road 

 EasyWay (2007) EURAMP Deliverable 6.3 

 FDOT District Six ITS ANNUAL REPORT (Fiscal Year 2008/2009) 
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 Highways Agency, (2008) Integrated Traffic Management at Junction 33 of 

the M1, Evaluation Report 

 Movea (2010) Aktiv högtrafikledning - Kunskapsdokument och 

tillämpningsråd 

 Movea (2011) ITS i kapacitetsutredningen, behov, system och effekter. 

Kapacitetsutredningen 

 Tempo Evaluation Expert Group, (2009) Design, setting up and installation of 

ramp metering on motorways intersections 

 Tempo Secretariat (2004), UK- M6 Motorway Ramp Metering 1986-1997 

 TMS-DG03 (2012), RAMP METERING, Deployment guideline,  

 TÖI (2013) Verktöy för virkningsberegning av ITS-tiltak 

 

Åtgärdens effekt 

Movea (2010) hänvisar till EasyWay där effekten av påfartsreglering bedöms vara att 

olyckorna vid påfarten minskar med 10-40 %. Vävningsbeteendet förbättras och antal 

körfältsbyten minskar. Restiden kan minska med upp till 40 % medan hastigheten ökar 

med upp till 35 %. Köutbredningen minskar med upp till 50 % förbi flaskhalsen. Dessutom 

minskar variationerna i restider och genomströmningen ökar.  

I Stockholm infördes påfartsreglering under 90-talet, vid E18 vid Lahäll. Syftet var att 

förhindra att ett stort antal fordon som kom från en angränsande korsning med 

signalreglering skulle väva in i motorvägsflödet under en kort tidsperiod. Därför 

installerade påfartsreglering för att skapa ett utspritt flöde på rampen. Under perioden när 

systemet var i drift fanns emellertid problem med att kön växte och blockerade den 

signalreglerade korsningen. Erfarenheterna resulterade i att systemet släcktes ner.  

År 2006 installerade påfartsreglering på Essingeleden. Både Movea (2010) och Movea 

(2011) beskriver effekten av systemet. Effekterna på framkomligheten under morgonens 

rusningsperiod sammanfattas enligt följande.  

 den genomgående trafiken på Essingeleden ökar med upp till 700 fordon per 

timme 

 minskad restid på motorvägen med normalt 2-3 minuter 

 perioden med låga hastigheter (<10 km/h) i Södra Länken blir kortare 

 ökad restid på ramperna med normalt 1-5 minuter 

 problemet med lokala flaskhalsar kring påfarterna minskar eller försvinner 

Vidare skriver Movea (2011) att det i Holland finns cirka 50 reglerade påfarter. 

Erfarenheterna från Holland visar följande. 
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 Kapaciteten förbi påfarten (flaskhalsen) ökar med ca 3-5% 

 Hastigheten på motorvägen ökar med ca 10-20 km/h 

 Tillflödet från påfarten minskar med ca 10-40% på grund av ökade fördröjningar 

 Total fördröjning (huvudväg + påfart) minskar med ca 10-20% 

 Restid på motorväg minskar med ca 5-10% 

 Efterlevnaden av påfartssignalen uppgår till ca 85-95% 

Enligt Movea (2011) bör påfartsreglering implementeras när flödet på vägen överstiger 

120 000 fordon ÅDT. Påfartsstyrning kan förskjuta sammanbrott nära kapacitetsgränsen 

och köerna uppkommer därmed cirka 15-30 minuter senare än vad de annars skulle 

göra. Movea (2010) beskriver vidare att påfartsreglering bör övervägas vid omkring 80-

85 % av kapaciteten och om påtagliga tendenser finns att påfarten bidrar till att flaskhals 

uppstår vid rusningstid. Påfartsreglering bör då leda till följande effekter. 

- Restiden förbi flaskhalsen minskar med 2-3 minuter 

- Den genomgående trafiken ökar med 3-5 % 

- Olyckorna vid påfarten minskar 

- Ökad fördröjning uppstår på ramperna med normalt 1-3 minuter 

I Tempo (2009) görs en utvärdering av påfartsreglering på motorvägar i Tyskland. 

Resultatet visade att under högtrafiktid ökade medelhastigheten med 10 % samtidigt som 

kapaciteten ökade med 5 %. Det bedömdes även att trafiksäkerheten och miljön 

förbättrades, men några tydliga resultat redovisades inte.  

EasyWay (2011) utvärderade effekten av påfartsreglering på motorvägsringen runt 

Amsterdam. Utvärderingen visade att köerna minskade med 10 % och att restiden sjönk 

med upp till 30 % på flera länkar i ringen. Trafiksäkerheten bedömdes inte påverkas.  

CEDR (2011) beskriver effekten av påfartsreglering i flera olika länder i Europa. I 

Storbritannien har hastigheten på huvudnätet ökat med 7,5 % till följd av regleringen. För 

fordon på påfartsrampen bedöms förseningen vara relativt liten. I Frankrike reducerades 

tiden då hastigheten sjönk under 30 km/h. Restiden minskade med 15 % och 

medelhastigheten ökade med 10 %. I Frankrike innebar påfartsregleringen dessutom att 

trafiksäkerheten förbättrades då antalet rapporterade incidenter föll.  

I TÖI (2013) redovisas att det totala antalet olyckor, enligt norska 

trafiksäkerhetshandboken, bedöms minska med 18 %. Man gör också en genomgång av 

flera studier om hur framkomligheten påverkas till följd av påfartsregleringen. Man drar 

slutsatsen att reduktion av andelen som kör i kö uppgår till mellan 10 och 40 % medan 

genomsnittshastigheten ökar med mellan 5 och 15 %. 

Av ovanstående studier kan man konstatera att medelhastigheten bedöms öka med cirka 

10 % till följd av påfartsregleringen medan kapaciteten ökar med någon eller några 

procent. Olyckorna bedöms minska med resultaten är inte lika tydliga i det avseendet.   
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Underlagens kvalitet 

Påfartsreglering påverkar både restiderna på motorvägen och på rampen till motorvägen. 

Hur stora effekterna blir varierar lite beroende på vilken utvärdering som avses. De 

utvärderingar som finns vad gäller svenska system avser Essingeleden. Frånvaron av 

utvärderingar är en konsekvens av att det endast finns ett fåtal (fyra) system med 

påfartsreglering installerade i Sverige.  

De studerade utvärderingarna redovisar i huvudsak liknande effekter på 

medelhastigheten. Närmare studier bör dock ske, bland annat avseende vilka 

trafikförhållanden som gällt när utvärderingarna genomförts. Med tanke på att det finns ett 

relativt stort antal utvärderingar som studerat effekten av påfartsreglering bedöms 

förutsättningar finnas för att enkla effektsamband ska kunna tas fram. Det kräver 

emellertid en fördjupning avseende rapporternas kvalitet.  
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4.5 Pendelparkering med information 

 

 

Figur 6 Tavla med information om lediga parkeringsplatser och avgående bussar i 

anslutning till pendelparkering, exempel från Göteborg. 

I stadsområden är det önskvärt att trafikanter parkerar bilen vid bytespunkter och 

fortsätter sin inresa med kollektivtrafiken. Detta för att undvika att alltför mycket biltrafik 

kommer in i stadskärnorna, med parkerings-, trängsel- och miljöproblem som följd. Om 

detta understödjs av ett informationssystem kan bytesförfarandet förenklas. 

Vägvisningsskyltar med digital information om antal lediga parkeringsplatser och om 

närmsta avgång med kollektivtrafik kan uppföras i anslutning till pendelparkeringar. Syftet 

är att ge underlag för positivt resval. Systemtypen provades i Lerum i början av 2000-

talet, i Sickla 2009-2010 och är nu införd i stor skala i Västsverige. Primärt syfte med 

åtgärden är att som påverkansåtgärd verka för färdmedelsöverflyttning från bil till 

kollektivtrafik. 

 

Referenser 

 Göteborgs kommun (2013) Utvärdering informationsskyltar E45 

 Rodier, Shaheen, and Smirti (2006) Transit-Based Smart parking in the US. 

Behavioral analysis of San Francisco bay area field test, University of California, 

Berkeley 
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 Mortazavi, Pan & Jin (2009) Travel Times on Changeable Message Signs 

Volume II – Evaluation of Transit Signs, University of California 

 United States Department of Transportation (2008) Evaluation of Transit 

Applications of Advanced Parking Management Systems - Final Evaluation 

Report 

 Vägverket (2000) Samverkande trafikinformation i Park & Ride tillämpning  

 Vägverket (2003) ITS för parkering – behov och potential 

 

Åtgärdens effekt 

Pendelparkeringar med information är ett relativt vitt begrepp. Det kan dels avse 

information om tillgängliga pendelparkeringar, dels avse restidsinformation vid 

parkeringarna. De studerade utvärderingarna avser pendelparkeringar med information 

både om tillgängliga parkeringsplatser och om avgångar med kollektivtrafiken.  

Vägverket (2003) är framförallt inriktad på behovet av, och potentialen för, ITS för 

parkering snarare än effekten av ITS-åtgärder. Fokus är inte heller primärt på 

pendelparkeringar utan på parkeringsinformation generellt. I rapporten beskrivs vilka 

förutsättningar som krävs för att information och tjänster rörande parkering ska bli en 

effektiv åtgärd.  

I rapporten beskriver man vilka förutsättningar som krävs för att information och tjänster 

rörande parkering ska bli effektiv som åtgärd. Man drar bland annat slutsatsen att de 

flesta förare redan före avresan har en plan för var man ska parkera. Närheten till 

slutdestinationen är därför av betydelse för att informationen ska bli effektiv. Behovet av 

information ökar om det planerade förstahandsvalet för parkering är fullbelagt, om trafiken 

är ovanligt intensiv eller om föraren har dålig lokalkännedom. 

United States Department of Transportation (2008) utvärderar effekten av två system, ett 

vid två pendeltågsstationer söder om Chicago och ett vid två metrostationer i 

Montgomery County, Maryland. Systemen var konstruerade så att trafikanterana fick 

realtidsinformation om tillgängliga parkeringsplatser vid metrostationerna. Enligt 

utvärderingen uppgav vissa resenärer att systemet innebar att man bytte färdmedel 

oftare. Två respektive fyra procent i Chicago uppgav att de använde pendeltåget oftare till 

följd av informationssystemet. Samma resultat återfanns i Montogmery, där uppgav 

mellan fyra och arton procent att de använde metron oftare. Däremot fanns inget stöd för 

att antalet passagerare på pendeltåget och metron ökade. Den största positiva effekten 

bedömdes vara att bilisterna uppskattade informationen i sig.  

Mortazavi, Pan & Jin (2009) beskriver effekten av realtidsinformation på skyltar i 

trafiksystemet. Tre skyltar installerades i Kalifornien och skyltarna redovisade restid i 

kollektivtrafik och restiden på motorväg. Skyltarna var aktiverade under högtrafiktid och 

visade endast restidsjämförelser när tågtrafiken gick snabbare än att färdas på motorväg. 

Av de som uppfattat skyltarna var det cirka 5 % som har bytt färdmedel medan en större 
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andel, cirka 41 % angav att de skulle kunna tänka sig att byta färdmedel i framtiden. 

Däremot angav respondenterna ett antal skäl till att inte byta färdmedel, bland annat 

distans och parkeringsmöjligheter.  

Vägverket (2000) analyserade ett ”park and ride”-system vid Aspen i Lerum, utanför 

Göteborg. Systemet innebar att trafikanterna fick realtidsinformation om restider till 

centrala Göteborg samt information om nästa avgång med pendeltåg samt restid med 

pendeltåg. Utvärderingen visade att en klar majoritet av bilisterna var positiva till skylten 

och budskapet. Dock uppgav 40 % att de inte ansåg att bilrestiden stämmer överens med 

den verkliga restiden. Eftersom det sällan var allvarliga trängselproblem in mot Göteborg 

varierade bilrestiden mycket litet. 15 % av respondenterna har i vissa fall övervägt att 

byta till kollektivtrafiken. Åtgärden bedöms emellertid inte ha inneburit några förändrade 

resmönster.  

Göteborgs kommun (2013) avser två informationsskyltar vid Nödinge respektive 

Älvängen i syfte att underlätta och öka användandet av pendelparkeringarna vid E45. 

Studien riktade sig både till bilpendlare och till pendelparkerare och syftet med studien 

var att undersöka hur pendlarna uppfattade informationen. Framförallt pendelparkerarna 

upplever att det finns en nytta med systemet och beskrivning av trafikstörning bedöms 

vara den största nyttan. Samtidigt är det en liten andel av bilpendlarna som uppger att de 

kommer att nyttja det nya systemet i framtiden. Både bilpendlare och pendelparkerare 

upplever att det fungerar bättre att pendla med bil och tåg nu (2013) jämfört med året 

innan. I vilken mån det är en konsekvens av systemet med informationsskyltar framgår 

emellertid inte.  

Rodier, Shaheen, and Smirti (2006) utvärderar ett system med information om tillgängliga 

p-platser vid pendelparkeringar. Systemet omfattade dels information om tillgängliga p-

platser, dels möjlighet att reservera p-platser via internet eller mobiltelefon. Till en början 

var systemet med reservationer gratis, men efter ett tag infördes en avgift på 1 $ vid 

reservation om man befann sig på vägen och valde att ställa sin bil och 4,5 $ om man 

reserverade i förväg. Totalt genomfördes 177 intervjuer med personer som deltog i testet. 

Av dessa använde 35,8 % systemet med pendelparkeringar någorlunda regelbundet. 

Systemet ledde till ökad nyttjande av pendelparkeringar, totalt ökade antalet resor via 

pendelparkeringar med mellan 4,4 och 5,0 resor per månad. Tiden som det tog att åka till 

arbetet minskade från 50,1 till 47,5 minuter.  

De slutsatser man kan dra från studierna är att pendelparkering med information bedöms 

leda till små effekter på färdmedelsvalet. Det beror i hög utsträckning på att resenärerna 

redan i ett tidigt skede bestämt sitt färdmedelval. Däremot kan parkeringsinformation 

medföra ett effektivare utnyttjande av befintliga parkeringar.  

 

Underlagens kvalitet 

Underlagen påvisar i huvudsak liknande effekt av pendelparkering med information. Den 

positiva effekten som uppnås bedöms i huvudsak vara att pendelparkeringarna nyttjas 

effektivare. Enligt en av studierna uppnås vissa positiva effekter på färdmedelsvalet – 
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5 % av respondenterna beskrev att de bytt färdmedel. Det är dock oklart i vilken 

utsträckning förändringen av färdmedel var en följd av systemet eller om bytet skulle skett 

även utan åtgärden.  

Det finns få tillgängliga svenska utvärderingar av pendelparkering med information. De 

två studier som lästs inom ramen för den här studien är från Vägverket (2000) och från 

Göteborgs kommun (2013). I båda dessa studier har bilpendlarna uttryckt sig positivt 

avseende informationen, men ingen har lyckats påvisa någon övrig påtaglig effekt. 

Vägverkets studie gör i högre utsträckning anspråk på att bedöma de övergripande 

effekterna av åtgärden medan Göteborgs kommuns studie framförallt beskriver hur 

bilisterna uppfattar anläggningen.  

Övriga studier är utvärderingar från USA, varav Rodier, Shaheen och Smirti (2006) 

beskriver ett system som avviker en del från övriga utvärderingar då det avser 

möjligheterna att reservera en parkeringsplats. Överförbarheten av dessa studier till 

svenska förhållanden behöver studeras närmare innan slutsatser kan dras om dess 

kvalitet. Det är tänkbart att trängselförhållandena i USA är mer omfattande än i Sverige 

och att restidsvariationerna därför är större. Det kan leda till att nyttorna av ett system 

med pendelparkeringar kombinerat med restidsinformation är större i USA.     

Eftersom den största effekten av åtgärden primärt tycks vara förbättrad information om 
tillgängliga parkeringar är det framförallt värderingen av denna som bör vara av intresse 
för vidare studier. Då parkeringsinformation i första hand är en kommunal åtgärd har 
ingen särskild fördjupning gjorts inom ramen för den här utredningen.   
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4.6 Restids- och incidentinformation 

 

 

Figur 7 Restidsinformation på väg E6 – Göteborg. 

Restids- och incidentinformation kan tjäna flera syften. Dels utgör tjänsten en 

upplysningsservice till trafikanterna som i bästa fall kan reducera stress i trafiken. Dels 

kan tjänsten bidra till en förbättrad framkomlighet genom att bilisterna kan välja en annan 

väg vid köbildning och incidenter. Informationen är av intresse för till exempel pendlare i 

samband med olyckor eller köbildning på vägen.  

 

Referenser 

 EasyWay, (2009): Multi-modal Traveller Information Service, 

Trafikken.dk/Hovedstaden, Denmark, June 2009 

 TEMPO (2003) UK- TMC Service Evaluation 1998 - 2001 

 TEMPO (2008) Traffic Scotland Web Information Services 

 TØI (2006) Trafikanternes värdesättning av information i samband med 

arbetsresor. TØI rapport 620 

 VIKING, (2006): Overview of evaluations, MIP2005 

 TÖI (2013) Verktöy för virkningsberegning av ITS-tiltak 
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 Vejdirektoratet (2013) Vaerdisaettning af trafikinformation  

 

Åtgärdens effekt 

I TÖI (2013) beskrivs att åtgärden inte bedöms ge någon effekt på varken 

trafiksäkerheten eller på miljön. Vad gäller framkomlighet är kunskapsunderlaget 

bristfälligt. I studien bedöms emellertid resenärerna värdera ökad information, varför 

restidsinformationssystem bedöms bidra till ökad nytta. Det antas att nyttan av 

restidsinformation uppgår till 2,12 kronor per resa med bil till och från arbetet och 2,83 

kronor vid resa i tjänsten. Resultatet baseras på en studie av AutoPASS restidssystem i 

Oslo. TÖI skriver emellertid att resultaten inte utan vidare kan föras över till andra 

restidssystem, vilket är en av svagheterna med studien. Värdena kan eventuellt 

användas som en teoretisk bedömning av vad restidsinformation maximalt kan ge för 

nytta till trafikanterna.  

Vejdirektoratet (2013) har tagit fram en metodbeskrivning för värdering av 

trafikantinformation. Denna värdering tillämpas vid samhällsekonomisk beräkning av ITS-

åtgärder i Danmark. Värderingen utgår från en studie genomförd av COWI 2012/2013, 

vilken baserar sig på enkäter med resenärer. Resultaten från studien visar att det finns tre 

aspekter av restidsinformation/trafikantinformation som resenärerna värderar. 

i) Värdet av att kunna spara tid genom att ändra rutt 

ii) Värdet av möjligheten att kunna informera andra 

iii) Värdet att få stilla sin nyfikenhet om vad det är som pågår och hur lång tid 

det varar. 

I rapporten poängteras att man bör vara medveten om att inte beräkna tidsbesparingen 

två gånger, dvs. både i form av värdet av att kunna spara tid och i form av själva ruttvalet. 

Det som påverkar värdet av trafikinformation är följande. 

 Hur mycket information trafikanten får, vilket talar för ökad trafikinformation 

 Hur mycket trängsel trafikanten upplever 

 Om det finns information om olycka, vägarbete eller trängsel 

Utifrån ovanstående resonemang och resultaten från enkäten dras slutsatser om hur 

trafikanterna värderar restidsinformation. Värderingarna är kategoriserade utifrån olika 

nivåer på trafikinformation. Det beräknade värdet ligger på mellan 0,5 och 4 öre per bil 

och kilometer. Vejdirektoratet anger själva att man ligger betydligt lägre i värderingarna 

än exempelvis norska studier från TÖI (2006, se nedan).  

I den danska studien diskuterar man eventuella osäkerheter och konstaterar att när det 

gäller urval och signifikans är osäkerheterna små. En osäkerhet kan emellertid vara hur 

svaren tolkas, bland annat avseende om trafikanterna i realiteten skulle komma att betala 

den summa man uppgett sig vara beredd att betala. Man beskriver att det i många studier 

finns en tendens att överskatta den verkliga betalningsviljan. I studien har man justerat för 
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detta faktum, vilket bedöms minska risken för överskattning. Analysen har dock skett 

utifrån antagandet att det finns ett heltäckande informationssystem som ger trafikanterna 

all relevant information.  

TÖI (2006) är en studie av bilpendlares värdering av trafikinformation i Oslo. Studien 

genomfördes i form av en enkätundersökning. Enkätundersökningen redovisade tre 

nivåer av trafikantinformation, benämnt A, B och C. Typ A innebär att man får information 

om trafikförhållanden via radio eller omställbara vägmärken längs vägen. Det kommer att 

finnas information om ovanliga förseningar, orsaken till dessa och eventuella omvägar. 

Typ B innebär att man får kontinuerlig uppdaterad information om trafikhastigheten på 

valda vägavsnitt och om köerna ökar eller minskar. Informationen kan ges i form av 

variabla meddelandeskyltar längre vägen eller via SMS-meddelande. I typ C får man 

dessutom information om den snabbaste vägen från A till B, när trafiken på alla 

alternativa vägar beaktas. Detta tillhandahålls via radio eller via navigationssystem i bilen.  

Redovisningen av betalningsvilja redovisades dels i form av kronor per timme och kronor 

per resa. Högst var betalningsviljan för att reducera kötiden och för att få information i 

form av typ C.  

Tempo (2003) beskriver effekten av att installera ett antal radioapparater i bilar. 

Radioapparaterna förmedlade textbaserade trafikmeddelande, vilka också spelades upp. 

Av de som hade apparaterna installerade ändrade mellan 37 och 48 % sin rutt. Över 

80 % av de som bytt rutt var nöjda med systemet. Av de som använts systemet var 37 % 

villiga att fortsätta använda det till ett pris på 96 pund per år. Studien avsåg ett testförsök 

som genomfördes 2000 och 2001. 

Easy Way (2009) utvärderade en trafikinformationshemsida, motsvarande trafiken.nu, i 

Köpenhamn, Danmark. Utvärderingen avser i första hand kännedom om hemsidan. 

Studien visade att 3 av 4 radiostationer nyttjade hemsidan för att levererade 

trafikinformation. Samtidigt var andelen besökare lägre än förväntat – 261 000 det första 

året.  

Även Tempo (2008) redovisar effekten av en hemsida där information om restider 

presenteras. Hemsidan tycks avse hela Skottland. Utvärderingen skedde i form av en 

enkätundersökning där 441 personer intervjuades. Av de intervjuade hade 67 % av 

respondenterna använts hemsidan dagligen eller åtminstone två gånger i veckan. 25 % 

hade gjort långsiktiga förändringar av sina resplaner, och av dessa hade 40 % gett sig av 

tidigare eller senare medan 40 % hade tagit en annan rutt. 6 % angav att de åkte 

kollektivt oftare.  

 

Underlagens kvalitet 

De granskade underlagen avser utvärderingar av flera olika åtgärder av något skiftande 

karaktär. Gemensamt är att åtgärderna avser information i syfte att få trafikanterna att bli 

uppmärksamma på en särskild händelse och möjliggöra byte av resväg eller färdmedel. 

Medlet för detta varierar dock – från hemsidor till fasta, fysiska skyltar. Därför blir det 
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svårt att skapa en enhetlig bild av effekten av restidsinformation. Det är exempelvis svårt 

att fastställa i vilken mån bilister faktiskt anpassar sig till följd av informationen och på 

vilket sätt anpassningen sker.  

Det tycks dock finnas flera undersökningar som försökt uppskatta trafikanternas värdering 

av informationen. I Norden har åtminstone två aktuella studier gjorts, även om studierna 

delvis mäter olika saker. TÖI (2013) avser effekten av ett AutoPass-system med fysiska 

restidsskyltar medan Vejdirektoratets och TÖI:s (2006) studie avser olika typer av 

trafikantinformation. Måttenheten varierar också, från värdering per resa till värdering per 

kilometer. Studierna är emellertid aktuella och bedöms, vid en första genomläsning, vara 

väl genomarbetade. Det finns således förutsättningar för fördjupning med utgångspunkt i 

de studierna i Danmark och Norge.  
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4.7 Viktkontroll under färd (Weigh in Motion)  

 

 

Figur 8 Montering av anläggning för viktkontroll under färd. 

Tungt lastade fordon sliter på vägen och är ett problem för väghållaren, miljön och 

samhället. Exempelvis påverkar en 13-tons lastbilsaxel vägen lika mycket som tre 10-

tons lastbilsaxlar. (High Speed) Weigh-In-Motion är ett system som med givare i 

vägbanan väger fordon när de passerar. Samtidigt detekteras hastighet, fordonets längd 

och axelavstånd. När fordonet åker förbi registreras om och var fordonet är lastat mer än 

tillåtet. Systemtypen finns sedan 2011 i Hallunda söder om Stockholm och installerades i 

oktober 2014 i Göteborg. 2015 väntas ett införande också ske i Helsingborg. Primära 

syftet med åtgärden är att minska förekomsten av olagligt lastade fordon på vägnätet.  

 

Referenser 

 Trafikverket (2011) Ny vägvåg fångar överlaster i farten, Godset Nr. 4 2011 

 Sweco (2014) Underlags-PM, WIM Hallunda  

 Zhang (2007), An Evaluation of the Technical and Economic Performance of 

Weigh-In-Motion Sensing Technology. University of Waterloo, Canada 

 

Åtgärdens effekt 

Det tycks finnas relativt få aktuella tillgängliga utvärderingar av viktkontroll under färd. 

Vejdirektoratet har inte publicerat någon rapport på sin hemsida och inte heller i Sverige 

finns några utvärderingar gjorda. Sweco (2014) har tagit fram en rapport om bedömda 

effekter av införandet av systemet i Hallunda. I Swecos rapport finns en översiktlig 

beräkning av nyttorna och kostnaderna, utifrån antagandet att systemet minskar behovet 

av vägunderhåll. Antagandet som gjordes var att viktkontroll under färd minskade 
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vägunderhållet med 25 % under anläggningens livstid. Det framgår inte av rapporten vad 

som ligger till grund för antagandet om 25 % minskat vägunderhåll. Däremot beskrivs att 

förekomsten av överlaster minskat med 80 % till följd av systemet och att extremlaster i 

80-tonsklassen nästintill försvunnit. Någon överflyttning av fellaster till sekundärvägnätet 

har inte kunnat observeras. I Trafikverket (2011) beskrivs samma effekt av 

projektledaren. 

Zhang (2007) är en omfattande rapport baserat på erfarenheterna av viktkontroll i USA. 

Syftet med rapporten är att se över vilka effekter viktkontroll ger och i vilken mån 

viktkontroll kan vara en implementerbar åtgärd i bland annat Kanada Rapporten har ett 

relativt stort fokus på de tekniska aspekterna av viktkontroll under färd och vilka för- och 

nackdelar som finns med olika sorters viktkontroll. Vissa trafikala effekter av viktkontroll 

under färd nämns, exempelvis att överlastade fordon har högre olyckskvot, men 

rapporten bedöms i första hand effekten av viktkontroll jämfört med effekten av ett statiskt 

system.  

 

Underlagens kvalitet 

Med tanke på det begränsade underlaget som har studerats är det svårt att dra några 

slutsatser om det finns utredningar som skulle kunna utgöra underlag för framtagande av 

effektsamband.  

Det går att konstatera att de studier som lästs inom ramen för det här uppdraget inte är 

tillräckliga för att bestämma åtgärdens effekt. Den rapport Sweco publicerade bygger i 

huvudsak på uppgifter från ansvarig projektledare i Hallunda och överförbarheten till 

effektsamband är således liten. Om det skulle finnas dataunderlag före och efter 

åtgärdens införande som stödde projektledarens slutsatser skulle sådant underlag 

eventuellt kunna vara användbart. Utifrån det som framgår av rapporten är det emellertid 

svårt att dra några slutsatser om underlaget kvalitet. I takt med att flera nya system 

installeras i Sverige kan det komma utvärderingar som ger bättre underlag för bedömning 

av åtgärdens effekt.   

Zhangs rapport är ambitiös men rapportens fokus är inte i första hand att studera 

viktkontrollens trafikala effekter. Därför bedöms studien i mycket liten utsträckning vara 

användbar för Trafikverket.  
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4.8 MCS 

 

 

Figur 9 Exempel på tavlor i MCS för Göteborg. 

Motorvägssystem, eller MCS (Motorway Control System) är ett paraplysystem för 

kapacitets och säkerhetshöjande delsystem som informerar och reglerar trafik på 

motorväg. Grundkomponenterna är en styrningsfunktion från en trafikledningscentral 

samt kommunikationsdel mot trafikant, i form av KFS (körfältssymboler), samt i valda 

delar delsystem som också kan tillämpas fristående exempelvis VH, kövarning, 

trafikinformationstavlor etc. Det finns idag planläggning för reinvestering och utbyggnad 

av storstädernas MCS-system, det handlar bland annat om att utrusta stadsmotorvägar 

med variabla hastigheter, trimningsåtgärder för ökad kapacitet och att binda samman 

befintligt utrustade sträckor med varandra. Primära syften med åtgärden är att 

upprätthålla och förbättra trafikavvecklingen samt höja trafiksäkerheten.  

 

Referenser 

 Federal Highway Administration (2007) Active Traffic Management: The Next 

Step in Congestion Management 

 Nissan, A (2010) Evaluation of Variable Speed Limits: Empirical Evidence and 

Simulation Analysis of Stockholm's Motorway Control System. KTH Royal 

Institute of Technology. Stockholm, Sweden. 



  

   

 
 

37 (41) 
 
 SAMHÄLLSEKONOMISKA EFFEKTER AV ITS-ÅTGÄRDER 

2015-02-06 

VERSION 1.0 

 

 
 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
1

4
  

VIHU p:\7205\7000388_granskning_sevits\000\07_arbetsmaterial\rapport\rapport_samhällsekonomiska_effekter_av_its_åtgärder_141127.docx 

 

 Movea (2010) Aktiv högtrafikledning - Kunskapsdokument och tillämpningsråd 

 Movea (2011) ITS i kapacitetsutredningen, behov, system och effekter. 

Kapacitetsutredningen 

 

Åtgärdens effekt 

Nissan (2010) utvärderar effekten av variabla hastigheter i motorvägssystemet på E4 i 

Stockholm. Utvärderingen avser både variabla hastigheter och effekten av variabla 

hastigheter kombinerat med motorvägskontroll. Motorvägssystemet på E4 innehåller 

både hastighets- och körfältsstyrning. Ett incidentdetekteringssystem känner av 

långsamtgående eller stillastående trafik, vilket påverkar den skyltade hastigheten på de 

variabla skyltarna. I studien beskrivs att data omfattande bland annat trafikens fördelning 

över dygnet och medelhastighet före och efter införandet av variabla hastigheter 

samlades in. I uppsatsen dras emellertid slutsatsen att eftersom trafiksituationen när 

incidenter uppstår skiljer sig åt och är dynamiska är det svårt att dra några definitiva 

slutsatser om systemets påverkan. Huruvida förarna påverkas av systemet är svårt att 

bedöma. Detta problem försökte lösas genom att endast studera tidsperioder där 

trafiksituationerna liknade varandra. Utifrån data från tre fasta mätstationer drogs 

slutsatsen att effekten av systemet var liten. Visst stöd finns för att variabla hastigheter 

leder till förbättrad kapacitet men ytterligare empiriskt underlag krävs.  

Uppsatsen studerade även bilisternas beteende för att se hur de reagerade på de 

variabla hastighetsskyltarna. Nissan drog slutsatsen att bilisterna inte anpassade 

hastigheten men att de var mer uppmärksamma på eventuella köbildningar.  

Movea (2011) beskriver övergripande vilka effekter MCS har och i vilka förhållanden MCS 

bör implementeras. I rapporten beskrivs att körfältsstyrning på motorväg beräknas ge 

färre blockeringar till följd av olyckor och kortare blockeringstider. Tidigare resultat från 

MCS-systemet i Stockholm, med rekommenderade hastigheter, visar på minskade 

utsläpp motsvarande cirka 5 % minskning av CO2. Senare studier visar emellertid att 

trafikanterna är mer aktiva och väljer körfält tidigare, men att de rekommenderade 

hastigheterna inte följs och att bromssträckan blir kortare. Kapacitetsförändringen till följd 

av ITS blir således marginell. Movea drar slutsatsen att ett MCS-system bör bestå av 

både föreskrivna hastighetsgränser och varningsmärken för att bli så effektiv som möjligt. 

I en tidigare studie av Movea (2010) utvecklas resonemanget om körbeteende vid 

variabla hastigheter på motorväg. I rapporten beskrivs att bilister i det högra och mellersta 

körfältet försöker uppnå den rekommenderade hastigheten och därför höjer farten. I det 

vänstra körfältet upplevs skyltarna som kövarning och hastigheten sänks därför. Resultat 

är minskad hastighetsspridning.  

Movea (2011) hänvisar även till studier av MCS i Holland där utvärderingar visar att 

hastighetsspridningen minskade och att medelhastigheten sjönk med 5-7 %. 

Erfarenheterna indikerar cirka 4-5 % högre kapacitet och minskade restider med 10-15 % 

i högtrafik.  
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Federal Highway Administration (2007) skriver i en omvärldsanalys av europeiska länders 

arbete med aktiv trafikledning (däribland körfältsstyrning, hastighetsharmonisering, 

vägrensstyrning och dynamisk skyltning) att kapaciteten under perioder med trängsel 

ökade med mellan 3 och 7 % och att en övergripande kapacitetsökning på mellan 3 och 

22 % kunde observeras. Primärolyckorna minskade med mellan 3 och 30 % samtidigt 

som sekundärolyckorna minskade med mellan 40 och 50 %.  

 

Underlagens kvalitet 

De studerade underlagen ger en skiftande bild av MCS effekter. Det kan ha sin förklaring 

i att MCS är ett system som omfattar flera olika åtgärder och vars syfte är att ge effekter 

på systemnivå. Den mest omfattande rapport om MCS som studerats inom ramen för den 

här utredningen är forskningsuppsatsen från KTH av Nissan. Enligt studien finns det 

indikationer på att MCS medför förbättrad kapacitet, men det saknas tillräckligt underlag 

för att definitiva slutsatser ska kunna dras. Förarna bedöms inte ha anpassat 

hastigheterna i någon särskild hög utsträckning. Samma slutsats drar Movea (2011) även 

om Movea (2010) skriver att hastighetsspridningen kan minska.  

Den studie som tydligast påtalar de positiva effekterna av MCS är Federal Highway 

Administration, men här är storleksintervallet på effekterna betydande.  

Nissans studie bedöms vara så pass aktuell och omfattande att den bör kunna fungera 

som underlag för fortsatt bedömning av åtgärdens effekt, även om det framgår att 

effekterna av åtgärden är svårbestämda.  
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4.9 Övergripande slutsatser utifrån utvärderingar av prioriterade åtgärder 

Ovanstående fördjupning av prioriterade åtgärder ger en inblick i åtgärdernas effekter och 

i vilken mån utvärderingarna är av sådan kvalitet att de kan utgöra underlag för 

effektsamband. Bedömningarna av studerade utvärderingar är på en övergripande nivå, 

men några generella slutsatser är emellertid möjliga att dra. 

En sådan slutsats är att även om utvärderingarna är många refererar de i flera fall till 

varandra eller till en enskild studie. Det gäller framförallt EU-studier (inom exempelvis 

EasyWay eller Tempo) som samlar flera utvärderingar inom en rapport. Bland annat 

utvärderingen av kövarning vid Tingstadstunneln i Göteborg förekommer i flera rapporter, 

trots att tillförlitligheten i resultatet är liten. 

Många studier beskriver effekterna på en övergripande nivå, med ett relativt stort spann 

avseende effekter. Exempelvis kan det framgå att trafikstyrda variabla hastigheter 

minskar personskadeolyckorna med mellan 20 och 40 %. Dessa stora spann försvårar 

eller omöjliggör översättning till effektsamband som kan användas av Trafikverket i 

samhällsekonomiska beräkningsverktyg.  

Även om det finns flera aktuella utvärderingar avseende en specifik åtgärd kan 

utvärderingarna beskriva olika typer av effekter. En utvärdering av kövarningssystem kan 

beskriva effekten på kösituationer medan en annan utvärdering istället endast redovisar 

hur upphinnandeolyckorna påverkas. Det innebär att jämförelse mellan studierna 

försvåras. Vidare beskrivs i hög utsträckning de positiva effekterna med en specifik 

åtgärd. Eventuella negativa eller försumbara effekter utelämnas ofta, vilket ytterligare 

försvårar bedömning av åtgärdens effekt.  

Det är många gånger svårt att dra slutsatsen om åtgärdens effekt eftersom det inte 

framgår under vilka förutsättningar åtgärden utvärderats. Det är i flera fall otydligt vilka 

trafikala förutsättningar som rått före och efter åtgärden genomförts. Det innebär att det 

sannolikt krävs fördjupad utredning om hur utvärderingen genomfördes och vilken 

trafiksituation som rådde under utvärderingen.  

För några av de studerade åtgärderna bedöms det finnas underlag som är av så pass 

god kvalitet att det finns skäl att ytterligare studera underlaget och bedöma i vilken mån 

det kan utgöra underlag för enkla effektsamband eller möjligen effektsamband. De 

åtgärder som framförallt bedöms vara intressanta att studera närmare är. 

 Variabla hastigheter 

 Påfartsreglering 

 Restids- och incidentinformation  

 MCS 
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5 Diskussion - effektsamband och ITS-åtgärder inom Trafikverket 

I det här kapitlet förs en diskussion om möjligheterna att på olika sätt bedöma ITS-

åtgärders effekter, i den mån det saknas tillräckligt underlag för att skapa skarpa 

effektsamband. Tre olika typer av tillvägagångssätt diskuteras, enkla effektsamband, 

samlad effektbedömning och det som benämns den danska ”modellen” och som avser en 

form av expertbedömningar.  

5.1 Enkla effektsamband 

Trafikverket har tagit fram ett dokument för enkla effektsamband
1
. De förenklade 

effektsambanden avser åtgärder där effekterna behöver utvecklas ytterligare innan de 

presenteras i effektkatalogerna och implementeras i Trafikverkets beräkningsverktyg. De 

enkla effektsambanden beskriver effekter där det råder oklarhet kring storleken och 

omfattningen och/eller hur effekterna ska värderas. I dokumentet som Trafikverket tagit 

fram beskrivs åtgärdernas potential i förhållande till uppställda transportpolitiska mål.  

De enkla effektsambanden utgör en form av enklare verifiering där bevisföringen är 

mindre än för ett vanligt effektsamband. De förenklade effektsambanden ska ses som 

komplement till effektkatalogerna och syftet är främst att de ska användas i 

åtgärdsplaneringsarbetet för mindre kostsamma åtgärder.  

Med tanke på att det finns stora osäkerheter avseende dels studerade ITS-åtgärders 

effekter och dels utvärderingarnas kvalitet och generaliserbarhet är ett tänkbart scenario 

att enkla effektsamband för ett antal åtgärder tas fram. Enkla effektsamband kan vara ett 

första steg på vägen tills dess att etablerade effektsamband som kan användas i 

Trafikverkets verktyg för effektberäkning tas fram. 

 

5.2 Samlad effektbedömning 

Inom Trafikverket tillämpas metoden Samlad effektbedömning. I en Samlad 

effektbedömning beskrivs vilka effekter och kostnader en föreslagen åtgärd skulle få om 

den genomförs. Samlad effektbedömning (förkortas SEB) är ett beslutsunderlag med 

syfte att utgöra ett stöd för planering, beslut och uppföljning. I den samlade 

effektbedömningen beskrivs åtgärdens effekter ur tre oviktade beslutsperspektiv: 

 Samhällsekonomisk analys: effekter som värderats monetärt och effekt som 

bedömts 

 Transportpolitisk målanalys: hur påverkas de transportpolitiska målen 

 Fördelningsanalys: hur fördelar sig nyttorna på olika grupper 

                                                      
1
 Trafikverket, Enklare effektsamband för transportpolitisk måluppfyllelseanalys 

http://www.trafikverket.se/PageFiles/155468/enkla_effektsamband_for_transportpolitisk_maluppfyll
elseanalys.pdf 
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I mallen för samlad effektbedömning är det möjligt att inkludera även ej kvantifierbara 

effekter. Om det inte är möjligt att ta fram implementerbara effektsamband för ITS-

åtgärder är det möjligt att hantera dem som en ej prissatt effekt. I den mån nyckeltal 

avseende exempelvis resenärers värdering av information kan tas fram skulle det kunna 

utgöra en prissatt effekt som kan kompletteras manuellt.  

 

5.3 Den danska ”modellen” 

Trafikverket har under många år haft olika samarbeten med de övriga nordiska 

vägmyndigheterna inom ITS-området. Projektet SEVITS var ett resultat av detta och 

projektet skulle initialt omfatta Sverige, Danmark och Norge. Under den inledande fasen 

av projektet valde dock Danmark att gå ur samarbetet och fokusera på sitt interna arbete 

kring samhällsekonomiska beräkningar av ITS. 

I Danmark har Vejdirektoratet haft ansvaret att utarbeta en metodik för 

samhällsekonomiska beräkningar av ITS. Den metodik som har framtagits baseras på 

Transportministeriets officiella metod för samhällsekonomisk analys
2
.  

Vejdirektoratet har lagt ut metodiken och underlag för effektbedömningar på sin webbsida 

”ITS og samfundsøkonomi”
3
. Här finns länkar till metodbeskrivning och andra 

underlagsrapporter, bl.a. ett underlag för värdering av trafikanternas uppfattning om 

trafikinformation. På hemsidan finns även en lista över vilka ITS-åtgärder som 

Vejdirektoratet bedömer att det bör genomföras samhällsekonomiska bedömningar av.  

För respektive åtgärd finns effektutvärderingar som kan användas som underlag vid 

framtagande av samhällsekonomiska bedömningar. En hel del av dessa utvärderingar är 

EasyWay/Viking dokument, men det finns också studier från andra länder, företrädelsevis 

USA. I metodiken anges hur erfarenheterna från andra länder kan användas för analys 

av ITS-åtgärder i Danmark. 

Den danska metodiken utgår som sagt från Transportministeriets analysmetod. Det 

innebär att de bedömningar som tas fram ska innehålla samma effekter och värderingar 

som traditionellt ingår i samhällsekonomiska analyser – investering/driftkostnader, 

förändrad restid och reskostnader med mera. Utöver dessa faktorer finns det även möjligt 

att addera effekter som uppnås när trafikanter upplever ökad trafikinformation, det vill 

säga värdet av att vara informerad.  

Den metodik som Danmark tillämpar understryker problemet med avsaknaden av 

effektsamband för ITS. Danmarks tillvägagångssätt för att lösa problemet har varit att 

tillhandahålla aktuella utvärderingar samt ge rekommendationer till hur dessa underlag 

ska användas för att beskriva effekten av ITS-åtgärder.   

                                                      
2
 Manual for samfundsøkonomisk analyse - anvendt metode og praksis på transportområdet”, 

Trafikministeriet, juni 2003. http://212.97.129.123/sw1391.asp  
3
 

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/temaer/its/Sider/ITS%20og%20samfunds%c3%b8k
onomi.aspx  

http://212.97.129.123/sw1391.asp
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/temaer/its/Sider/ITS%20og%20samfunds%c3%b8konomi.aspx
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/temaer/its/Sider/ITS%20og%20samfunds%c3%b8konomi.aspx
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6 Slutsatser 

Den här utredningen har haft två syften. Det första syftet var att studera i vilken mån 

SEVITS kunde användas av Trafikverket för att beräkna samhällsekonomiska effekter av 

ITS-åtgärder. Bedömningen som gjordes var att SEVITS inte är tillämpbart inom 

Trafikverkets standard för samhällsekonomiska kalkyler vilket beror på flera faktorer. Ett 

av de främsta skälen är att underlagen som ligger till grund för beräkningarna i SEVITS 

inte är tillräckligt tillförlitliga. Man har i SEVITS försökt att råda bot på problemet genom 

att istället för exakta värden för åtgärdens effekter presentera ett vägledande nyckeltal, 

ofta i form av intervall. Det medför att användaren själv kan uppge den bedömda effekten, 

vilket kan få till följd att effekten av en enskild ITS-åtgärd kan se olika ut beroende på vem 

som gjort beräkningen. Därutöver avviker SEVITS i flera fall från Trafikverkets 

rekommendationer, bland annat vad gäller hanteringen av utsläpp vid olika hastigheter. 

Då SEVITS inte bedömdes vara användbart som beräkningsverktyg, bland annat på 

grund av bristfälligt underlag, gjordes en fördjupning av ett antal prioriterade ITS-åtgärder. 

Syftet med fördjupningen var att bedöma åtgärdens effekt och underlagens kvalitet, för 

att därigenom kunna ta nästa steg mot framtagande av effektsamband och 

implementering i Trafikverkets beräkningsverktyg. 

Utifrån fördjupningen har ett antal övergripande slutsatser kunnat dras. En viktig slutsats 

är att även om antalet utvärderingsrapporter är många kan antalet utvärderingsobjekt 

vara få. Det beror på att flera rapporter hänvisar till varandra eller en enskild studie. 

Ytterligare en slutsats är att effekterna av en åtgärd kan variera beroende på vilken studie 

som avses. Vissa studier visar effekten på restid medan andra beskriver effekten på 

trafikanternas upplevda nöjdhet. Dessutom är flera utvärderingsrapporter i hög 

utsträckning fokuserade på de positiva effekterna av åtgärden medan eventuella negativa 

eller försumbara effekter ägnas betydligt mindre tid. Ett vanligt förekommande problem är 

vidare att utvärderingarna redovisar ett spann på effekterna som i många fall kan vara 

stort. Det försvårar möjligheterna att använda utvärderingarna som effektsamband.  

Givet de problem som ofta är förknippade med beskrivna utvärderingar av ITS-projekt har 

utredningen tittat på andra vägar för att åstadkomma effektbedömningar. Ett tänkbart 

tillvägagångssätt är att använda sig av Danmarks modell där ett antal utredningar som 

bedöms hålla hög kvalitet publiceras på Vejdirektoratets hemsida. Danmarks modell löser 

emellertid inte problemet med att det finns ett stort spann avseende åtgärders effekter. 

Snarare förstärks spannet eftersom utredningarna kan uppvisa olika effekter beroende på 

vilken utredning som studeras.  

Rekommendationen blir därför att fördjupning bör göras kring ett antal åtgärder i syfte att 

ta fram enkla effektsamband, eller, i den mån det är möjligt, effektsamband. 

Rekommendationerna beskrivs närmare i kapitel 7.  
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7 Rekommendationer och fortsatt arbete 

Som beskrivits ovan finns det stora svårigheter förknippade med att ta fram 

effektsamband för ITS-åtgärder. Det har bland annat problemet med verifieringen av 

SEVITS påvisat. En viktig förklaring till att fastställda effektsamband saknas har varit att 

det finns få vedertagna utvärderingar som ger en heltäckande bild av åtgärdens effekt. 

Framförallt saknas svenska utvärderingar. De europeiska och amerikanska utvärderingar 

som finns tillgängliga redovisar i hög utsträckning effekter på övergripande nivå med ett 

relativt stort spann. I vissa fall är effekterna tydligare, men då är det många gånger svårt 

att avgöra vilka trafikala förhållanden som rått när utvärderingarna genomförts och i vilken 

mån utvärderingarna går att översätta till svenska förhållanden. Movea har i två studier 

(2010 och 2011) försökt kvantifiera effekten av olika ITS-åtgärder och har i det arbetet 

tagit viktiga kliv på vägen för att skapa effektsamband. I vissa fall har kvantifiering skett 

utifrån antaganden om åtgärdens effekt och i dessa fall får kvantifieringen i första hand 

ses som en indikation på vilka effekter åtgärden kan ge.  

Med tanke på att det finns ett stort antal ITS-åtgärder som är i drift och planeras 

installeras runt om i Sverige finns det ett behov av att kunna bedöma vilka effekter 

åtgärderna ger. Det är bland annat av vikt för att kunna prioritera mellan ITS-åtgärder och 

andra typer av investeringar. Då det för flera ITS-åtgärder bedöms saknas utvärderingar 

som håller tillräckligt hög kvalitet för att utgöra underlag för effektsamband 

rekommenderas fördjupade studier kring ett fåtal åtgärder. I första hand bör möjligheten 

att skapa enkla effektsamband undersökas.   

I ett längre perspektiv bör det även vara aktuellt att ta fram standard för utvärdering av 

ITS-åtgärder. En sådan standard skulle bland annat innehålla beskrivning av vad som bör 

följas upp och på vilket sätt uppföljning ska ske.  

I närtid rekommenderas dock att det fortsatta arbetet bör inriktas på följande.  

i) Fördjupad utredning av effekten för ett fåtal åtgärder – börja med variabel 

hastighet, påfartsreglering, restids- och incidentinformation (inklusive 

värdering av information) samt MCS.  

ii) Undersök i första hand möjligheten att skapa enkla effektsamband  
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Vägverket (2003) ITS för parkering – behov och potential 

Vägverket (2008) Variabel hastighet – en lysande idé 

Zhang (2007), An Evaluation of the Technical and Economic Performance of Weigh-In-

Motion Sensing Technology. University of Waterloo, Canada 

 



Åtgärd, system eller tjänst Geografisk påverkan Antal installerade system Primär operatör Syfte med åtgärden Referenser Trend

Punkt, länk eller område Uppskattat antal i Sverige

Huvudsaklig inrättare och 
operatör av åtgärd, system 
eller tjänst nämns först. 
Därefter sekundära 
tillhandahållare

Vad åtgärden ska uppnå, 
exempelvis förbättrad 
trafiksäkerhet, framkomlighet, 
tillgänglighet etc.

Var finns effekten beskrivet. Eventuell 
bedömning om studiens 
relevans/aktualitet.

Beskrivning av om åtgärden används, 
om den förväntas få större spridning 
eller om spridningen minskar. 
Beskrivning i tre steg, +, ‐ och neutral.

Kövarning Länk <10 Staten Förbättrad trafiksäkerhet på 
sträcka

Movea (2011) Kapacitetsutredningen
EasyWay (2010), Guideline for the 
deployment of incident warningsViking 
(2005) Overview of evaluations 
Tempo Evaluation Expert Group, (2003) 
UK ‐ M90 COMPANION Hazard Warning 
System. Report for EC.  EasyWay (2009) 
TRIM Queue, Vejle N, Denmark. 
Evaluation report. November 2009, 
version 1.0, Tveit et. al (2007) Trafikale 
virkninger og nytte av ITS, TÖI (2012) 
Trafikksikkerhets‐håndboken, TÖI (2013) 
Verktöy för virkningsberegning av ITS‐
tiltak

plus

Vädervarning Område <10 Staten Informera trafikant, 
trafiksäkerhet

Behovsinventering av
väderstyrd variabel hastighet 
Publikation 2012:153, Trafikverket (även 
Varning)

neutral

Operatörsstyrd trafikinformation Område ? Staten Informera trafikant TFK och Transek (2000). TRAST. 
Strategier för Trafikinformation i 
Stockholm. Uppdrag åt Vägverket
Region Stockholm. Lindkvist, Lind, 
Lindqvist (2010), Aktiv högtrafikledning – 
kunskapsdokument och tillämpningsråd,
Trafikverket

neutral

seadla
Maskinskriven text

seadla
Maskinskriven text

seadla
Maskinskriven text

seadla
Maskinskriven text

seadla
Maskinskriven text
Bilaga: Bruttolista över ITS-system

seadla
Maskinskriven text

seadla
Maskinskriven text

seadla
Maskinskriven text
Informera och varna trafikant

seadla
Maskinskriven text

seadla
Maskinskriven text

seadla
Maskinskriven text

seadla
Maskinskriven text

seadla
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Åtgärd, system eller tjänst Geografisk påverkan Antal installerade system Primär operatör Syfte med åtgärden Referenser Trend

Punkt, länk eller område Uppskattat antal i Sverige

Huvudsaklig inrättare och 
operatör av åtgärd, system 
eller tjänst nämns först. 
Därefter sekundära 
tillhandahållare

Vad åtgärden ska uppnå, 
exempelvis förbättrad 
trafiksäkerhet, framkomlighet, 
tillgänglighet etc.

Var finns effekten beskrivet. Eventuell 
bedömning om studiens 
relevans/aktualitet.

Beskrivning av om åtgärden används, 
om den förväntas få större spridning 
eller om spridningen minskar. 
Beskrivning i tre steg, +, ‐ och neutral.

Restidsinformation Område ? Staten Informera trafikant EasyWay, (2009): Multi‐modal Traveller 
Information Service, 
Trafikken.dk/Hovedstaden, Denmark, 
June 2009
TEMPO (2003) UK‐ TMC Service 
Evaluation 1998 ‐ 2001
TEMPO (2008) Traffic Scotland Web 
Information Services
TØI (2006) Trafikanternes värdesättning 
av information i samband med 
arbetsresor. TØI rapport 620
VIKING, (2006): Overview of evaluations, 
MIP2005
TÖI (2013) Verktöy för 
virkningsberegning av ITS‐tiltak
Vejdirektoratet (2013) Vaerdisaettning 
af trafikinformation 

neutral

Information om tillfällig omledning/vägarbete Område ? Staten, vägentreprenör Informera trafikant, 
framkomlighet

Verifiering av nyttan med bättre 
trafikinformation, 2009, Vägverket 
publ:2009:43

plus

Hastighetspåminnande information Punkt 500‐1000 Kommun, staten Trafiksäkerhet Waler & Broughton, (2011). 
Effectiveness of speed indicator devices: 
An observational study in South London, 
Accident Analysis and Prevention 43, 
1355‐1358
Easyway, CEN24, Average speed 
calculation and display on the A602 (E25)
in Liège
Thomsen, (2011). Fartviseres effekt på 
hastighed og trafiksikkerhed, Vej‐ og 
trafikteknik, Aalborg Universitet
Herrstedt, 2005. VMS til 
hastighedstilpasning ‐ Resume af tre 
amerikanske artikler fra TRB 2005, 
Trafitec, Referat af Ullman & Rose, 
Evaluation of Dynamic Speed Display 
Signs, Planath, Susanne (2001). 
Utvärdering av hastighetspåminnande 
VMS i Rävlanda. Transek på uppdrag av
Vägverket Region Väst, 2001.

neutral/minus

Varning för gång/cykel Punkt 500‐1000 Kommun, staten Trafiksäkerhet, oskyddade 
trafikanter

Anund (2010) Utvärdering av effekten av 
förstärkt information vid övergångsställe 
(FIVÖ), VTI N16‐2010

neutral

seadla
Maskinskriven text
Informera och varna trafikant

seadla
Maskinskriven text



Åtgärd, system eller tjänst Geografisk påverkan Antal installerade system Primär operatör Syfte med åtgärden Referenser Trend

Punkt, länk eller område Uppskattat antal i Sverige

Huvudsaklig inrättare och 
operatör av åtgärd, system 
eller tjänst nämns först. 
Därefter sekundära 
tillhandahållare

Vad åtgärden ska uppnå, 
exempelvis förbättrad 
trafiksäkerhet, framkomlighet, 
tillgänglighet etc.

Var finns effekten beskrivet. Eventuell 
bedömning om studiens 
relevans/aktualitet.

Beskrivning av om åtgärden används, 
om den förväntas få större spridning 
eller om spridningen minskar. 
Beskrivning i tre steg, +, ‐ och neutral.

Varning för spökbilist Punkt <10 Staten Trafiksäkerhet
Tempo (2009), Evaluation of Detection of
wrong way driving pilot deployment on 
road split Sermin

neutral

Dynamisk parkeringsinformation Område 50 Kommun, staten Informera trafikant, 
tillgänglighet

Rodier, Shaheen, and Smirti, (2006), 
TRANSIT‐BASED SMART PARKING IN THE 
U.S.: BEHAVIORAL ANALYSIS OF SAN 
FRANCISCO BAY AREA FIELD TEST, 
University of California, Berkeley
Mortazavi, Pan & Jin (2009),  Evaluation 
of Transit Applications of Advanced 
Parking Management Systems ‐ Final 
Evaluation Report

neutral

Pendelparkering med information Område <10 Kommun, staten Informera trafikant, 
tillgänglighet

Göteborgs kommun (2013) Utvärdering 
informationsskyltar E45
Rodier, Shaheen, and Smirti (2006) 
Transit‐Based Smart parking in the US. 
Behavioral analysis of San Francisco bay 
area field test, University of California, 
Berkeley
Mortazavi, Pan & Jin (2009) Travel Times 
on Changeable Message Signs Volume II 
– Evaluation of Transit Signs, University 
of California
United States Department of 
Transportation (2008) Evaluation of 
Transit Applications of Advanced Parking 
Management Systems ‐ Final Evaluation 
Report
Vägverket (2000) Samverkande 
trafikinformation i Park & Ride 
tillämpning 
Vägverket (2003) ITS för parkering – 
behov och potential

plus

Realtidsinformation om kollektivtrafik Område 50‐100 Kommun, 
kollektivtrafikorganisation

Informera trafikant, 
tillgänglighet

Jonsson, Kronborg (2009) 
Realtidsinformation för ökad 
verksamhetsnytta, TFK Rapport 2009:1. 
GoTiC (2002) Effekter av 
realtidsinformation i Göteborg, GoTiC 
Research Report nr 19, Trafikkontoret,
Göteborg 2002

plus

seadla
Maskinskriven text
Informera och varna trafikant
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Maskinskriven text



Åtgärd, system eller tjänst Geografisk påverkan Antal installerade system Primär operatör Syfte med åtgärden Referenser Trend

Punkt, länk eller område Uppskattat antal i Sverige

Huvudsaklig inrättare och 
operatör av åtgärd, system 
eller tjänst nämns först. 
Därefter sekundära 
tillhandahållare

Vad åtgärden ska uppnå, 
exempelvis förbättrad 
trafiksäkerhet, 
framkomlighet, 
tillgänglighet etc.

Var finns effekten beskrivet. Eventuell 
bedömning om studiens relevans/aktualitet.

Beskrivning av om åtgärden 
används, om den förväntas få 
större spridning eller om 
spridningen minskar. 
Beskrivning i tre steg, +, ‐ och 
neutral.

Trafiksignalstyrning Punkt >3000 Kommun, staten Fördela kapacitet Al‐Mudhaffar, A. (2006)
 Impacts of traffic signal control strategies. KTH 
Royal Institute of Technology. Stockholm, 
Sweden. 

neutral

Kollektivtrafikprioritering i trafiksignaler Punkt Hundratals Kommun, staten Framkomlighet för 
kollektivtrafik

Wahlstedt, J (2014) Evaluation of bus priority 
strategies in coordinated traffic signal systems. 
KTH Royal Institute of Technology. Stockholm, 
Sweden. 

plus

Påfartsreglering Länk 4 Staten Förbättra trafiksystemets 
totala kapcitet

 CEDR, (2011) Ramp Metering, CEDR Fact Sheet 
task 12
Easyway, (2011) Evaluation of Ramp Metering on 
the A10 Amsterdam Ring Road
EasyWay (2007) EURAMP Deliverable 6.3
FDOT District Six ITS ANNUAL REPORT (Fiscal Year 
2008/2009)
Highways Agency, (2008) Integrated Traffic 
Management at Junction 33 of the M1, 
Evaluation Report
Movea (2010) Aktiv högtrafikledning ‐ 
Kunskapsdokument och tillämpningsråd
Movea (2011) ITS i kapacitetsutredningen, 
behov, system och effekter. 
Kapacitetsutredningen
Tempo Evaluation Expert Group, (2009) Design, 
setting up and installation of ramp metering on 
motorways intersections
Tempo Secretariat (2004), UK‐ M6 Motorway 
Ramp Metering 1986‐1997
TMS‐DG03 (2012), RAMP METERING, 
Deployment guideline, 
TÖI (2013) Verktöy för virkningsberegning av ITS‐
tiltak

plus

seadla
Maskinskriven text
Styra och leda trafik

seadla
Maskinskriven text

seadla
Maskinskriven text



Åtgärd, system eller tjänst Geografisk påverkan Antal installerade system Primär operatör Syfte med åtgärden Referenser Trend

Punkt, länk eller område Uppskattat antal i Sverige

Huvudsaklig inrättare och 
operatör av åtgärd, system 
eller tjänst nämns först. 
Därefter sekundära 
tillhandahållare

Vad åtgärden ska uppnå, 
exempelvis förbättrad 
trafiksäkerhet, 
framkomlighet, 
tillgänglighet etc.

Var finns effekten beskrivet. Eventuell 
bedömning om studiens relevans/aktualitet.

Beskrivning av om åtgärden 
används, om den förväntas få 
större spridning eller om 
spridningen minskar. 
Beskrivning i tre steg, +, ‐ och 
neutral.

Variabla hastigheter (väder‐ och trafikstyrd) Korsning: punkt; övrigt: länk 40 Staten Säkerhet, kapacitet, 
framkomlighet

EasyWay, (2010) Guideline for the deployment of 
speed control /variable speed limit ‐ DG02
Movea (2011) ITS i kapacitetsutredningen, 
behov, system och effekter. 
Kapacitetsutredningen
Nissan, A (2010) Evaluation of Variable Speed 
Limits: Empirical Evidence and Simulation 
Analysis of Stockholm's Motorway Control 
System. KTH Royal Institute of Technology. 
Stockholm, Sweden.
TEMPO, (2006) M25 Controlled Motorway 
Summary Report, 2006
VIKING Evaluation Group, (2009) Traffic 
controlled variable speed limits, Sweden
VIKING, (2006) Overview of evaluations, MIP2005
Vägverket (2008) Variabel hastighet – en lysande 
idé

väder: minus; trafik:plus

Reversibla körfält Länk 1 Staten Bättre 
kapacitetsutnyttjande

Vägverket, (2006): Utvärdering av reversibelt
körfält på väg 222
mellan Mölnvik ‐ Ålstäket   Agent, K. and J. Clark, 
Evaluation of Reversible Lanes (Nicholasville 
Road; Lexington Kentucky), Research Report 549, 
Kentucky Department of Transportation, 
Lexington, (1980)
VTT, Finland: CODIA Deliverable, Final Study 
Report
Wolshon, B. and L. Lambert, NCHRP, USA: 
Synthesis 340, Convertible Roadways and Lanes

neutral/plus
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Åtgärd, system eller tjänst Geografisk påverkan Antal installerade system Primär operatör Syfte med åtgärden Referenser Trend

Punkt, länk eller område Uppskattat antal i Sverige

Huvudsaklig inrättare och 
operatör av åtgärd, system 
eller tjänst nämns först. 
Därefter sekundära 
tillhandahållare

Vad åtgärden ska uppnå, 
exempelvis förbättrad 
trafiksäkerhet, 
framkomlighet, 
tillgänglighet etc.

Var finns effekten beskrivet. Eventuell 
bedömning om studiens relevans/aktualitet.

Beskrivning av om åtgärden 
används, om den förväntas få 
större spridning eller om 
spridningen minskar. 
Beskrivning i tre steg, +, ‐ och 
neutral.

Motorvägsreglering (MCS) Länk <5 Staten Säkerhet, kapacitet, 
framkomlighet

Federal Highway Administration (2007) Active 
Traffic Management: The Next Step in 
Congestion Management
Nissan, A (2010) Evaluation of Variable Speed 
Limits: Empirical Evidence and Simulation 
Analysis of Stockholm's Motorway Control 
System. KTH Royal Institute of Technology. 
Stockholm, Sweden.
Movea (2010) Aktiv högtrafikledning ‐ 
Kunskapsdokument och tillämpningsråd
Movea (2011) ITS i kapacitetsutredningen, 
behov, system och effekter. 
Kapacitetsutredningen

plus

Vägrensstyrning Länk 1 Staten Bättre 
kapacitetsutnyttjande

TMS‐DG04, (2009), GUIDELINE FOR THE 
DEPLOYMENT
OF HARD SHOULDER RUNNING,EasyWay 
Lindkvist, Lind, Lindqvist (2010), Aktiv 
högtrafikledning – kunskapsdokument och 
tillämpningsråd,
Trafikverket

plus

Brukaravgifter/trängselskatt i tätort Område <5 Staten plus

seadla
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Åtgärd, system eller tjänst Geografisk påverkan Antal installerade system Primär operatör Syfte med åtgärden Referenser Trend

Punkt, länk eller område Uppskattat antal i Sverige

Huvudsaklig inrättare och 
operatör av åtgärd, 
system eller tjänst nämns 
först. Därefter sekundära 
tillhandahållare

Vad åtgärden ska uppnå, 
exempelvis förbättrad 
trafiksäkerhet, 
framkomlighet, 
tillgänglighet etc.

Var finns effekten beskrivet. Eventuell 
bedömning om studiens 
relevans/aktualitet.

Beskrivning av om åtgärden används, 
om den förväntas få större spridning 
eller om spridningen minskar. 
Beskrivning i tre steg, +, ‐ och neutral.

Automatisk hastighetsövervakning ‐ ATK Punkt 1200 Staten Trafiksäkerhet på sträcka Hels et al., (2010). Automatisk 
hastighedskontrol ‐ vurdering af 
trafiksikkerhed og samfundsøkonomi, 
DTU Transport
Easyway, ART3/SER6, Deployment of 
Speed Cameras in Spain, Project 
Evaluation Summary
Arizona Dep. of Transportation (2007), 
Evaluation of the City of Scottsdale Loop 
101
Insurance Institute for Highway Safety 
(2011), Effects of red light camera 
enforcement on fatal crashes in large US 
Cities
Easyway, SER4, Dynamic speed control in 
the area of Barcelona. Project evaluation 
study
Texas Transportation Institute (2011), 
Evaluation of Photographic Traffic Signal 
Enforcement Systems in Texas

plus

Övervakning och styrning av transporter med farligt gods Område Endast pilotförsök Staten plus
Tunnelövervakning och styrning Länk mellan 10 och 20 Staten Förbättrad personsäkerhet plus
Viktkontroll under färd  ‐ HWIM Punkt 1 i drift, 2 under byggnation Staten Minska antalet överlastade 

fordon, mindre vägslitage
Trafikverket (2011) Ny vägvåg fångar 
överlaster i farten, Godset Nr. 4 2011
Sweco (2014) Underlags‐PM, WIM 
Hallunda 
Zhang (2007), An Evaluation of the 
Technical and Economic Performance of 
Weigh‐In‐Motion Sensing Technology. 
University of Waterloo, Canada

plus
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Åtgärd, system eller tjänst Geografisk påverkan Antal installerade system Primär operatör Syfte med åtgärden Referenser Trend

Punkt, länk eller område Uppskattat antal i Sverige

Huvudsaklig inrättare och operatör av 
åtgärd, system eller tjänst nämns först. 
Därefter sekundära tillhandahållare

Vad åtgärden ska uppnå, 
exempelvis förbättrad 
trafiksäkerhet, framkomlighet, 
tillgänglighet etc.

Var finns effekten beskrivet. Eventuell 
bedömning om studiens 
relevans/aktualitet.

Beskrivning av om åtgärden används, om 
den förväntas få större spridning eller om 
spridningen minskar. Beskrivning i tre 
steg, +, ‐ och neutral.

Flottstyrningssystem Område Åkeri Effektivare logistik neutral, redan infört
Samordnad varudistribution Område Åkeri i samverkan med myndigheter Effektivare logistik Vägverket (2009) Strategisk hantering

av varudistribution i tätort
– Exempel på och effekter av innovativa 
åtgärder, Vägverket publ. 2009:69

plus

Säkra uppställningsplatser  Punkt Väghållare Säkerhet, minskad otrygghet The ITS Freight Roadmap of the Swedish 
ITS Council (2012), Sveriges Åkeriföretag 
(2013), Uppställningsplatser och säkra
uppställningsplatser för tunga fordon

plus

Elektroniska fraktsedlar för trafikslagsövergripande godstransporter Område Åkeri i samverkan med myndigheter Effektivare logistik http://www.efreightproject.eu/ plus
Intelligent gods Område Åkeri i samverkan med myndigheter Effektivare logistik The Freight Technology Story: Intelligent 

Freight Technologies and Their Benefits, 
USDOT, 
http://www.ops.fhwa.dot.gov/freight/int
ermodal/freight_tech_story/freight_tech
_story.htm

plus

seadla
Maskinskriven text

seadla
Maskinskriven text
ITS och gods

seadla
Maskinskriven text

seadla
Maskinskriven text

seadla
Maskinskriven text



Åtgärd, system eller tjänst Geografisk påverkan Antal installerade system Primär operatör Syfte med åtgärden Referenser Trend

Punkt, länk eller område Uppskattat antal i Sverige

Huvudsaklig inrättare och 
operatör av åtgärd, system 
eller tjänst nämns först. 
Därefter sekundära 
tillhandahållare

Vad åtgärden ska uppnå, 
exempelvis förbättrad 
trafiksäkerhet, 
framkomlighet, 
tillgänglighet etc.

Var finns effekten beskrivet. Eventuell 
bedömning om studiens 
relevans/aktualitet.

Beskrivning av om åtgärden används, 
om den förväntas få större spridning 
eller om spridningen minskar. 
Beskrivning i tre steg, +, ‐ och neutral.

Kollektivtrafikledning område trafikhuvudman Effektiv koll.trafik RACCA (2004), Cost and Benefits of 
Advanced Public
Transportation Systems at
Dart First State, University of Delaware

neutral

Betalsystem i Kollektivtrafiken område trafikhuvudman Tillgänglig koll.trafik Kol‐TRAST ‐ planeringshandbok för en 
attraktiv och effektiv kollektivtrafik ‐ 
attraktiv‐och‐effektiv‐kollektivtrafik, 
SKL, 2012

neutral

Kameraövervakning i kollektivtrafiken punkt trafikhuvudman Tryggare koll.trafik Kameraövervakning och
brottsprevention En systematisk 
forskningsgenomgång
Rapport 2007:29, Brottsförebyggande 
rådet
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Åtgärd, system eller tjänst Primär operatör Syfte med åtgärden Referenser Trend

Huvudsaklig inrättare och operatör av 
åtgärd, system eller tjänst nämns först. 
Därefter sekundära tillhandahållare

Vad åtgärden ska uppnå, exempelvis 
förbättrad trafiksäkerhet, 
framkomlighet, tillgänglighet etc.

Var finns effekten beskrivet. Eventuell 
bedömning om studiens 
relevans/aktualitet.

Beskrivning av om åtgärden används, om 
den förväntas få större spridning eller 
om spridningen minskar. Beskrivning i tre 
steg, +, ‐ och neutral.

Adaptiva fordonsljus Fordonsindustri Komfort, förbättrad trafiksäkerhet http://www.esafety‐effects‐
database.org/applications_02.html

plus

Varning för fordon i döda vinkeln Fordonsindustri Förbättrad trafiksäkerhet http://www.esafety‐effects‐
database.org/applications_03.html

plus

Navigationssystem Fordonsindustri, Tredjepartsleverantörer till 
fordonsindustrin

Förenklad körning http://www.esafety‐effects‐
database.org/applications_17.html

plus

eCall Fordonsindustri Förbättrad trafiksäkerhet http://www.esafety‐effects‐
database.org/applications_04.html 

plus

Stöd för miljövänligt körsätt Fordonsindustri Miljö http://www.esafety‐effects‐
database.org/applications_19.html

plus

Nödbroms Fordonsindustri Förbättrad trafiksäkerhet http://www.esafety‐effects‐
database.org/applications_18.html

plus

Utökad omvärldsinformation Forskningsinstitutioner Förenklad körning http://www.esafety‐effects‐
database.org/applications_09.html

plus

Stöd för körfältsorientering Fordonsindustri Komfort, Förbättrad trafiksäkerhet http://www.esafety‐effects‐
database.org/applications_08.html

plus

Hinder och kollisionsvarning Fordonsindustri Förbättrad trafiksäkerhet http://www.esafety‐effects‐
database.org/applications_06.html

plus

Hastighetsvarning (ISA) Fordonsindustri Förbättrad trafiksäkerhet http://www.esafety‐effects‐
database.org/applications_07.html

plus

Alkolås Fordonsindustri Förbättrad trafiksäkerhet http://www.esafety‐effects‐
database.org/applications_05.html

plus

Låsningsfria bromsar (ABS) Fordonsindustri Förbättrad trafiksäkerhet http://www.esafety‐effects‐
database.org/applications_16.html 

plus

Elektronisk stabilitetskontroll (ESC,ESP) Fordonsindustri Förbättrad trafiksäkerhet http://www.esafety‐effects‐
database.org/applications_13.html

plus

Bältespåminnare Fordonsindustri Förbättrad trafiksäkerhet http://www.esafety‐effects‐
database.org/applications_14.html
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