
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University                                                                                            Linköpings Universitet 
SE-601 74 Norrköping, Sweden 601 74 Norrköping 

  
  
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

LiU-ITN-TEK-A--08/029--SE

Kilometerskatt för tunga
fordon - Skapande av en

transportmodell för
efterlevnadskontroll

Johan Hallberg
Eva-Li Westerberg

2008-02-29



LiU-ITN-TEK-A--08/029--SE

Kilometerskatt för tunga
fordon - Skapande av en

transportmodell för
efterlevnadskontroll

Examensarbete utfört i kommunikations- och transportsystem
vid Tekniska Högskolan vid

Linköpings unversitet

Johan Hallberg
Eva-Li Westerberg

Handledare Thomas Sjöström
Handledare  Ulrik Janusson
Examinator Clas Rydergren

Norrköping 2008-02-29



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Johan Hallberg, Eva-Li Westerberg



Förord 

 I

Förord 
Genom detta examensarbete på civilingenjörsutbildningen inom kommunikations- och 
transportsystem med inriktning mot trafikinformatik, avslutas fyra och ett halvt års studier 
vid Linköpings tekniska högskola  
 
Vi vill rikta ett stort tack till SWECO VBB och våra handledare Thomas Sjöström och Ulrik 
Janusson för att vi fick möjlighet att vara med och blicka in denna verkliga och högst aktuella 
händelse i transportsverige samt Clas Rydergren vår handledare och examinator på 
Linköpings Universitet tack för att du väglett oss på denna slingriga väg. 
 
Utöver våra handledare är det flera som hjälpt oss framåt, kommit med goda råd och hjälp 
till att få tag i relevant data under denna färd. Vi vill tacka Carl-Henrik Häll på Linköpings 
Universitet för råd rörande GIS, Isak Jarlebring på SWECO VBB hjälpsamt bollplank med 
bra insikter angående transportmodellen, Jan-Eric Oscarsson & Per-Olov Granberg på 
Vägverket för stor hjälp med framtagning av data ifrån Vägverkets slangmätningar och 
kringliggande information, Håkan Gelin på Vägverket tack för viktiga och intressanta 
synpunkter angående trafiksäkerhetskameror samt Hans Blomberg på Linköpings 
Universitet för stöd angående språk och referenser.  
 
Dessutom har vi använt oss utav två examensarbeten, Evaluation of Load Balancing Algorithms 
in IP Networks - A case study at TeliaSonera och Modell för utplacering av kontrollpunkter i ett 
kilometerskattesystem, som stöd och bakgrund och vill tacka dessa författare Emil Hasselström 
& Therese Sjögren samt Michael Forss & Anna Windal. 
 
 
 
Johan Hallberg & Eva-Li Westerberg 
Norrköping februari 2008 
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Sammanfattning 
Arenaprojektet startades som följd av EU-direktiv och svenska myndigheters påtryckningar 
att införa kilometerskatt för tunga fordon i Sverige, vilket är tänkt ersätta dagens tidsbaserade 
vägavgiftssystem. En grundtanke med ett införande är att en stor andel transporter sker på 
väg och av utlandsregistrerade fordon, det är då mer rättvist och samhällsekonomiskt att de 
som använder vägarna också betalar för det. Idag finns kilometerskattesystem i drift i 
Tyskland, Schweiz, Österrike och Tjeckien. Kilometerskatten differentieras bland annat efter 
antal axlar, miljöklass eller vikt och är mellan 0,12-0,67 EUR/kilometer. Förslag till ett 
svenskt kilometerskattesystem har arbetats fram av SWECO VBB, genom Arenaprojektet, 
och inkluderar fyra aktörer Användare, Avgiftsförmedlare, Avgiftsupptagare och Blåljusenhet. 
Kilometerskattesystemet kräver att efterlevnadskontroller genomförs för att skapa ett rättvist 
och fungerande system. 
 
Examensarbetet syftar till att skapa ett tillvägagångssätt för visualisering av transportflöde på 
ett tillförlitligt sätt. En grundlig kartläggning över hur transporterna fördelas på det svenska 
vägnätet har utförts och utfaller i en transportmodell. Transportmodellen ska användas som 
indata i ett tillvägagångssätt vid placering av mobila kontrollstationer för efterlevnads-
kontroll. De fem stegen i tillvägagångssättet representerar delar som bör ingå för att på ett 
tillförlitligt sätt kunna placera ut kontrollerna. Steg 1 - Skapa en OD-matris bestämmer 
detaljeringsnivån på OD-matrisen, det vill säga antal OD-par, länkar och noder. En 
kostnadsparameter för varje länk krävs för att bestämma vilka länkar som är mest lämpliga 
att användas för de olika rutterna. I steg 2 - Implementering av data sker inmatning av insamlad 
data i transportmodellen, här krävs att indata är i form av rutt- och länkflöde. Steg 3 - 
Kalibrering utförs med hjälp av ytterligare data för att uppnå en mer tillförlitlig 
transportmodell. Insamlad data bör vara av hög precision. I steg 4 - Jämför resultat hämtas 
utdata från transportmodellen, vilka jämförs med inrapporterad data från Avgiftsförmedlaren 
för att identifiera stora avvikelser. Sista steget - Rikta kontroll innebär att mobila kontroller 
utplaceras i områden med stora avvikelser.  
 
Indata till transportmodellen kan vara information ifrån till exempel slangmätningar, 
resvaneundersökningar, trafiksäkerhetskameror eller färdskrivare. Idag finns dock bara data 
för implementering i form av slangmätningar och resvaneundersökningar. Ett avgränsat 
exempelområde valde att studeras på grund av saknad indata och den stora arbets-
belastningen över att skapa en transportmodell för hela Sverige. Vid en verifiering erhölls de 
svar och beteenden som väntades, vilket tyder på att modellen uppför sig korrekt.  
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Abstract 
The project Arena started as consequence of EU directives and Swedish authorities wish to 
introduce kilometer tax for heavy vehicles in Sweden. This tax should replace today's time-
based road charging system. One basic idea is that a large proportion of transports are made 
via road by vehicles registered in foreign countries, because of this it’s more fair and 
economical in a society aspect that the road users themselves pay for using the roads. Today 
taxes for road user charge for heavy vehicles are implemented in Germany, Switzerland, 
Austria and the Czech Republic. The taxes are differentiated by vehicle axes, environmental 
classifications or weight and lies between 0.12-0.67 EUR/kilometer. A suggestion to a 
Swedish kilometer tax system for heavy vehicles has been worked out by SWECO VBB, 
through the project Arena, and includes four actors Users, Toll Service Provider, Toll Charger and 
Enforcement Authority.  The road user charging system requires control of surveillance to 
create a fair and functional system. 
  
The purpose of this master’s thesis was to create a procedure for visualizing the transport 
flow on a reliably way. A thorough investigation over how the transports are distributed on 
the Swedish road network has been carried out and results in a transport model. The 
transport model is used as an input data in the procedure to place the mobile surveillance 
controls. The five steps in the procedure represent the parts that should be included in 
placing the mobile controls reliably. Step 1 - Create an OD matrix decides the level of detail in 
the OD matrix, number of links, nodes and OD pair. A parameter based on cost is needed 
for every link to decide which are the most suitable to use for all OD pairs. In step 2 - 
Implementation of data the collected data is inserted to the transport model, the data should be 
in link flows and route flows. Step 3 - Calibrating is carried out with help by further data to 
achieve a more reliably transport model. Collection of the input data should be performed 
with high precision. In step 4 - Compare result the output data from the transport model is 
compared with the reported data from the Toll Service Provider to identify large deviation. The 
final step - Control direction implies to place mobile controls in areas with large deviation. 
 
Input data to the transport model could be information from, for example hose-
measurements, travel case studies, surveillance camera or tachographs. Today data for 
implementation in the transport model are hose-measurements and travel case studies. A 
delimited example area was chosen for further studies, because lacked of available input data 
and the huge workload of creating a transport model for the entire Swedish network. At the 
verification of the transport model the received results and behaviors were as expected, this 
implies that the model is correct. 
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Ordlista 
Arenaprojektet  – startades till följd av EU-direktiv och svenska myndigheters 

planer angående införandet av en kilometerskatt för tunga 
fordon i Sverige 

DSRC – Dedicated Short Range Communications, används för 
trådlös kommunikation på korta avstånd 

Efterlevnad    – lydnad, disciplin att följa bestämmelser   
EUR  – Euro, Europeisk valuta  
Euro-klass    – miljöklasser som är bestämda av EU 
Eurovinjett    – tidsbaserat Europeiskt vägavgiftssystem 
Fordonsenhet   – enhet i ett fordon, t.ex. en färdskrivare 
Galileo  – positioneringssystem, för tillfället inte i drift, ägs av EU och 

European Space Agency  
GPS  – Global Positioning System, positioneringssystem, ägs av 

den amerikanska militären 
GSM  – Global Systems for Mobile communications, trådlös digital 

teknik som behärskar både samtals- och dataöverföring 
Interoperabilitet  – förmåga hos olika system att fungera och kommunicera 

med varandra 
Kilometerskatt   – skatt som tas ut per kilometer 
Kontrollstation  – station där kontroller sker, t.ex. kontroll av erlagd 

kilometerskatt 
Marginalkostnad  – kostnad för den sist producerade enheten eller kostnaden 

för produktion av ytterligare en 
OBU  – On Board Unit, kommunicerbar fordonsenhet 
OD-matris – Origin to Destination matris, information angående flödet 

mellan förutbestämda punkter i ett nätverk 
Samhällsekonomi   – ekonomiska händelser och aktiviteter i ett samhälle/land 
Totalvikt    – vikt för fordon vid maximal lastkapacitet  
Trafikarbete – antalet fordon multiplicerat med sträckan varje fordon 

förflyttas, fordonskilometer 
Trafiksäkerhetskamera – kamera för trafikövervakning, även kallad hastighets- och 

fartkamera 
Transportmodell   – modell för spridandet av transporter i ett bestämt nätverk  
Transportmönster  – hur transporter färdas på vägnätet 
Vägavgift    – avgift för färd på specifik väg  
Vägtrafikskatteutredningen – statlig utredning gällande införande av kilometerskatt för 

tunga fordon i Sverige 
Åkare/Åkeri   – person/företag som ägnar sig åt yrkesmässig lastbilstrafik 
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1 Inledning 
 
 

Kapitel ger en bakgrund till ett eventuellt kilometer-
skattesystem i Sverige och vilka riktlinjer som 
rekommenderas. Bakgrunden leder fram till 
formuleringen av examensarbetets syfte och metoden 
som använts presenteras. Avslutningsvis ges en 
kortfattad företagspresentation. 

 
 
 
 

1.1 Bakgrund 
Enligt den transportpolitiska propositionen Moderna transporter som regeringen överlämnade 
till riksdagen i mars 2006 ska Vägverket utreda om det finns förutsättningar att införa 
kilometerskatt för tunga fordon i Sverige, detta gällande både svensk- och utlandsregistrerade 
fordon. I propositionen bedömer regeringen att ”en kilometerskatt för tunga fordon kan 
bidra till en hållbar utveckling, bland annat genom att bidra till att uppnå miljökvalitetsmålen 
Begränsad klimatpåverkan och Bara naturlig försurning”1. Dock är detta bara en av flera faktorer 
som kan komma påverkas genom införande av kilometerskatt. 2 3 
 
Kilometerskatt ska främja det övergripande målet för transportpolitik vilket är, ”att 
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet”3. För att uppnå målet krävs det att de 
trafikrelaterade skatter och avgifter motsvarar trafikens samhällsekonomiska marginal-
kostnader, det vill säga den extra kostnad som genereras i och med att ett fordon kör en 
extra kilometer. För att bli ännu precisare är idén med kilometerskatt att den ska motsvara 
trafikens externa marginalkostnader som uppstår vid en transport av gods på det svenska 
vägnätet. Enligt kapitel 8 i Vägtrafikskatteutredningen definieras externa kostnader som ”de 
effekter som drabbar andra än trafikanten själv i förhållande till den som utför transporten”. 
För att sedan göra en mer precis uppdelning av de externa kostnaderna delas de in i kort- 
och långsiktiga. De långsiktiga externa kostnaderna baseras på förbättringar av 
infrastrukturen medan de kortsiktiga baseras på underhålls-, olycks- och miljökostnader. Det 

                                                 
1 Regeringen, Moderna transporter 
2 Vägtrafikskatteutredningen, Skatt på väg, kapitel 9 
3 Lundberg, Gunilla, Kilometer nr 3 
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som är av relevans för prissättningen i ett kilometerskattesystem är de kortsiktiga 
kostnaderna. Grundprincipen för prissättningen i ett kilometerskattesystem är således de 
externa kortsiktiga marginalkostnaderna. 4 
 
För närvarande är Sverige med i ett europeiskt vägavgiftssystem som heter Eurovinjett, se 
kapitel 4.1. Det är ett tidsbaserat system för fordon med en totalvikt över 12 ton, samarbetet 
ger tillgång till alla anslutna länders vägnät. I Sverige är enbart de större vägarna betalnings-
pliktiga, så som europavägarna. För tillfället finns det kilometerskattesystem i drift i 
Tyskland, Schweiz, Tjeckien och Österrike.  
 

1.2 Syfte 
Examensarbetet syftar till att skapa ett tillvägagångssätt för visualisering av transportflöde på 
ett tillförlitligt sätt. Detta ska sedan användas som underlag vid placering av mobila 
kontrollstationer för efterlevnadskontroll i ett svenskt eventuellt kilometerskattesystem. En 
grundlig kartläggning över hur transporterna fördelas på det svenska vägnätet ska utföras, 
detta ska utfalla i en transportmodell. Transportmodellen ska användas som indata i ett 
tillvägagångssätt för placering av mobila kontrollstationer. Ett sidospår är att undersöka 
huruvida det finns möjlighet att integrera kontrollsystemet med andra redan existerande 
system, till exempel trafiksäkerhetskameror och färdskrivare. 
 

1.3 Metod 
För att uppfylla syftet behövs ett antal moment genomföras, först en litteraturstudie som ska 
ge en bild av Sveriges tänkta, och andra länders, system för kilometerskatt. Data som önskas 
samlas in är tunga fordons färd på Sveriges vägnät, i form av transportflöde och 
transportmönster. De skall bearbetas och visualiseras, bland annat ska det resultera i en 
transportflödeskarta över Sveriges vägnät. En modell över transportflödet ska utvecklas där 
kontinuerliga uppdateringar av data ska kunna implementeras för att öka pålitligheten. Allt 
för att kunna använda uppdaterad information om transportflödet på Sveriges vägnät vid 
kontroll av efterlevnad i kilometerskattesystemet. 
 

1.4 Avgränsningar 
• Vid uppbyggandet av ett kontrollsystem uppstår ett flertal juridiska dilemman där all 

typ av övervakning inte är tillåtet. Detta examensarbete kommer inte att behandla 
dessa frågor.  

• Framställning av total information för efterlevnadsnivån är en kostsam process 
därför är balansen mellan kostnaden för mätning av efterlevnad i förhållande till 
tillgänglig mängd information en viktig aspekt, dock behandlas inte den ekonomiska 
aspekten i detta examensarbete.  

• Ett avgränsat exempelområde valdes att studeras på grund av saknad av tillgänglig 
data och den stora arbetsbelastningen över att skapa en transportmodell för hela 
Sverige.  

 
                                                 
4 Vägtrafikskatteutredningen, Skatt på väg, kapitel 8 
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1.5 Källkritik 
Trovärdiga källor i examensarbetet anses vara de från statliga utredningar och ämnesexperter 
dock var det en svårighet att få fram trovärdig information om europeiska kilometerskatte-
system. Information som efterlevnad och kostnad från systemen kommer från respektive 
ansvarsenhet, vilka troligen har ett incitament att säga att det inte förekommer stora 
avvikelser i deras system. 
 

1.6 SWECO 
Här följer en kort presentation över företaget SWECO (SWEdish COnsultant) samt 
SWECO VBB som är uppdragsgivare till detta examensarbete.  
 
SWECO är ett konsultföretag som har ungefär 4 900 medarbetare och arbetar med uppdrag 
i 75 länder. Under 2006 påbörjades runt 24 000 nya uppdrag för 7 000 kunder. 
Nettoomsättningen var, under år 2006, 3,9 miljarder kronor, 50 % av denna omsättning 
kommer från verksamhet inom Sverige.5 I Sverige finns det elva SWECO-bolag som 
tillhandahåller olika tjänster:  

• FFNS (arkitektur)5 
• BLOCO (byggteknik)5  
• Theorells (installation)5  
• VBB (transport och anläggning)5  
• VIAK (vatten och miljö)5  
• Projektledning (management- och projektledning)5  
• PIC (globala tekniska konsulttjänster inom industri)5 
• JAPS (utvecklar och producerar produkter)5 
• Energuide (rådgivning, utveckling mm inom energisektorn)5  
• Position (Geografiska informationssystem, GIS)5  
• Connect (IT)5 

 
SWECO VBB är den del av företaget som arbetar med infrastruktur- och 
samhällsbyggnadsfrågor, de har 450 konsulter på 16 kontor runtom i Sverige. SWECO VBB 
tillhandahåller kompetens för uppdrag som innefattar utredning, planering och projektering 
av till exempel tunnlar, järnvägar, vägar och nya bostadsområden, men även kompetens för 
projekt inom trafiksäkerhet och trafikplanering. De infrastrukturella projekten kan till 
exempel vara åt Vägverket, Banverket och landets kommuner. SWECO VBB:s 
nettoomsättning var, år 2006, 595 miljoner kronor vilket motsvarar 15 % av SWECO:s totala 
omsättning. 5 
 
 
 

                                                 
5 SWECO, Hemsida 



Inledning 

 4 
 

1.7 Läsanvisningar 
För att ge en inblick i examensarbetets olika delar följer här en kortfattad presentation om 
varje kapitel.  
 
Två övergripande punkter angående läsarens nivå finns först att ta ställning till: 

- Om läsaren har god inblick i utformningen av europeiska länders 
kilometerskattesystem med tillhörande tekniker, avstå ifrån att läsa kapitel 3.  

- Om läsaren har god inblick i vad ett kilometerskattesystem skulle innebära 
för Sverige, avstå från att läsa kapitel 4. 

 
Kapitel 2 Problemformulering – beskriver bakgrunder och förutsättningar för att svenskt 
kilometerskattesystem. Här kan läsas om vilka vägar och fordonsklasser som kan tänkas ingå 
samt vilka problem som finns med att upprätthålla god efterlevnad i systemet. De olika 
aktörerna i ett svenskt kilometerskattesystem beskrivs. 
 
Kapitel 3 Kilometerskattesystem – ger en inblick i tekniker som idag används i liknande 
system samt en redogörelse för hur andra europeiska länders kilometerskattesystem är 
utformade.  
 
Kapitel 4 Förslag till ett svenskt system – här presenteras grundligt det som förknippas med 
ett svenskt kilometerskattesystem, utformning, teknik samt kontrollsystem. En inblick ges 
även i dagens vägavgiftssystem dess utformning och funktionalitet.  
 
Kapitel 5 Transportmodell – beskriver hur en transportmodell kan konstrueras. Här ges en 
övergripande teori angående OD-estimering. Dessutom återfinns hur trafikdata kan samlas 
in och bearbetas, vilken typ av data som finns tillgänglig idag. 
 
Kapitel 6 Realisering av transportmodellen – presenterar val av geografiskt område för 
realisering av transportmodellen. Här beskrivs hur val och uppbyggnad av nätverket gjorts. 
Avslutningsvis verifieras tranportmodellen.  
 
Kapitel 7 Diskussion och slutsats – här ges en diskussion angående resultatet av transport-
modellen. Slutsatser presenteras dessutom ges en beskrivning av fortsatt arbete. 
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2 Problemformulering 
 
 

Här beskrivs förutsättningarna och bakgrund till ett 
eventuellt svenskt kilometerskattesystem, vilka vägar 
och fordonstyper som kan tänkas ingå i systemet. En 
skildring av de aktuella aktörer samt dess funktioner, 
dessutom beskrivs vilka problem som kan uppstå vid 
utformande av ett system för efterlevnadskontroll. 

 
 
 
 

2.1 Problembakgrund 
Sverige är ett avlångt land, 1 572 kilometer6 från nord till syd och består av cirka 575 0007 
kilometer väg. Grannländer landvägen är Finland och Norge men transportmässigt sett även 
Danmark, Baltikum, Polen och Tyskland. Sett utifrån ett trafikmönsterperspektiv är det 
främsta gränsöverfarterna i Skåneregionen med trafik till/från kontinenten (bro och båt), E4 
till/från Finland, E6, E18 samt R61 till/från Norge, se Figur 1. Inga stora godsstråk går 
igenom landet utan att stanna, alltså är Sverige inte ett typiskt transitland, så som till exempel 
Tyskland är. 8  
 
De största godsstråken i Sverige går mellan Malmö- via Jönköping- Stockholm (E4) samt 
Malmö-Göteborg (E6, E20) -vidare norrut mot Norge. Dessutom finns det betydande stråk 
mellan Göteborg- via Örebro (E18 och E20)- Stockholm och Stockholm-vidare norrut (E4). 
9 

                                                 
6 Lantmäteriet, Visste du att… 
7 Vestman, Thomas, Vägverket NVDB kundtjänst 
8 Elfving, Joakim, Gränstrafik 
9 Granberg, Per-Olov, Lastbilar i Sverige 
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Figur 1: Transportmönster av tung trafik i Sverige 9 

 
I Sverige finns sex vägklasser, enlig Vägverket, europavägar, riksvägar, primära landsvägar, 
sekundära landsvägar, tertiära landsvägar samt sekundära tertiära landsvägar. De vägar 
Vägverket ansvarar över är europavägarna, riksvägarna primära och sekundära landsvägarna. 
Men detta är på nationell nivå, inne i städerna är det kommunerna som ansvarar över 
vägarna. För de enskilda vägarna (sekundära landsvägar, tertiära landsvägar samt sekundära 
tertiära landsvägar) är det samfälligheter, vägföreningar samt privatpersoner som ansvarar 
över. Majoriteten av de enskilda vägarna är skogsbilvägar och har en förhållandevis dålig 
bärighet som avsevärt försvårar en transport med tungt fordon. 
 
Ungefär 26 %, 150 000 kilometer utav Sveriges vägar kommer att inkluderas i 
kilometerskatteplikten. Främsta anledningen till att inte hela svenska vägnätet är planerat att 
bli skattebelagt är att drygt 70 % består av enskilda vägar, samtliga Sveriges vägar skall dock 
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ingå i kiloskattesystemet men vissa kommer att bli avgiftsfria. För att generera ett mer 
rättvist system jämfört med Eurovinjett ges ett förslag att alla vägar och gator som är statliga, 
kommunala och enskilda gator/vägar som används för fordonstransporter skall beskattas. 
De kilometerskattepliktiga vägarna skall registreras i en nationell kilometerskattedatabas. 2 10 
 
Vägtrafikskatteutredningens förslag är att alla fordon med en totalvikt över 3,5 ton ska 
inkluderas i kilometerskattesystemet, med undantag för uttryckningsfordon och 
arbetsmaskiner. Definitionen av en arbetsmaskin är inte trivial men generellt kan sägas att 
det är fordon som används utanför det allmänna vägnätet, som till exempel inom jord- och 
skogsbruk. På Sveriges vägar finns det ungefär 105 000 lastbilsregistrerade fordon (70 000 
svenskregistrerade och 35 000 utlandsregistrerade). För att dessa fordon inte ska missgynnas 
och för att förhindra en oönskad effekt i form av en övergång till lätta fordon (totaltvikt 
under 3,5 ton) ger även vägtrafikskatteutredningen ett förslag att höja fordonsskatten på lätta 
fordon. Det krävs en förändring av andra styrmedel i form av fordons- och drivmedels-
skatter för att få ett väl fungerande kilometerskattesystem. 2 
 
Kilometerskattesystemet kräver kontrollstationer för att upprätthålla efterlevnaden i 
systemet. På grund av Sveriges geografiska utformning är vägnätet stort och utbrett vilket 
skapar en viss problematik vid utplacering av fasta kontrollstationer då det ofta finns 
alternativa vägar att använda.  Ett förslag är att fasta kontroller kommer att finnas vid landets 
gränser, efter vissa större vägar samt mobila kontrollstationer som utför stickprover på hela 
det beskattade vägnätet.11  
 
Fasta kontrollstationers största nackdel är att de är fasta och deras placering snabbt blir känd 
och enkel att kringgå. Mobila kontrollstationer är däremot svårare att kringgå då åkarna inte 
vet var de står placerade, visserligen kan det vara känt var de står efter en tid men eftersom 
de är flyttbara kan åkarna aldrig veta med säkerhet. Större antal kontrollstationer kommer att 
generera en bättre kontroll på efterlevnaden men till en högre kostnad. 
 

2.2 Problembeskrivning 
Ett förslag till det svenska kilometerskattesystemet har arbetats fram av SWECO VBB, 
genom Arenaprojektet. Arena startades som följd av EU-direktiv och svenska myndigheters 
planer att införa kilometerskatt för tunga fordon i Sverige. Kilometerskatten ska då ersätta 
den nuvarande Eurovinjetten. Förslaget på kilometerskatt kan beskrivas genom att göra en 
uppdelning av aktörer, se Figur 2.  
 
Aktuella aktörer är: 

• Användare (åkare, åkeri) 
• Avgiftsförmedlare (skatteverket) 
• Avgiftsupptagare (skatteverket) 
• Blåljusenhet (polis, tull) 

 

                                                 
10 Skatteverket, Vägavgift för svenska tunga fordon 
11 Janusson, Ulrik & Sjöström, Thomas ITS Konsulter SWECO VBB 
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Figur 2: Aktörsmodell11 

 
Aktörerna Avgiftsförmedlare och Avgiftstupptagare skulle i denna Sverigemodell på ett mer 
korrekt sätt tituleras Skatteförmedlare och Skatteupptagare eftersom det i Sveriges fall handlar 
om att driva in en skatt och inte en avgift. Benämningen kommer dock ifrån Arenaprojektet 
och därför valdes att fortsätta med avgiftsbenämningen. Aktören Användare är de fordon 
som ska använda systemet, det är åkare och åkerierna som använder systemet och blir 
avgiftsskyldiga.  
 
Mellan Användare och Avgiftsförmedlare skapas en relation där Avgiftsförmedlarens roll är att 
tillhandahålla ett antal tjänster om till exempel betalningsproceduren för användning av 
vägnätet. Avgiftsförmedlaren skriver kontrakt med Användaren för att på så sätt säkerställa att 
Användaren förstår regler och betalningsskyldighet till Avgiftsförmedlaren. Här förutsetts att 
Avgiftsförmedlaren utför efterlevnadskontroller på Användarna för att kunna rapportera pålitlig 
data till Avgiftsupptagaren.  
 
Efterlevnadskontroll kan både vara populations- och individkontroll. Individkontroll utförs 
av Avgiftsförmedlaren på Användarna detta är för att säkerställa att de som ska erlägga skatt gör 
det samt kontrollera att fordonsenheterna fungerar på lämpligt sätt, då en regelöverskridelse 
gjort ges en bot. Botens storlek skall vara så pass stor att det inte lönar sig att medvetet 
fuska, sannolikhet att åka fast * bot är större än avgift för användning av systemet. Kontroller kan 
genomföras med hjälp av kameror utmed vägarna eller genom företagskontroller direkt på 
företagen.  
 
Populationskontroll genomförs främst för att skapa en bild av transportflödet på vägarna 
samt att säkerställa Avgiftsförmedlarens inrapporterade data till Avgiftsupptagaren. Insamling av 
data kan till exempel utföras med slangmätningar eller kameror. Avgiftsupptagaren jämför 
inrapporterad data från Avgiftsförmedlaren med egna mätningar som utförts på Användarna. Vid 

Avgiftsförmedlare

Efterlevnadskontroll Användare/ 
Fordonsenhet 

Kontroll Kontroll 

Blåljusenhet 
(Polis & Tull)

Kontrakt  Kontrakt 

Avgiftsupptagare 
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skillnad i dataseten indikerar det att fel finns i systemet, det kan då till exempel vara att 
Avgiftsförmedlarens system inte fungerar tillräckligt bra. Det är viktigt att dessa kontroller utförs 
för att veta med stor tillförlitlighet att Avgiftsförmedlarens utrustning fungerar på rätt sätt. Om 
fel i systemet upptäcks av Avgiftsupptagaren och felet inte ligger hos Avgiftsförmedlarens kan 
detta indikera på stor andel fuskare finns just där. 
 
Avgiftsupptagaren är den aktör som ansvarar för hantering och prissättning av skatter samt har 
ett huvudansvar för systemets funktionalitet. Aktören Blåljusenhet ligger lite utanför 
grundmodellen och har i uppgift att kontrollera Användarna så att de följer de uppsatta lagar 
och regler. Fokus i detta examensarbete är efterlevnadskontrollen, vilket representeras av den 
streckade pilen i Figur 2, som Avgiftsupptagaren gör på Användarna och hur vidare den 
information ska kunna integreras med de data som presenteras av Avgiftsförmedlaren. 
 
För att kunna kontrollera korrektheten i det data som Avgiftsförmedlaren skickar bör en 
transportmodell skapas över hur det faktiska flödet på det svenska vägnätet ser ut. Denna 
transportmodell bör bygga på data som är oberoende av dem som hämtas från 
Avgiftsförmedlaren. Till exempel kan indata från mobila kontrollstationer eller slangmätningar 
användas som indata till transportmodellen. Här är geografisk placering och tidsaspekt 
faktorer att ta hänsyn till beroende på detaljeringsgraden i transportmodellen. 
 
Genomförandet av efterlevnadskontroll kan utföras på flera sätt, både fasta och mobila 
kontrollstationer är planerade att användas, vidare är en integrering med redan existerande 
kontrollsystem som till exempel trafiksäkerhetskameror och färdskrivare är en intressant 
aspekt att ta hänsyn till. Användarna av systemet ska veta att de kan bli övervakade och detta 
innebär att kontrollstationerna kräver en varierande och utspridd placering över hela 
vägnätet. 
 
Det finns tre uppenbara sätt att medvetet fuska för att slippa betala kilometerkatt. Dessa är 
att fordonet inte har rätt utrustning, att Användaren medvetet manipulerar utrustningen eller 
att Användaren selekterar i inrapporteringen av färdväg.  Dessutom kan det finnas de som inte 
medvetet fuskar, utan blir stoppade i en kontroll där det upptäcks att utrustningen inte 
fungerar på rätt sätt. Medvetet fusk skall straffas med högre bot än misstag. 
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3 Kilometerskattesystem 
 
 

Här ges en beskrivning om olika tekniker som är 
aktuella att användas i ett kilometerskattesystem. Det 
ges även en redogörelse för hur andra europeiska 
länders kilometerskattesystem är designade, vilka 
fördelar respektive nackdelar systemen har. 

 
 
 
 

3.1 Grundläggande tekniker 
Teknikerna som behandlas nedan är de som har stor inverkan i befintliga kilometerskatte-
system i Europa och högst troligt även kommer vara för ett svenskt kilometerskattesystem. 
Här ges en grundläggande förståelse för hur dessa tekniker fungerar. 
 
On Board Unit 
En On Board Unit (OBU) är en kommunicerbar fordonsenhet som monteras i förarhytten. 
Figur 3 visar exempel på hur en OBU kan se ut. Syftet med OBU:n är att den kontinuerligt 
registrerar Användarens färdväg, det krävs att den kan hantera flera olika tekniker som till 
exempel GPS, Galileo, GSM och DSRC då ett av kraven på en OBU för det svenska 
kilometerskattesystemet är interoperabilitet med andra europeiska system. Det viktigaste 
kravet är att den är pålitlig för avgiftsupptagaren, det vill säga att OBU:n är 
manipuleringssäker och genererar färdvägsdata på ett säkert sätt. Det svenska förslaget är att 
OBU:n utrustas med två kommunikationsenheter, en för registrering av fordonsdata och en 
för kontrollera efterlevnaden. 12 
 

                                                 
12 Karlsson, Ulrik m.fl. Del 2: Förslag till lösning 
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Figur 3: Olika typer av OBU 13 14 

 
Global Positioning System 
Global Positioning System (GPS) påbörjades år 1973 och ägs av den amerikanska militären. 
År 1993 blev satellitsystemet funktionsdugligt och kräver minst 24 stycken satelliter för 
global täckning som sänder iväg enkelriktade radiosignaler till mottagare på jorden. Syftet är 
att bestämma en mottagares position med tillräckligt god noggrannhet. För detta finns det 
flera metoder, där alla bygger på antigen absolut eller relativ mätning. Absolut mätning är 
den enklaste formen för att få fram en tredimensionell position. Detta görs genom 
längdmätning mot minst fyra satelliter som skickas till en mottagare. Noggrannheten varierar 
mellan 5 till 20 meter. Relativ mätning bygger på kommunikation med minst 2 mottagare 
och minst 4 till 5 stycken satelliter. Här kommunicerar både mottagarna med satelliterna 
samtidigt som de kommunicerar med varandra. Noggrannheten varierar men är aldrig sämre 
än 2 meter. 15 16 
 
Galileo 
Galileo är av liknande uppbyggnad som positioneringssystemet GPS. Galileo är för tillfället 
inte i drift utan har en planerad driftstart år 2010. Det ägs av EU och European Space 
Agency (ESA) där idén är att Galileo ska vara ett heltäckande satellitsystem över hela jordens 
yta med hjälp av cirka 30 satelliter. Galileo kommer att vara ett civilt satellitsystem som inte 
kan stängas av vid krissituationer, till skillnad från GPS, samt att det ska vara kompatibelt 
med GPS. 17 18  
 
Global Systems for Mobile communications 
Global Systems for Mobile communications (GSM) benämns även som andra generationens 
mobiltelefoni (2G). GSM är en trådlös digital teknik som behärskar både samtals- och 
dataöverföring. Tekniken är väl utspritt i världen och är den som stödjer flest nätverk inom 
mobiltelefoni. 19 
 
General Packet Radio Service (GPRS) är en trådlös datanätverkstjänst som fungerar i 
praktiskt taget alla GSM-nätverk världen över. Syftet är att överföra data mellan enheter 

                                                 
13 Toll collect, Picture archive 
14 Fela home, On Board Unit Tripon 
15 Swepos, GPS 
16 Lantmäteriet, GPS och annan mätningsteknik - Mätmetoder, GPS 
17 Lantmäteriet, GPS och annan mätningsteknik - GPS, GLONASS och GALILEO – status 
18 Europaparlamentet, EU-medel behövs för att få Galileo i omloppsbana 
19 GSM World, Today's GSM Platform 
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uppkopplade på GSM-nätverk. GPRS ger en ökad dataöverföringshastighet gentemot GSM 
och kräver inte en konstant uppkoppling på nätet utan endast då data ska skickas. 20 
 
Dedicated Short Range Communications 
Dedicated Short Range Communications (DSRC) används för trådlös kommunikation på 
korta avstånd. DSRS har en räckvidd upp till 1000 meter och är främst utvecklad för 
kommunikation vid vägar. I detta fall sker kommunikation mellan fordon eller mellan fordon 
och utplacerade enheter vid vägkanten. DSRC är ett samlingsnamn där både olika standarder 
och olika överföringstekniker används. På grund av detta är inte alla DSRC-enheter 
kompatibla med varandra, men inom Europa används dock samma standard21. 22  
 

3.2 Införda system i Europa 
Nedan finns att läsa om ett antal länder i Europa som idag planerar eller har infört 
kilometerskattesystem. Detta beskrivs för att ge läsaren en inblick i hur andra europeiska 
system fungerar samt att få en uppfattning vad Sverige har att vänta vid ett eventuellt 
införande. Dessa länder har alla olika motiv till införandet, en grundtanke är att med en stor 
andel utländska fordon på vägarna är det mer rättvist och samhällsekonomiskt att de som 
använder vägarna betalar för det. 
 
Tyskland 
Tyskland införde i januari 2005 ett kilometerskattesystem, från början skulle systemet ha 
startats år 2003 men tekniska problem senarelade införandet. Då Tyskland är ett stort 
transitland behövdes ett system där det är möjligt att ta ut en avgift av dem som använder 
vägarna. Genom att få de som använder infrastrukturen att betala kan de få till ett mer 
effektivt användande av den.  Årligen färdas 1,5 miljoner tunga fordon på vägarna och 
sammanlagt tillryggalägger de en sträcka på 22,7 miljarder kilometer.23 Kilometerskatt skall 
erläggas för transporter på motorvägarna, samt vissa huvudvägar, av alla tunga fordon över 
12 ton, med undantag för bussar.23 Kostnaden per kilometer differentieras efter antal axlar 
och miljöklass. I genomsnitt blir det en kostnad på 0,12 EUR/kilometer och en 
exempeltransport på 300 kilometer kostar 35 EUR36. 23 
 
För att kunna erlägga kilometerskatt finns det tre sätt, ett automatisk och två manuella. Det 
automatiska systemet, med en OBU, är till för dem som använder systemet frekvent, de 
manuella är till för de som inte vanligen färdas på det beskattade vägnätet.  
 
Det automatiska systemet kräver att åkaren har en OBU installerad i fordonet, dessa enheter 
registrerar körd sträcka bland annat med hjälp av GPS. Åkerierna betalar själva kostnaden 
för installation av OBU:erna samt en kostnad på 300 EUR för OBU:n, de får sedan tillbaka 
kostnaden som betalning för kilometerskatten.24 Åkaren måste själv mata in uppgifter om 
fordonets avgiftsklass och antal axlar. Efter inmatning räknar OBU:n ut korrekt 
kilometeravgift, baserat på en karta med tillhörande prislista, därefter skickas ett SMS med 

                                                 
20 GSM World, GPRS Platform 
21 European Committee for Standardization, On the road with harmonized tolling systems 
22 U.S department of transportations hemsida, Dedicated Short Range Communications (DSRC) 
23 SIKA, Kilometerskatt för lastbilar 
24 Blomberg, Ida & Poersch, Roman. Tango Collect report no. 3 
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information om avgift till administratören, Toll Collect, som i sin tur drar avgiften från 
åkarens registrerade konto. En myndighet sätter priset och tar emot pengarna från 
administratören, se Figur 4. 23  
  
I det manuella systemet betalar åkaren antingen själv rätt summa för planerad körsträcka i en 
avgiftscentral eller använder sig utav en Internetbaserad applikation. Fordonen köper/bokar 
körrätter för det beskattade vägnätet i förväg. För att kunna kontrollera utförd betalning 
måste alltid ett kvitto för den specifika färdvägen kunna uppvisas. 25  
 

 
Figur 4: Tysklands kilometerskattesystem 37 

 
Det tyska kontrollsystemet består av ungefär 600 kontrollpunkter, fördelat lika mellan 
mobila och automatiska kontroller, se Figur 5.  En kontroll görs med en infraröd 
laserskanner som mäter fordonets längd och ett digitalt foto tas på nummerplåten. DSRC-
teknik används för överföring och kommunikation mellan OBU:n och kontrollstationen. 
Ytterligare fasta kontroller finns på parkeringsplaster och är utrustade med samma utrustning 
som portalerna ovan, skyltar informerar åkaren om kontrollplatsen. Mobila kontrollenheter 
är rörliga fordon som är utrustade med kontrollutrustningen. De gör kontroller 24 timmar 
om dygnet 365 dagar om året. Då kontrollfordonet passerar ett fordon som är skattepliktigt 
kontrolleras, med hjälp av registreringsnumret, huruvida de betalt eller ej. Om fordonet inte 
är registrerat eller inte betalat skatt stoppas det.25 En bot kan kosta upp till 20 000 EUR. 
Bundesamt für Güterverkehr tillsammans med transportdepartementet bestämmer var och hur 

                                                 
25 Toll Collect, Questions and answers 
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ofta en kontroll skall ske.26 Enligt Mirka Tikvicki på Satellic är det 10 % av resorna som 
kontrolleras, 5 % av fasta kontroller och 5 % av mobila kontroller och det är mindre än 2 % 
som inte klarar av efterlevnadskontrollen.  23 
 

 
Figur 5: Kontrollstationer i Tyskland, t.h. mobil kontroll, t.v. fast kontroll 13 

 
Tysklands kilometerskattesystem har en årlig drift och underhållskostnad på 620 miljoner 
EUR, den största utgiften är de 1 300 anställda. Sedan systemet togs i drift har en ökning i 
antalet fullastade tunga fordon beräknats till 2,1 %, totalt 81,2 % och en minskning med 15 
% i antalet tomma, dessutom har järnvägen upplevt en ökning i efterfrågan av transporter 
med 7 %. 23 
 
Schweiz  
Schweiz och Liechtenstein införde kilometerskatt i januari 2001. Motivet till införandet var 
att den totala kvantiteten transporter växer snabbt samt att allt fler transporter utförs på väg i 
Europa. Detta innebär att större belastning göra på infrastrukturen. I slutet av 90-talet hade 
flera opinionsundersökningar i Schweiz pekat på att de önskade flytta transporter från väg till 
järnväg. År 1998 röstades de med god marginal ja till att införa det nuvarande 
kilometerskattesystemet där sort del av inkomsterna går till finansiering av nya järnvägar. Alla 
fordon över 3,5 ton skall betala kilometerskatt på hela det Schweiziska vägnätet.23 Avgiften 
differentieras efter antal axlar, vikt och miljöklass. Vikten som anges är fordonets maximala 
tillåtna vikt inklusive släp enligt registreringsbeviset.23 Fordonen måste utrustas med en OBU 
som kopplas till färdskrivaren, enheterna är gratis men en installering måste ske och den 
betalas av åkaren.27 Det är ett krav att alla inhemska kommersiella fordon införskaffar en 
OBU. 24 
 
Innan fordonet startar sin färd måste manuell inmatning av fordonsinformation i OBU:n 
ske. Då ett fordon passerar landgränsen slår OBU:n automatiskt av eller på 
kilometerräkningen, tekniken som används är DSRC. Antal kilometer registreras på ett Smart 
Card som skickas in till det Schweiziska tullverket varje månad, se Figur 6. 24 
 
För de utländska fordonen behövs ingen OBU utan det räcker att de, första gången de 
passerar landgränsen, registrerar och då identifierar fordonet i en terminal vid gränsen. Om 
utländska fordon önskar kan även de införskaffa en OBU. Vid terminalerna erhåller de 
utländska fordonen ett id-kort som är specifikt för fordonet. Varje gång de kommer in i 
Schweiz måste de gå in till en terminal och mata in aktuell information som mätarställning, 

                                                 
26 Tikvicki, Mirka, Satellic 
27 Marlof, Juerg, Swiss Federal Customs Administration 
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antal släp och total vikt. Då de lämnar landet måste de mata in den nya mätarställningen och 
på så sätt räknas kilometerskatten ut av tullkontoret. 24  
 

 
Figur 6: Schweiz’ kilometerskattesystem 37 

 
För efterlevnadskontroll används laserskannrar som kontrollerar fordonstypen och en 
kamera tar foton på fordonets registreringsnummer, se Figur 7. Behandling sker sedan hos 
det Schweiziska tullverket. Om åkaren gjort rätt för sig raderas foto och data annars skickas 
en bot. Det finns ett mobilt kontrollfordon och 21 fasta kontroller utefter motorvägarna 
som kontrolleras av det Schweiziska tullverket.27 Tullen bestämmer själva när och hur 
kontroller ska ske.27 Årligen kontrolleras 75 % av fordonen minst en gång per år, mindre än 
1 % bryter mot efterlevnadsreglerna.27 Det finns även efterlevnadskontroll vid landets 
gränser (utförs av Schweiziska tullverket), slumpmässigt, samt att den Schweiziska polisen 
har slumpmässiga kontroller på det inhemska vägnätet. 24 
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Figur 7: Kontrollstation i Schweiz 28 

 
Syftet med systemet är att finansiera och underhålla infrastrukturen, förbättra järnvägarna 
och på så sätt stödja utbytet av transportslag från väg till järnväg.24 Om åkarna skulle ange 
transportsvikt skulle det bli ett komplicerat system därför anges den maximala tillåtna vikten, 
vilket uppmuntra åkarna att köra fulllastade.23 De initierade investeringskostnaderna uppgick 
till 240 miljoner EUR (år 2001) för Schweiz och Liechtensteins system och den årliga 
driftkostnaden är 35 miljoner EUR. Kostnaden att färdas per kilometer är i genomsnitt 0,67 
EUR och en genomsnittstransport på 300 kilometer kostar 138 EUR36. 23 24 
 
Österrike 
Det österrikiska kilometerskattesystemet, GO-Maut, togs i drift januari år 2004. Tidigare har 
Österrike haft ett kvoteringssystem kallat Ecopoint som satte ett tak för fordonstrafikens 
omfattning, främst straffades fordon med låg miljöprestanda.4 Motivet till det nya systemet 
var att finansiera och investera i nya vägar samt vägunderhåll.4 Fordon som innefattas av 
skatten är samtliga fordon med en vikt över 3,5 ton och tas ut på alla motorvägar samt vissa 
övriga delar av vägnätet. Här är alla fordon över 3,5 ton avgiftspliktiga, alltså även bussar och 
tunga husbilar, inte bara transportfordon. Denna skatt läggs på redan existerande vägavgifter 
som till exempel Eurovinjett.23 
 
Kilometerskatten differentieras med avseende på antal axlar, ingen hänsyn tas till miljöklass i 
dagsläget. Investeringskostnaderna uppgick, år 2004, till 370 miljoner EUR och ett årligt 
underhåll av systemet kostar 35 miljoner EUR. En genomsnittstransport på 300 kilometer 
kostar 55 EUR36 och i genomsnitt kostar det 0,22 EUR/kilometer. Högre skatt tas dock ut i 
känsliga områden, som till exempel för vägarna i alperna som har högre underhållskostnader. 
23 29 
 
Systemet är helt elektroniskt och kräver att samtliga fordon utrustas med en OBU, se Figur 
8.23 Inköpskostnaden för en OBU är 5 EUR och betalas av åkaren likaså 
installeringskostnaden.24 Det finns två sätt att betala kilometeravgiften, antingen betalar 
åkaren in förväg eller i efterhand. Då åkaren betalar in i efterhand måste de registreras i 
systemet. Detta är lämpligt för dem som kontinuerligt använder det Österrikiska 
avgiftsbelagda vägnätet och 85 % av transaktionerna görs med detta alternativ. Det är 
Europass som administrerar transaktionerna och en myndlighet ansvarar sedan över 
intäkterna, vilket skall gå till underhåll och utbyggning av vägnätet.  23 
 
                                                 
28 Bibaritsch, Michael, Enforcing the Swiss Heavy Vehicles Fee -Expectations to and Results achieved by an automatic 
Enforcement System 
29Asfinag, Hemsida 
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Figur 8: Österrikes kilometerskattesystem 37 

 
För att registrera kilometeravgiften finns det mikrovågssensorer med DSRC-teknik (cirka 
400 stycken) i varje vägkorsning längs det skattepliktiga vägnätet.23 Efterlevnadskontroll görs 
med hjälp av fasta och mobila kontroller. Nästan 100 % av fordonen kontrolleras och det 
var år 2006 runt 100 000 fordon, av totalt 5,9 miljarder, som fuskade.30 De mobila 
kontrollerna (cirka 100 stycken) är fordon utrustade med DSRC som patrullerar vägarna och 
gör slumpmässiga kontroller, se Figur 9. Kontrollen av OBU:n görs med DSRC-teknik, om 
det som finns i OBU:n inte stämmer med det som finns i systemet stoppas fordonet. De 
fasta kontrollerna återfinns på ungefär 100 vägsegment och sitter som portaler, vid saknande 
av en funktionell OBU tas ett foto, se Figur 9. 24 
 

 
Figur 9: Mobila31 och fasta32 kontrollenhet i Österrike 

 
En stor fördel med systemet är interoperabiliteten med Schweiz (liknande arbete pågår 
mellan fler länder). Sedan införandet av systemet har antalet tomma transporter minskat. Då 

                                                 
30 Partl, Ingrid, Asfinag 
31 Asfinag, Photoarchive Toll 
32 Road traffic technlolgy, Kapsch  
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delar i vägnätet är avgiftsbelagda har det visat sig att andra parallella vägar utan avgift 
används mer frekvent. För att hantera detta har vissa vägar och områden försetts med 
förbud mot tunga fordon. 23      
 
Jämförelse  
Nedan, Tabell 1, följer en jämförelse av Tysklands, Schweiz och Österrikes 
kilometerskattesystem. 
 
Tabell 1: Jämförelse av kilometerskattesystemen, Tyskland, Schweiz och Österrike 

Land Tyskland Schweiz Österrike 

Systemet togs i bruk (år) 2005 2001 2004 
Vad är avgiftsbelagt Motorvägar samt 

vissa huvudvägar 
Hela vägnätet Motorvägar samt 

vissa huvudleder 

Vilka skall betala Fordon över 12 ton 
(ej busar) 

Alla fordon över 3,5 
ton 

Alla fordon över 3,5 
ton 

Differentiering för 
kilometeravgiften, 
förutom avstånd 

Antal axlar, 
miljöklass 

Antal axlar, vikt 
(maximalt tillåtna) och 
miljöklass 

Antal axlar 

Tekniskt system DSRC, GPS, GSM DSRC DSRC 

OBU obligatorisk Nej Nej Ja 
Manuellt system, utan 
OBU (för t.ex. 
utländska åkare) 

Ja, bokar via 
Internet eller köper 
körrätter i automat 

Ja, utländska fordon 
behöver ett id-kort 
och betalar vid 
gränsen 

Nej 

Genomsnittligt pris/km 0,12 EUR 0,67 EUR 0,22 EUR 

Genomsnitt för en 
transport på 300 km 

35 EUR 138 EUR 55 EUR 

Implementerings-
kostnad för åkaren 

OBU, 300 EUR 
(används som 
betalning), samt 
installation 

OBU gratis men 
åkaren får stå för 
installation 

OBU, 5 EUR, samt 
installation 

Fasta kontroller Ca 300 st 
kontrollportaler, 
infraröd och kamera

21 st kontrollstationer 
utmed motorvägarna 

100 st kontrollportaler

Mobila kontroller Ca 300 st mobila 
fordon 

Tull- och 
poliskontroller, ett 
mobilt kontrollfordon 

Ca 100 st mobila 
fordon 

Driftkostnad 
(årlig kostnad) 

620 miljoner EUR 35 miljoner EUR 35 miljoner EUR 

Investeringskostnad för 
systemet 

Uppgift saknas 240 miljoner EUR 370 miljoner EUR 
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Tjeckien 
Tjeckien införde kilometerskatt för tunga fordon i januari 2001. Det är motorvägarna i landet 
som, för närvarande, är avgiftsbelagda. Avgiften differentieras med avseende på antalet axlar 
och fordonsvikt och skall betalas av alla fordon över 12 ton. Systemet är likt det Österrikiska 
och bygger på samma teknik, mikrovågsteknik,33 och kräver att fordonen utrustas med en 
OBU.34 Åkarna får en OBU mot en deposition på cirka 55 EUR36.34  
 
Registrering av fordonet sker i så kallade Contact eller Distribution points. Kontroll sker 
med mikrovågsteknik som sitter i portaler över vägbanan och läser av om fordonen gör rätt 
för sig eller ej, se Figur 10. Det infördes på grund av att Tjeckien är ett stort transitland och 
har stor andel fordon på sina vägar som är utländska, inkomsterna från avgiften skall 
användas till utbyggnad och underhåll av vägnätet. 23 
 

 
Figur 10: Kontrollstation i Tjeckien32 

 

3.3 Planerade system i Europa 
Storbritannien  
År 2001 slog regeringen fast att alla transportfordon på de brittiska vägarna skall bidra till de 
kostnader som transporterna ger upphov till. Motivet till detta är bland annat protester 
angående det höga bränslepriset år 2000 samt krav att de utländska fordonen betalar sin 
andel för ökat slitage av vägnätet.4 De fanns ett system färdigt för start gällande tunga fordon 
men år 2005 ratades förslaget. Systemet implementerades inte för att regeringen 
omprioriterade och dessutom kom fram till att Storbritanniens problem med trängsel i 
trafiken inte kunde lösas med det föreslagna systemet. I dagsläget är ett nytt system under 
utredning som ska innefatta både personbilar och tunga fordon. 23   
 
Nederländerna 
Nederländerna har under lång tid tagit fram och studerat olika vägavgiftssystem, det senaste 
var ett kilometerskattbaserat, men inget har implementerats. Den nederländska regeringen 
har som mål att införa ett system år 2012. Syftet med dessa tester och studier har varit att ta 
fram ett rättvist system, som inte baseras på ägandet av fordonet utan på användandet, 
förbättrar miljön samt minskar trängseln. Det planerade systemet antas vara 
kilometerbaserat, gälla på hela vägnätet samt vara differentierad efter tiden på dygnet, 
miljöpåverkan och plats. 23 
 
 
                                                 
33 MYTO CZ, hemsida 
34 Dahlin, Bertil, Nu kommer kilometerskatt i Tjeckien 
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Ryssland 
I Ryssland pågår en diskussion om ett eventuellt införande av kilometerskatt. De ryska 
vägarna är dåliga och det finns inte tillräckligt med finansiering för upprustning.  Antalet 
fordon har sedan mitten av 90-talet fördubblats per tusen invånare och därför kan en 
kilometerbaserad vägavgift hjälpa till ekonomiskt med upprustningen. Ett förslag är att alla 
fordon mellan 12 och 44 ton som färdas på det ryska vägnätet skall betala en avgift, både 
inhemska och utländska fordon. Differentiering av avgiften antas vara efter antalet 
fordonsaxlar. 23 
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4 Förslag till ett svenskt system  
 
 

Här behandlas det som kan förknippas med ett 
svenskt kilometerskattesystem. Det nuvarande 
vägavgiftssystems design och funktionalitet belyses. 
En grundlig föreslagen presentation över ett svenskt 
system ges, samt information om integrerbara 
kontrollsystem. 
 

 
 
 
 

4.1 Nuvarande vägavgiftssystem 
Sveriges motsvarighet till ett kilometerskattesystem är den så kallade Eurovinjetten som är 
ett tidsbaserat vägavgiftssystem där avgift tas ut oberoende körsträcka. För 
svenskregistrerade tunga fordon tas en årlig avgift ut, där antal axlar och fordonets 
avgasklass avgör summan. De utländska lastbilarna kan välja att betala en vägavgift för 
kalenderdag, vecka, månad eller år. Vid erlagd vägavgift får svenska lastbilar helt fritt 
använda det svenska vägnätet och alla de länders vägnät som anslutit sig till Eurovinjetten. 
De länder som idag är anslutna är Sverige, Danmark, Belgien, Luxemburg och 
Nederländerna. 4 
 
Berörda fordon är de med en totalvikt över 12 ton med vissa undantag som militär- och 
uttryckningsfordon, statligt och kommunalt ägda fordon samt fordon äldre än 30 år. För att 
skapa rättvisa avgifter delas fordonen in i olika klasser beroende på avgasutsläppen, år 1982 
skapades ett regelverk med uppsatta gränsvärden för utsläpp. I Eurovinjett finns för 
närvarnade tre avgasklasser, Euro 0, Euro 1 och Euro 2, den förstnämnda har den högst 
tillåtna utsläppsnivån. Sedan 2001 finns ett fordons avgasklass registrerad i vägtrafikregistret 
där tillverkarintyget avgör vilken avgasklass den tillhör. För fordon registrerade innan 1 
januari 2001 utgår man efter årsmodell. Tabell 2 visar vägavgiften per år beroende på antal 
axlar och avgasklass. 10 
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Tabell 2: Vägavgifter enligt Eurovinjett 10 

Antal axlar Avgasklass Vägavgift per år  
Två eller tre  Euro 0  8 743 kr  
Två eller tre  Euro 1  7 741 kr  
Två eller tre  Euro 2  6 831 kr  
Fyra eller fler  Euro 0  14 117 kr  
Fyra eller fler  Euro 1  12 751 kr  
Fyra eller fler  Euro 2  11 385 kr  
 
För svenska tunga fordon gäller vägavgiften för hela svenska vägnätet till skillnad mot de 
utlandsregistrerade som endast betalar för användande av en viss del av Sveriges vägnät 
(motorvägarna, E10, E12, E14 samt delar av E4, E22 och E65), vilket leder till orättvisa. 2 
 
Ansvarig betalare för fordonets vägavgift är den som, enligt vägtrafikregistret, är ägare vid 
ingången av kalendermånaden före avgiftsperioden. Efterlevnadskontroll sker genom 
poliskontroller där åkaren ska kunna uppvisa kvitto på betald vägavgift eller ett giltigt 
vägavgiftsbevis. 10 
 

4.2 Grundläggande förutsättningar och krav för systemet 
För att lyckas utforma ett funktionellt kilometerskattesystem med en hög effektivitet och 
säkerhet krävs det att man tar hänsyn till flera aspekter. Utgångspunkter för de legala 
förutsättningarna är att när ett skattebelagt vägnät används av ett skattepliktigt fordon så 
uppstår en skyldighet att betala skatt, antingen på åkaren eller på fordonsägaren. Storleken på 
skattesatsen fastställs av flera faktorer, till exempel körda kilometer på skattebelagd väg och 
fordonets egenskaper. Varje skattepliktigt fordon ska redovisa sin körning, efter det fastställs 
ett skattebeslut och en betalningsplikt på den redovisade färdvägen. Det är alltså upp till den 
skatteskyldige att redovisa underlag för skattebeslut. För de som inte följer uppsatta krav 
tillkommer en kontroll- och straffavgift. Kontrollavgift utdelas när en försenad redovisning 
av färdväg lämnas in medan en straffavgift utdelas till dem som inte redovisat alls. 35 
 
Det kommer att ställas krav på systemet för ett svenskt kilometerskattesystem. De 
grundläggande kraven kan delas in i grupper: 35 
1) Systemkrav från lagstiftaren, regelverk för systemet  
2) Brukarkrav, att berörda partner följer regelverket  
3) Krav på säkerhet och tillförlitlighet, pålitlig efterlevnadskontroll  
4) Komponenttillverkarens krav, tillgång till bestämda specifikationer och standarder vid 

tillverkning  
5) Krav på avseende kompletterande tjänster, möjlighet till integrering med andra tjänster  
6) Krav på interoperabilitet, möjlighet till integrering med andra liknande system  
 
Fordon över 3,5 ton väntas ingå i det svenska kilometerskattesystemet oavsett nationalitet. 
Dock finns vissa undantag, så som arbetsmaskiner som till exempel traktorer, skördetröskor 
och slåttermaskiner. Gemensamt för fordonen är att de i princip inte förs på allmän väg. 
Fordon inom försvarsmakten, polisväsendet, civilförsvaret, brandväsendet och för 
                                                 
35 Karlsson, Ulrik m.fl. Del 1: Förutsättningar och krav 
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väghållning kommer heller inte att vara skattepliktiga. För att reglerna skall vara lätta att följa 
skall undantagen vara få. 2 
 
Kontrollvikt för systemet är fordonets totalvikt, alltså vikten för fordonet inklusive den 
maximala last som registreringsbeviset anger, vilket innebär fordon med en totalvikt över 3,5 
ton kommer att beskattas. Detta betyder att till exempel en fordonskombination med ett 
dragfordon på 3 ton och ett släp på 2 ton, alltså en totalvikt på 5 ton inte skall beskattas men 
ett fordon med totalvikt på 4 ton utan extra släp skall beskattas. Det kan tyckas konstigt att 
ett fordon med högre vikt kommer att slippa beskattas, men det är för att om 
fordonskombinationens vikt skulle vara till underlag för skatten skulle fler privatpersoner bli 
skattepliktiga. Till exempel skulle vissa hästtransporter och husvagnskombinationer beskattas 
och syftet med systemet är inte att privatpersoner skall beskattas. 2 
 
Vägarna som skall omfattas är samtliga gator och vägar som är statligt eller kommunalt ägda, 
samt de gator och vägar som är inom detaljplanlagt område där kommunen bestämt att de 
skall vara enskilt huvudmannaskap. Exempel på vägar som inte skall vara avgiftspliktiga är 
skogsvägar och andra vägar inom jordbruk, vilket motsvarar den största delen av Sveriges 
vägar. 2 
 
Differentiering av kilometerskatten är tänkt att ske efter Euro-klass och totalvikt i ett initialt 
skede. En tanke kan vara att utvidga differentieringen och dessutom inkludera till exempel 
buller, plats och tid i ett senare skede.11 Ett vägt genomsnitt som baserar sig på genomsnittlig 
fördelningen av körsträckor i tätort och landsbygd kommer att avgöra kilometerskattens 
storlek. Detta innebär att beräkningar beroende av marginalkostnaden utförs med 
utgångspunkt att ett fordon kör 82 % i landbygd och 18 % i tätort ger en kostnad på 0,18 
EUR36/kilometer. De största problem tunga fordon åstadkommer är slitage, trängsel, 
olyckor, avgasutsläpp och buller. 2 
 

4.2.1 Teknisk lösning 
För att ett kilometerskattesystem skall fungera krävs fyra nödvändiga funktioner: 2 

1. Registrering av färdväg med OBU:n  
2. Beräkning av skatt, genomförs av avgiftsupptagaren 
3. Betalning av skatt, görs av fordonsägaren och tas emot av avgiftsförmedlaren 
4. Kontroll av erlagd skatt, görs främst av avgiftsupptagaren men även av 

avgiftsförmedlaren med hjälp av blåljusmyndighet 
Figur 11 förtydligar dessa funktioner och visar hur ett svenskt kilometerskattesystem kan 
designas. Informationsflöden i systemet finns mellan användare och avgiftsförmedlare där punkt 
1 ska genomföras, mellan avgiftsförmedlare och avgiftsupptagare gällande punkt 2 och 3 samt 
punkt 4 mellan blåljusmyndighet och användare. 

                                                 
36 Valutaomvandling, 1 EUR ger 9,11 SEK (2007-10-11) 
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Figur 11: Komponenter i ett svenskt kilometerskattesystem 37  

 
Varje fordon måste utrustas med en OBU, som kommer att kosta cirka 440 EUR36 i inköp 
och cirka 110 EUR36 i installation som Användaren betalar. Det kommer att vara krav på att 
varje fordon kan skicka och ta emot nödvändig information om kilometerskatt. Förslagsvis 
kommer dessa pengar att kunna användas för betalning av kilometerskatt. Om subvention 
görs på 550 EUR36 kommer detta troligtvis att göra att Användarna vill hitta det billigaste 
alternativet till utrustning. 2 
 
OBU:n skall fortlöpande kunna registrera fordonets färdväg och kommunicera med DSRC-
stationer som skall finnas vid Sveriges vägar. Dessa DSRC-stationer kommer att användas 
för att initiera kilometerskatteberäkningen. Utrustningen ska även utnyttja positionering via 
satellitsystem, dessutom kan det bli aktuellt att den kan kommunicera via GSM-nätet. 
Fordonets utrustning ska, med förutbestämd perioditet, registrera position och tidpunkt och 
lagra detta för att sedan överföras till Avgiftsförmedlaren. Alternativt ska utrustningen 
kontinuerligt meddela positionen, till exempel till en transportledningscentral, som sedan 
sammanställer färdvägen. Skatteberäkningar utförs på en extern server och vid inbetalning 
skall nedanstående information redovisas: 2 

• Fordonets identitet (unikt registreringsnummer) 
• Beräknad kilometerskatt 
• Beräknad körsträcka i kilometer (alla fordonsrörelser skall registreras även om de 

gjorts på ej beskattad väg)  
• Digitalt fingeravtryck (unikt som inte går att manipulera) 

                                                 
37 Myhrberg, Stefan. Originalbilder Kilometerskattsystem 
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4.2.2 Efterlevnad 
Ett önskemål enligt Arenaprojektet är att 2-5 % av transporterna ska kontrolleras. För att 
uppnå ett effektivt kontrollsystem krävs det att flera metoder kan komplettera varandra och 
köras parallellt. Efterlevnad kan komma att ske med mobila och eventuellt fasta 
kontrollstationer, båda med syfte att identifiera och dokumentera skattepliktiga fordon. Ett 
sätt är att OBU:n i fordonet kommunicerar i realtid med de utsatta kontrollstationerna vid 
passering och om avvikelse upptäcks registreras fordonet med hjälp av en kamera. Kameran 
tar ett foto på fordonets registreringsskyllt när den passerar, på fotot registreras även tid och 
plats.2 Fotot med tillhörande information skickas sedan till en kontrollserver.2  
 
Ett förslag från Arenaprojektet är att det finns fasta kontroller vid samtliga gränsöverfarter 
samt vissa vid Sveriges största godsstråk. Det kommer sedan att vara de mobila kontrollernas 
uppgift att utföra stickkontroller på resterande skattbelagt vägnät.11 Vissa platser kommer att 
kontrolleras oftare medan andra kommer att kontrolleras mer sällan. Total positionering av 
transporten på hela det svenska vägnätet krävs för att Användaren inte skall kunna hävda att 
den enbart kört på skattefri väg. Det viktiga är inte att ta fast fuskare utan upprätthålla en 
god efterlevnadsnivå i systemet. Om ett fordon upprepande gånger inte klarar 
efterlevnadskontrollen kan de bli svartlistade. Detta innebär att dessa fordon då kommer att 
kontrolleras mer frekvent. Om det fortsätter att missköta sig kan de få körförbud på de 
svenska vägarna. Företagskontroller kan utföras där besök hos Användarna utförs i syfte att 
undersöka hur de följer upp regler och krav.35 En annan kompletterande metod kan vara att 
övervaka datatrafik som skickas mellan Användare och Avgiftsförmedlare för att hitta avvikelser 
från tidigare tidsperioder eller jämföra med de fysiska transporterna.  
 

4.3 Existerande kontrollsystem 
Idag finns det redan existerande kontrollsystem som är fullt möjligt att integrera med ett 
kontrollsystem för kilometerskatt. Nuvarande verksamma kontrollsystem är: 

• Trafiksäkerhetskameror 
• Färdskrivare 
• Polisens trafikkontroller 
• Tullkontroller vid Sveriges gränser 
• Bilprovningen 
• Betalstationerna för trängselskatt i Stockholm 

 
För att kunna förstå hur ett kontrollsystem för kilometerskatt skulle kunna fungera beskrivs 
här de två system som är närmast besläktad och hur det skulle kunna vara möjligt att 
integrera dessa med kilometerskattesystemet.  

4.3.1 Trafiksäkerhetskameror  
Syftet med trafiksäkerhetskamerorna är att sänkta hastigheter vilket ska leda till mindre 
olyckor, vilket är ett steg i riktningen att inga människor ska dödas eller skadas allvarligt i 
trafiken, Nollvisionen.38 Statistik visar att ett framgångsrikt sätt för att uppnå detta är 
användande av trafiksäkerhetskameror. I slutet av 2006 fanns det 708 stycken utplacerade på 

                                                 
38 Vägverket, Vägverkets nya hastighetskameror som kontrolleras i ett kilometerskattsystem för tunga transporter  
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Sveriges vägnät och 169 stycken ska etableras under 2007.39 Placeringen utav kamerorna 
grundas främst på olycksstatistik, hastighet och trafikvolym. I och med det förutbestämda 
syftet placeras trafiksäkerhetskamerorna synligt och förvarnas med hjälp av skyltar. En 
trafiksäkerhetskamera kostar cirka 500 000 kronor per enhet att sätta i bruk, drift- och 
underhållskostnaderna är cirka 55 000 kronor per år.40  
 
Trafiksäkerhetskameran är uppbyggt i tre enheter, mätstation, central utredningsenhet och 
styrcentral. Mätstationen är den fysiska enheten som placeras utmed vägarna med syfte att 
registrera passerade fordon. Mätstationen är larmförsedd för både yttre åverkan och 
driftstörningar. Den centrala utredningsenhetens syfte är att utreda den information som skickas 
från mätstationen, det vill säga foto på de identifierade hastighetsföreträdelserna. Styrcentralen 
ansvarar för vilka mätstationer som ska vara aktiva vilket baseras på olika parametrar som 
olycksbelastning och trafikintensitet. Mätstationen kan registrera tid och hastighet på fordon 
oberoende om den är aktiv eller ej, men den kan inte i dagsläget urskilja tunga fordon ifrån 
lätta.41 42 
 
Det är oklart ifall trafiksäkerhetskameror kan hjälpa till med framtagande av transportflöde 
och transportmönster men möjligheter finns då mätstationerna kan knyta information om 
tunga fordons identitet.43 Vägverket har undersökt ifall det finns möjlighet till att 
trafiksäkerhetskamerorna (mätstationerna) kan bidra till att en bättre efterlevnad av regler i 
ett kilometerskattesystem utförs.43  
 
Mobila trafiksäkerhetskameror 
För att täcka större del av vägnätet används mobila trafiksäkerhetskameror som ett 
komplement till fasta trafiksäkerhetskameror. Vägverket strävar efter att under 2007 förfoga 
över cirka 30 mobila trafiksäkerhetskameror. Användningsområden kan till exempel vara vid 
vägarbeten, skolor eller vid tillfällig ökad trafikbelastning på vägnätet. Systemet är nästintill 
identiskt som för fasta där skillnaden är att mätstationen är uppsatt på en vagn istället för 
fastsatt i marken, se Figur 12. 44 

 
Figur 12: Mobil trafiksäkerhetskamera 45 

                                                 
39 Gelin, Håkan Vägverket, Slutrapport synergiutredning 
40 Vägverket, Trafiksäkerhetskameror 
41 Gelin, Håkan, Vägverket 
42 Vägverket, Ny teknik för trafiksäkerhetskameror 
43 Lundberg, Eva. ATK Mätstation – för mer än registrering av hastighetsöverträdelser? 
44 Vägverket & Polisen, Mobila trafiksäkerhetskameror 
45 Svenska grafikbyrån 
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4.3.2 Färdskrivare 
Alla fordon med en totaltvikt över 3,5 ton och som är registrerat i ett EU-land ska vara 
utrustat med en färdskrivare. Färdskrivarens funktion är att ge detaljerad information om 
fordonets förflyttning och åkarens körtider som används för att kontrollera ifall 
förutbestämda kör- och vilotider efterlevs. För tillfället finns det två varianter av 
färdskrivare, analog och digital. Främsta anledningen till framtagningen av en digital 
färdskrivare var att en analog är mer lättmanipulerad. Efter den första maj 2006 är det 
obligatoriskt att en digital färdskrivare finns på alla nytillverkade fordon. Majoriteten av de 
resterande fordonen har en analog färdskrivare i dagsläget men i och med att de analoga 
färdskrivarna minskar ökar säkerheten för manipulering. 46 47 
 
Analog 
Vid användning av en analog färdskrivare ska åkaren inför varje körning registrera ett antal 
punkter på ett diagramblad vilket visas i Figur 13. 
 

 
Figur 13: Diagramblad till analog färdskrivare 48 

 
Under körningen registreras tidskategori, vägsträcka och hastighet och efter körningen ska 
stopport, datum och mätarställningar rapporteras. Allt för att i efterhand kunna kontrollera 
ifall reglerna efterföljts. 46 47 
 
Digital 
En digital färdskrivare är uppdelad i två delar, fordonsenheten och färdskrivarkort, se Figur 
14. 

 
Figur 14: Fordonsenhet och färdskrivarkort 49 50 

 

                                                 
46 Vägverket, Tunga fordon 
47 Regeringen, Digitala färdskrivare vid vägtransporter 
48 Andersson, Lars m.fl. Lastbilsträffar 
49 AKE, dtco 
50 AKE, kuljettajakortti 
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En fordonsenhet innehåller display, skrivare, två kortplatser samt möjlighet att registrera 
användaruppgifter. Information om bland annat kör- och vilotider, körsträckor, hastighet 
och tid sparas. Fel som avbrott i strömtillförseln samt information om vilka färdskrivarkort 
som har använts registreras. 51 
 
Färdskrivarkort finns i fyra olika varianter, förarkort, företagskort, verkstadskort och 
kontrollkort. Förarkort är personliga och utfärdas till dem som ansöker och uppfyller kraven. 
Förarkortet identifierar åkaren samt lagrar information om dess aktiviteter. Ett företagskort 
utfärdas till ägaren av ett fordon med en färdskrivare. Kortet kan identifiera företaget samt 
visa, överföra och skriva ut data som är lagrad i fordonsenheten. Tredje typen av 
färdskrivarkort är ett verkstadskort. Detta kan utfärdas till tillverkare av både färdskrivare 
och fordon eller en ackrediterad verkstad. Sista typen är ett kontrollkort som utfärdas till en 
behörig myndighet. Kontrollkortet identifierar myndigheten och kan ge information från 
färdskrivarens dataminne och förarkortet. 47 52 
 
EU-kommissionen säger att behovet av skärpta kontroller och sanktioner är nödvändigt. De 
nya kontrolldirektiven säger att 1 % av en åkarens arbetsdagar bör kontrolleras och 
successivt öka till 4 % år 2012. Kontrollerna sker antingen i företagens lokaler eller på 
vägarna och skall täcka ett representativt genomsnitt av alla berörda parter som har krav på 
användande av färdskrivare. Under en vägkontroll granskas informationen från 
färdskrivaren. Under kontrollen finns det möjlighet för andra systemkontroller att utföras, 
som till exempel det för kilometerskattesystemet. En vägkontroll ska i bästa mån täcka en så 
stor del av vägnätet att det blir svårt att undvika en kontrollplats. Kontrollerna ska 
genomföras slumpmässigt i både tid och geografiskt placering. Faktorer som till exempel 
förar- eller företagsnationalitet, transportens start- och slutpunkt eller typ av färdskrivare får 
ej påverka beslut om vilket fordon som ska kontrolleras. Företag som tidigare inte följt 
regelverket bör kontrolleras oftare och noggrannare. Den statistik som samlas in vid 
kontrollerna är vilken typ av väg, i vilket land fordonet är registrerat i och vilken typ av 
färdskrivare som används. 48 53  
 

                                                 
51 AKE, Allmän information om färdskivarutrustning och om digital färdskivare 
52 Vägverket, Digital färdskrivare 
53 Borrell Fontelles, J m.fl., Europeiska unionens officiella tidning 
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5 Transportmodell 
 
 

Kapitlet beskriver hur en transportmodell kan 
konstrueras samt ge en grundläggande förståelse 
angående OD-estimering.  Här beskrivs också hur 
trafikdata kan samlas in och bearbetas, vilken 
information som finns tillgänglig i dag samt vad som 
önskas i framtiden.  

 
 
 
 
För att kontrollera efterlevnad i ett system är ett första steg att veta hur systemet är 
uppbyggt. Syftet med en transportmodell är att skapa en god bild över transportflödet och 
transportmönstret i Sveriges vägnät, för att uppnå det på ett effektivt sätt har ett 
tillvägagångssätt utvecklats. Modellen ska ge aktuell och tillförlitlig information som ska 
användas i ett kontrollsystem för ett svenskt kilometerskattesystem. Viktiga aspekter i 
skapandet av modellen är uppbyggnad och val av lämplig data. 
 

5.1 Tillvägagångssätt 
Steg 1 - Skapa en OD-matris 
Bestäm detaljeringsnivån på OD-matrisen, det vill säga antal OD-par, länkar och noder. En 
kostnadsparameter för varje länk krävs för att bestämma vilka länkar som är mest lämpliga 
att användas för de olika rutterna. 
 
Steg 2 - Implementering av data 
Här sker implementering av de insamlade data i transportmodellen. Här krävs det att indata 
är i form av rutt- och länkflöde.  
 
Steg 3 - Kalibrering 
För att uppnå mer noggrannhet kalibreras transportmodellen med hjälp av ytterligare data. 
Mätning för ytterligare data utförs med exempelvis fasta kontrollstationer i form av portaler, 
mobila kontrollstationer eller eventuellt av någon annan typ av mätstation. Imatning av data 
sker för att sedan uppdatera modellen. Eftersom steg 1 och steg 2 är både tids- och 
kostnadskrävande är en lösning att de endast genomförs i ett initialt skede. Med 
kontinuerliga uppdateringar uppnås förbättringar i transportmodellen. 
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Steg 4 - Jämför resultat 
Ur transportmodellen hämtas de estimerade flödena, dessa ska jämföras med de 
inrapporterade data från Avgiftsförmedlaren för att identifiera större avvikelser, exempelvis i ett 
geografiskt perspektiv. Då stor skillnad i resultatet finns mellan transportmodellen och de 
inrapporterade data, är det också en stor sannolikhet att efterlevnaden i systemet inte 
efterhålls.  
 
Steg 5 - Rikta kontroll 
Sista steget är att rikta kontroller i syfte att förbättra efterlevnaden i kilometerskattesystemet, 
det vill säga placera mobila kontrollstationer i de geografiska områden där stora avvikelser 
finns. Huruvida dessa kontroller utförs är inte klart, exempelvis görs de av en Blåljusmyndighet 
eller i regi av Avgiftsupptagaren. Eventuellt kan dessa mätningar även ingå som indata i steg 3, 
som då uppdateras kontinuerligt. Att spåra användarnas körsträcka i transportmodellen är 
möjligt då nya ruttflöden skapas, dessa kan vara till hjälp vid utplacering av de mobila 
kontrollstationerna där en strategi är att välja kontrollplatser som minimerar att samma 
Användare kontrolleras fler gånger. 
 
Alternativ utveckling av tillvägagångssättet 
Syftet med steg 3 är att få en större noggrannhet i modellen genom att utföra extra 
mätningar med en hög precision. Mätningarna kan utföras på flera olika sätt som till exempel 
kontrollstationer eller med trafiksäkerhetskameror. I och med att dessa mätningar utförs 
med en högre precision har de en högre trovärdighet och bör bidra med en större vikt. 
Första skedet i modellen används nedanstående ekvation för att beräkna de estimerade 
länkflödena där ett γ2-värde används för hela summan. 

 

 
Det som utförs i steg 3 är att γ-parametern flyttas in i ekvationen och istället för att vikta 
summan av de observerade länkflödena viktas de specifika länkar som mätningarna har 
utförts på. Ett exempel kan vara som nedanstående ekvation, där aγ sätts till valfritt värde 
beroende på mättprecisionen för varje aktuell länk. 
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5.2 Modellbyggnad 
OD-estimering 
För att skapa sig en bild över hur flödet fördelas på ett vägnät är OD-matriser (engelskans 
Orgin Destination matrix) ett lämpligt tillvägagångssätt. OD-matrisen innehåller information 
angående flödet mellan förutbestämda punkter i ett nätverk, det vill säga ruttflödet. 
Trafikflöden i ett nätverk beskrivs och byggs upp med noder, länkar och OD-par. En nod är 
en punkt där ett eventuellt från/till flöde kan uppstå, till exempel en stad eller korsning. 
Länkar är de bågar där trafikflödet mellan noderna sker, i vanliga fall vägar. Ett OD-par 
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beskriver utbytet av trafikflöde mellan två noder. Resvaneundersökningar kan göras för att 
erhålla OD-matriser dock är denna typ av undersökningar ofta resurskrävande. 54 55 56 
 
Det är krävande att framställa OD-matriser och på grund av det finns behovet att kunna 
uppdatera matrisen på ett enkelt sätt. Ett enkelt och billigt sätt är att utföra observationer av 
trafikflöden på utvalda länkar i nätverket. De observerade länkflödena kan användas för att 
uppdatera OD-matrisen, vilket kan formuleras som ett OD-estimeringsproblem. Alltså givet 
en OD-matris, estimeras en ny OD-matris givet observerade länkflöden. 54 55 
 
OD-estimeringsproblemet 
Önskas: 
En ny OD-matris 
Givet: 
Uppskattad OD-matris 
Länkmätningar 
Mål: 
Den nya OD-matrisen bör efterlikna den uppskattade samt att de estimerade länkflödena 
bör efterlikna de observerande länkflödena. OD-estimeringsproblemet kan lösas med hjälp 
av en optimeringsmodell. En optimeringsmodell är en modell där målet är att finna den mest 
optimala lösningen förutsatt att vissa förutsättningar uppfylls. 
 
Optimeringsmodell57 
Resultatet i ett OD-estimeringsproblem är att finna en OD-matris g . Låt g  vara den 
estimerade OD-matrisen och ĝ  den observerade OD-matrisen. Vektorn v  representerar det 
estimerade länkflödet och v̂  representerar det observerade länkflödet för varje länk a , där 

Aa∈ . Matrisen { }aipP ,= , Ii∈ , Aa∈  visar vilka länkar a som används för varje rutt i. 
Val av länkar för varje rutt har beräknats genom ett billigaste-väg-problem som enbart är 
beroende av en tidsparameter för varje länk a, implementeringen i programmeringsmiljö har 
utförts av Clas Rydergren. Alla länkar a som inte används av något OD-par i tas bort ur 
modellen då de inte tillför någon information.  
 
Målfunktionen för OD-estimeringsproblemet kan formuleras som:  
 
Min ( ) ( ) ( )vvFggFvgZ ˆ,ˆ,, 2211 ⋅+⋅= γγ      (ekvation 1) 
 
då ai

Ii
ai vgp =⋅∑

∈
,  a∀       (ekvation 2) 

0≥ig    i∀  
0≥av    a∀  

 

                                                 
54 Peterson, Anders, The Origin-Destination Matrix Estimation Problem: Analysis and Computations 
55 Lundgren, Jan, Skattning av OD-matriser 
56 Lundgren, Jan, Föreläsning: OD-matrix estimation  
57 Hasselström, Emil & Sjögren, Therese,  Evaluation of Load Balancing Algorithms in IP Networks - A case study at 
TeliaSonera 
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Målet är att minimera funktionen ( )vgZ ,  som består av funktionerna ( )ggF ˆ,1  och ( )vvF ˆ,2 , 
vilket betecknar skillnaden i ruttflödena g  och ĝ  respektive skillnaden i länkflödena v  och 
v̂ . Ekvation 2 beskriver att summan av flödet för alla rutter i  som använder länk a  ska vara 
lika med länkflödet för länk a . Den typ av avståndsfunktion som används i detta 
examensarbete är maximum entropy funktionen, vilket formuleras: 

( ) x
y
xxyxF −⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅= ln,        (ekvation 3) 

Vikterna γ1 och γ2 används för att bestämma vilken inverkan ĝ  och v̂  skall ha på g och v . 
Vid kännedom om att ena indata-parametern har högre trovärdighet kan den påverka 
resultatet i en högre grad. Då γ2 sätts till noll betyder det att ingen hänsyn ges till de 
observerade länkmätningarna. 
 
Vid insättning av ekvation 3 i ekvation 1 kan nu OD-estimeringsproblemet beskrivas som: 
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då ai

Ii
ai vgp =⋅∑

∈
,  a∀       (ekvation 2) 

0≥ig    i∀  
0≥av    a∀  

 
Denna generella grundmodell valdes för att lösa OD-estimeringsproblem. På grund av det 
första bivillkoret (ekvation 2) är problemet fortfarande inte färdigdefinierat då ig och av  är 
okända. Lagrange-relaxering är en teknik som används för att omformulera en icke lösbar 
optimeringsmodell. Krav för tekniken är dock att länkarna för alla OD-par ska vara kända i 
modellen, vilket de är i transportmodellen. 
 
Lagrange-relaxering 

Min ( ) ( ) ∑ ∑ ⎟⎟
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a
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i
iaia vgpvgZvgL ,,,, λλ     (ekvation 5) 

då 0≥ig  i∀  
0≥af  a∀  
0≥aλ  a∀  

 
Minimum för målfunktionen fås genom att finna en stationär punkt i Langrangefunktionen 
L . En stationär punkt fås genom att sätta derivering av L med avseende på ig  och av  lika 
med noll. 
 

Sätt 0=
∂
∂

ig
L  och 0=

∂
∂

av
L så fås: 



Transportmodell 

 33 
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Nedan följer de beräkningar och förenklingar som utförts för att lösa problemet smidigare i 
programmeringsmiljö, detta för att kunna använda transportmodellen i kapitel 6 – 
Realisering av transportmodellen. Vid utvecklingen av transportmodellen sätts γ1 till lika med 
ett, vidare diskussion angående detta utförs senare i kapitel 6. 
 
Beräkningar av ekvation 6 ger: 

( ) ( ) ( )∏ ∏ −⋅−∑ ⋅−
⋅=⋅=⋅=

a a

p
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ii
aiaaiaa

aia

egegegg ,,
, ˆˆˆ λλλ

   (ekvation 8) 

Förenkling görs genom att sätta aeX a
λ−=  vilket ger: 

aip

a
aii Xgg ,ˆ ∏⋅=         (ekvation 9) 

Beräkningar av ekvation 7 ger: 
2

1ˆ γ−⋅= aaa Xvv  
Ekvation 2 kan nu skrivas som: 
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Problemet är nu färdigdefinerat och kan uttryckas som icke-linjära ekvationer. För att lösa 
OD-estimeringsproblemet krävs nu att aX  tas fram för alla ekvationer. Detta löses genom 
användning av en iterativ balanseringsmetod i programmeringsmiljö. 
 
Lösningsmetod: 

a. Tilldela alla aX  ett startvärde för a∀ . 
b. Iterera genom a∀ . Vid varje iteration, låt aX  vara variabel och låt övriga 

aX  vara låsta med deras nuvarande värde. Använd ekvation 10 för att 
bestämma värdet för aX . 

c. Avbryt ifall alla ekvationer är tillräckligt uppfyllda, annars upprepa steg b. 
 
Avgränsningar i modellen 

• Antagande att flödet mellan A och B använder sig av samma rutt 
• Inget flöde startar och slutar i samma nod 
• Länkar som inte används av någon rutt tas bort 
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5.3 Möjlig indata 
Indata i modellen kan komma från flera områden där pålitlighet av data är en viktig aspekt. 
Vilken typ av data som kan användas för de olika stegen är något som ska tas i beaktning. I 
Figur 15 redovisas tänkbara typer av data. Lämpliga indata att använda i steg 2 är 
slangmätningar, resvaneundersökningar och tullkontroller då deras styrka är kvantiteten eftersom de 
är nationaltäckande. I steg 3 är indata från trafiksäkerhetskameror och mobila kontrollstationer 
mest användbara att använda, dock kan de också ingå i steg 5. I detta steg kan även indata i 
form av blåljusmyndighet, trängselskatt, bilprovning och företagskontroller användas för att 
kontrollera efterlevanden på individnivå i systemet. 

 
Figur 15: Förslag till indata i transportmodellen 

 
Indata från Slangmätning och Resvaneundersökning behandlas i kapitel 5.4 då de finns 
tillgängliga för implementering i transportmodellen. Företagskontroll samt mobila kontroller 
tas ej upp för vidare diskussion här.  
 
Trafiksäkerhetskamera 
Vägverkets strategi är att placera flera trafiksäkerhetskameror med små mellanrum utmed en 
vägsträcka, detta bidrar till att det oftast inte finns någon avfartsväg mellan trafiksäkerhets-
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kamerorna. Därför kommer inte samtliga trafiksäkerhetskameror vara av intresse utan endast 
en kamera för varje vägsträcka.  
 
För tillfället detekterar trafiksäkerhetskamerorna enbart fordon som överträder 
hastighetsgränsen och kan därmed endast behandla de fordon som gör överträdelsen. I 
framtiden finns det möjlighet att de kan användas som mätstationer för rapportering av 
transportflöde, det krävs då att trafiksäkerhetskamerorna kan urskilja fordon beroende på 
ifall de är kilometerskattepliktiga eller ej samt att de detekteras oavsett hastighet. Dessa 
mätningar skulle kunna användas i steg 3. 
 
Ett sista steg av användandet av trafiksäkerhetskameror i ett kilometerskattesystem är att de 
används som kontrollstationer där de rapporterar tid och plats med ett fotografi på 
fordonets registreringsskyllt i fråga. Genom ett sådant foto med tillhörande information 
skulle sedan en eventuell bot kunna ges. Ett sätt är att OBU:n i fordonet kommunicerar i 
realtid med de utsatta kontrollstationerna vid passering och om avvikelse upptäcks 
registreras fordonet med hjälp av en kamera.  
 
Blåljusmyndighet 
Polisen har rättigheter att stoppa fordon för att utföra trafikkontroller. Dessa sker idag på 
hela vägnätet för olika ändamål som till exempel kontroll av hastighet, nykterhet eller farligt 
gods. Vid dessa kontroller skulle även en kontroll angående kilometerskattesystemet att 
utföras utan vidare extra ansträngning. En sådan kontroll skulle kunna utföras från att enbart 
undersöka OBU:ns funktionalitet till att undersöka ifall åkaren har några betalnings-
anmärkningar. 
 
Färdskrivare 
En integrering med kontrollsystemet för färdskrivare ligger rätt i tiden då utvecklingen av 
färdskrivare går framåt i snabb takt och blir mer säkrare för manipulering. Detta samtidigt 
som kör- och vilotider för åkare blivit hårdare reglerat och kräver ett stramare kontrollsystem 
för att uppnå en god efterlevnad, vilket innebär det att det finns stora möjligheter att 
kombinera dessa system med varandra. 
 
Tullkontroll 
Det finns inga fullständiga rapporter som behandlar utländsk tung fordonstrafik på Sveriges 
vägar idag. Endast enstaka ovetenskapliga och oprecisa undersökningar har utförts, men de 
pekar åt att en stor andel av transporterna på Sveriges vägar utförs av utlandsregistrerade 
lastbilar. Detta plus att det svenska kilometerskattesystemet inkluderar alla vägar inom 
Sveriges gränser, vissa dock med en skattetariff på noll kronor, gör det lämpligt att utföra 
kontroller vid just gränspassager. Här är fasta kontrollstationer att rekommendera och 
typiska gränspassager är Öresundsbron och Svinesundsbron, större hamnar samt vägsträckor 
till/från Norge och Finland. 
 
Bilprovning 
Enligt svensk lag måste alla svenskregistrerade fordon genomgå en årlig obligatorisk 
kontrollbesiktning vilket också är ett bra tillfälle för att kontrollera efterlevnaden i ett 
kilometerskattesystem. Här kan jämförelser utföras mellan deklarerad färdväg och körd 
sträcka enligt trippmätaren. 35  
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Trängselskatt i Stockholm 
Efterlevnadskontrollen för trängselskatten i Stockholm utförs med hjälp av kameror som 
fotograferar fordonens registreringsnummer. Dessa registreringar kan sedan jämföras med 
deklarerad färdvägen i kilometerskattesystemet. Om fler städer inför trängselskatt kan dessa 
också integreras som ytterligare kontroll.  
 

5.4 Tillgänglig data  
Data som i dagsläget finns tillgänglig för implementering i transportmodellen är 
slangmätningar ifrån Vägverket och transportstatistik i form av resvaneundersökningar från 
SIKA.  
 
Vägverket är en statlig myndighet som arbetar för att ge Sveriges näringsliv och medborgare 
bra förutsättningar för resor och transporter. Bland annat arbetar de med Sveriges 
vägtransportsystem och långsiktiga mål gällande transportpolitiken. Regering och riksdag 
bestämmer vad Vägverket ska göra. 58 
 
SIKA, Statens Institut för KommunikationsAnalys, är en myndighet inom transport- och 
kommunikationsområdet och ligger under Näringsdepartementet. De huvudsakliga syftena 
är att ta fram utredningar, analyser och annat beslutsunderlag åt regeringen samt att ansvara 
för den officiella statistiken och att utveckla prognos- och analysmetoder. 59 
 

5.4.1 Slangmätningar   
För att göra mätningar av trafikflöden kan så kallade slangmätningar användas. 
Slangmätningarna utförs med två stycken luftgummislangar som dras tvärs över vägen och 
ansluts till trafikmätsutrustning., se Figur 16. Slangarna läggs med ett känt avstånd från 
varandra, vanligast 3,3 meter.60 När ett fordon passerar en slang kommer en luftpust (tilldelas 
datum och tid) som registreras i trafikmätsutrustningen. Mätningarna sammanfogas i nuläget 
till en mängd för respektive plats och mätperiod, alltså raderas viss information om den 
specifika passagen.  För att en mätning skall registreras krävs att fordonet passerar båda 
slangarna. Särskiljning av fordonsklasser görs genom att titta på axelavstånden för fordonen, 
totalt kan 15 fordonsklasser urskilljas.60 Förutom fordonsklass kan man med hjälp av dessa 
tider avgöra fordonets riktning och hastighet. 61 

                                                 
58 Vägverket, Hemsida 
59 SIKA, Hemsida 
60 Granberg, Per-Olov, Vägverket 
61 Trafikdata produkter AB, Hemsida 
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Figur 16: Slangmätning 

 
Det finns tre övergripande fordonsklasser MC (motorcyklar), P (personbilar) samt L 
(lastbilar och bussar). Klasserna utgår ifrån axelavståndet för fordonet och eventuellt släp. 
Fordonsklass P är fordon med axelavstånd 1,8 – 3,3 meter och fordonsklass L är axelavstånd 
3,3 – 6 meter, dessutom finns det klasser för olika typer av släp. 60 
 
Data som används kommer ifrån slangmätningar insamlade under många år på uppdrag av 
Vägverket. När Vägverkets system för trafikmätning startades fanns ingen ekonomiskt 
försvarbar metod att mäta olika fordonsklasser utan ett visst axelavstånd fick representera 
gränsen mellan lätta och tunga fordon. Enligt Vägverkets Mats Lundström ligger det 
omfattande tester bakom valet av måttet 3,3 meter, dock är dessa tester gamla i dagsläget. 
För att kontrollera om axellängd större än 3,3 meter fortfarande är ett bra mått för tunga 
fordon i dagens fordonspark gjordes tester av VTI i slutet av 90-talet. Testerna visade att 3,4 
meter var en bättre avgränsning. VTI använder numera måttet på 3,4 meter dock valde 
Vägverket att behålla gränsen 3,3 meter på grund av möjligheten att göra historiska 
jämförelser. 62  
 
I Sveriges kilometerskattsystem skall, som tidigare nämnts, alla fordon med en totalvikt över 
3,5 ton ingå, denna vikt går tyvärr inte att sammanlänka med ett visst axelavstånd. Det 
betyder att de data som används inte kommer att kunna representera de flöden som skall 
återfinnas i ett kilometerskattsystem. Den klass som får representera den tunga trafik som 
var sökt är fordonsklass L, fordon med ett axelavstånd över 3,3 meter och här ingår även 
bussar. Alltså innehåller data inte bara den tunga trafiken utan vissa andra fordon kan vara 
medräknade. Fel kan uppstå i mätningarna då till exempel utrustningen inte alltid kan 
registrera vilken fordonstyp som passerar, felmätningarna är mellan 5 – 15 %. Mätningsdata 
presenteras i årsdygnstrafik (ÅDT) som är genomsmittlig trafik under en dag i båda 
riktningarna på en specifik vägsträcka, även fast mätningen kan vara gjord under en kort 
period. Dock saknas precision om tid då mätdata sammanfogas i efterhand. Det är alltså 
möjligt att spara detaljerad information angående tid men det utförs inte i dagsläget. 
Vägverket har under ett flertal år utfört och sammanfogat mätningarna i en geografisk 
databas. Mätningarna har utförts på fyra olika sätt: 

• Helårsmätning 
• Stickprovsmätning 
• Bedömt flöde med stödmätning 
• Bedömt flöde utan stödmätning 

 
                                                 
62 Lundström, Mats, Vägverket 
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Majoriteten av mätningarna är av typen stickprovsmätningar. Bedömt flöde med och utan 
stödmätning är framräknat genom en bedömning av omgivande trafikmängd och på grund av 
det kan ingen osäkerhet räknas fram. Helårsmätning finns bara på några enstaka i hela landet. 
Sveriges vägar representeras av länkar i den geografiska databasen där alla mätningar är 
kopplade till en specifik länk, oftast finns flera dokumenterade mätningar på samma länk. I 
databasen finns bland annat datum då mätningen utfördes, vägkategori samt tillhörande 
hastighet på länken. 
 
Osäkerheten och oprecisionen i dessa data är en nackdel men eftersom detta är en 
förhållandevis billig metod som inte kräver mycket för att kunna åstadkomma stora mängder 
trafikflödesdata är den bra att använda trots allt.   
 
Databearbetning och rensning 
Då datamängden från Vägverket var stor och omfattade gjordes bearbetningar och 
selekteringar av den. Bearbetningarna gjordes i två program Microsoft Access samt ArcGIS. 
Microsoft Access är ett databashanteringsprogram som möjliggör en smidigare hantering av 
stora databaser. För modifiering av flödesdatabasen har SQL använts som är ett 
standardiserat språk där frågor ställs mot databasen. ArcGIS är ett programvarupaket från 
ESRI som hanterar databehandling i ett geografiskt informationssystem. Här kan den 
lägesbundna informationen samlas in och lagras för eventuell analysering och presentation. I 
detta examensarbete har framförallt programvaran ArcMAP använts för analysering av 
flödesdata.  
 
Eftersom intresset är att få en överblick av dagens tunga transporter på Sverige vägar är 
gammal data överflödig. Utifrån detta gjordes en rensning av data där endast den senaste 
mätningen för varje länk togs med samt att data äldre än år 20001 togs bort. De kvarvarande 
mätvärdena, som inte var ifrån år 2006, viktades upp med hjälp av data från Per-Olov 
Granberg på Vägverket, se Tabell 3. För mer information av viktningsprocenten och detaljer 
kring tillvägagångssättet av rensning se Bilaga 1 och 2. 
 

Tabell 3: Procentsatser för viktning av slangmätningsdata 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter detta gjordes en ifyllnad av mätdata där det saknades mätningar. Där togs mätvärdet 
innan och efter luckan och lades ihop för att sedan dividera med två. 
 

5.4.2 Resvaneundersökning 
Statistiken ifrån SIKA beskriver trafik och transporter inom Sverige, resvaneundersökningen 
omfattar svenskregistrerade fordon med en vikt över 3,5 ton. Resvaneundersökningen 
kommer från en pappersenkät som sänts ut till cirka 3000 slumpvalda åkare. SIKA är 
noggranna med att den som fått en enkät svarar på den, efter två påminnelser via posten 
ringer de även upp och påminner om svaren. Undersökningen är omfattande och görs fyra 

År Transporter med tunga fordon (%) 
2001-2006 + 12,6 
2002-2006 + 9,9 
2003-2006 + 8,3 
2004-2006 + 6,5 
2005-2006 + 2,1 
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gånger per år, en gång i kvartalet.63 Det är frågor gällande transportbeteende som vilken 
mängd och typ av last. Vilka frågor som ställs och ärligheten i svaren är inte känt, fast 
eftersom denna undersökning görs så pass ofta och är så omfattande räknas den ändå som 
trovärdig.  De data som använts är en sammanställning över inrikes godstransporter fördelat 
på län i 1000-tals ton, 64 se Bilaga 3. 
 
För att slangmätningarna skall gå att jämföra med resvaneundersökningen krävs en 
omvandling. Data från resvaneundersökningen omvandlades ifrån 1000-tals ton gods till 
årsdygnstrafik, som är i enheten antal/dag. För att detta ska vara möjligt behövs vikten på en 
genomsnittstransport beräknas. Värdena till beräkningen kommer ifrån Svenska lastbilars 
godstransporter under 2006 (SIKA 2007:12), se Bilaga 4, och är framräknat genom division 
mellan den lastade godsmängden i 1000-tals ton och antal transporter för inrikestrafiken.  

ton387,9
61035
270334

≈  

Data från resvaneundersökningen, i 1000-tals ton, divideras med 365 (antal dagar på ett år.) 
Därefter dividerades detta med den framräknade genomsnittstransporten på 9,4 ton. 

ÅDT
ton

talston

=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

4,9
365

1000

 

 

                                                 
63 Söderbaum, Fredrik, SIKA 
64 SIKA, Inrikes och utrikestrafik med svenska lastbilar, år 2006  
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6 Realisering av transportmodellen 
 
 

Här ges en beskrivning angående val av geografiskt 
område för realisering av transportmodellen, hur 
nätverket valts samt byggts upp. Avslutningsvis 
verifieras transportmodellen. 

 
 
 
 

6.1 Val av geografiskt område 
Transportmodellen behöver indata i form av ett nätverk samt trafikflöden. Trafikflöden 
kommer ifrån resvaneundersökningar och slangmätningar. Nätverket byggs upp med länkar, 
noder och OD-par. En geografisk avgränsning till ett lämpligt län gjordes på grund av 
begränsningar i indata. Detta på grund av att data ifrån resvaneundersökningens 
detaljeringsgrad inte var mer än länsnivå. För att på lämpligt sätt välja ett län följdes dessa 
kriterier: 

• Ett län utan betydande transittrafik, till exempel inte län som Östergötland eller 
Jönköping 

• Ett län som inte har några stora godsstråk 
• Ett län som ligger söderut i Sverige, eftersom där finns ett större transportflöde 
• Ett län som har liten del europaväg, eftersom de ofta används för längre transporter 
• Ett län som inte har några större hamnar 

 
Kriterierna valdes för att de skulle stämma överens med de data som finns tillgängligt samt 
för att kunna göra en bättre och mer pålitlig verifiering. Ett län som passar in på samtliga 
kriterier och därför valdes är Kalmar län, exklusive Öland. Med sin placering vid Sveriges 
södra östkust har länet inga större inkommande godsmängder eller agerar som transitlän, se 
Figur 17. Detta på grund av att de stora godsstråken går från Sveriges västkust och inåt 
landet. Kalmar län används som en realisering av att transportmodellen fungerar. 
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Figur 17: Valt län, Kalmar län markerat 

  

6.2 Uppbyggnad av nätverket 
Figur 18 visar vilka noder som finns i Kalmar län, totalt 36 stycken. Utav dessa 36 är det 20 
stycken som är start och/eller slut noder. Det är noderna som angränsar till ett annat län 
samt sex städer. Städerna är; Kalmar, Vimmerby, Hultsfred, Oskarshamn, Nybro och 
Västervik. Dessa valdes och viktades efter städernas population och motiveringen till dessa 
sex är att de är störst i länet samt att de har en bra geografisk spridning. För att kunna 
använda data ifrån resvaneundersökningen kontrollerades vilka gränsnoder som andra län 
kan tänkas använda för att på så sätt kunna beräkna hur stor gränstrafik det blir i respektive 
nod. I resvaneundersökningen återfinns data över mängden trafik i 1000-tals ton som 
transporteras i Kalmar län, trafik fördelades mellan städerna efter populationen.  
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Figur 18: Visualisering av nätverket 

 
Utifrån resvaneundersökningen kan det utläsas att inga transporter går igenom Kalmar län 
utan samtliga har en slutdestination i länet, se Bilaga 2. Transporter kommer att ske från de 
sex städerna till 14 gränsnoder och mellan samtliga städer, totalt 198 OD-par. 
 

 
parOD

städerstäder
nariktningarbådagränsnoderstäder

−=+
=−

=

19830168
30)1(5*)(6

168)(2*)(14*)(6

 

6.3 Restid 
Restiden mellan noderna i nätverket tog fram utifrån data gällande hastigheter och sträckor 
på samtliga vägar, för att ta fram restiden har således sträckan dividerats med hastigheten. 
Denna restid används som en kostnad vid val av transportrutter, ingen trängsel antas finnas i 
nätverket. Transportmodellen genererar trafik på den rutt som har lägst reskostnad mellan 
OD-par, alltså kommer alltid den rutten med lägst restid att användas. 
 

6.4 Bearbetning och verifiering av indata 
Data som använts kommer ifrån kapitel 5.4 angående slangmätningarna och resvane-
undersökningen. Innan bearbetningen fanns mätdata över tung trafik på 62 % av sträckan 
för europavägarna, 84 % av de primära landsvägarna och 70 % av de sekundära 
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landsvägarna. Efter bearbetningen återfinns mätdata på 95 % av sträckan av europavägarna, 
98 % av de primära landsvägarna och 98 % av de sekundära landsvägarna.  Behandling av 
mätdata har gjorts för de tre främsta vägkategorierna, europavägar, primära och sekundära 
landsvägar. Dessutom återfinns data över trafik på de resterande vägkategorierna, men dessa 
är väldigt få och exkluderades. Motiveringen är att europavägarna, primära och sekundära 
landsvägarna motsvarar drygt 97 % av all mätdata, framräknat ifrån slangmätningarna. 
 

 
 

Figur 19: Nätverket innan och efter bearbetning 
 
För att verifiera de två datauppsättningarna gjordes en jämförelse.  I resvaneundersökningen 
(se bilaga 3) återfinns data över hur mycket, i 1000-tals ton, som transporteras mellan 
Kalmars län och andra län i Sverige. Slangmätningarna gjordes om till gränstrafik mellan 
länen genom att de multiplicerades med 365 dagar samt vikten för den framräknade 
genomsnittstransporten, 9,4 ton.  Resultatet är att slangmätningarna representerar cirka 
13 500 000 ton från och resvaneundersökningen 8 800 000 ton, alltså en skillnad på 35 %. 
 

%35
00050013
00070040007004000800800050013 ≈⇒=−  

 
Det kan tyckas att 35 % i skillnad är mycket men resultaten är i samma storleksgrad så de är 
relevanta att använda och jämförbara, dock finns följande felkällor: 

• Genomsnittstransport på 9,4 ton är för tung/lätt  
• I slangmätningarna är bussar inräknade 
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• Viktning gällande äldre data 
• I fyllning av data där det saknades vara en dålig approximation 
• Fordon med mindre vikt än 3,5 ton finns med eftersom axelavståndsmåttet inte går 

att direkt överföra till tunga fordon 
• Inga utländska fordon med i resvaneundersökningen gjord av SIKA 

 
För att skapa bättre passform mellan de två datauppsättningarna skulle en viktningssats av 
utländska tunga fordon kunna inkluderas i resvaneundersökningen. Sveriges Åkeriföretag har 
gjort mätningar på fyra orter runtom i Sverige (Uddevalla, Halmstad, Markaryd och Töre), 
ett uträknat snitt från de fyra mätpunkterna ger knappt 40 % utländska tunga fordon på 
vägarna.65 Om detta skulle inkluderas i data från resvaneundersökningen är det sannolikt att 
det stämmer bättre överrens med slangmätningarna. Detta kunde dock inte användas i 
verifieringen eftersom ingen av mätpunkterna ligger i transportmodellens omfång. Om en 
verifiering skulle utföras på hela Sveriges vägnät är det sannolikt att få en bättre 
överensstämmelse.   
 

6.5 Verifiering av utdata 
I transportmodellen är endast parametrarna γ1 och γ2 variabla, de beskriver trovärdigheten i 
förhållandet mellan observerat rutt- och länkflöde. Ett högre γ2-värde betyder större 
trovärdighet på det observerade länkflödet. Utgångsläget för val av värde på γ1 och γ2 är vid 
jämvikt mellan indatasätten vilket inträffar när γ1 =1 och γ2 = 2,475 framräknat genom: 
Antal rutter: 198 stycken 
Antal länkar: 80 stycken 

475,280198 22 =⇒⋅= γγ  
 
I denna transportmodell sätts γ1 = 1 då det uppmätta länkflödet har en högre trovärdighet 
samt att det är en större mängd observerat ruttflöde som måste kompenseras genom 
viktning av γ2. Val av värde på γ2 är ett subjektivt problem vilket analyseras mera i ett senare 
skede. 
 
Mätning av differensen 
För att analysera resultat från transportmodellen skapades 11 scenarion med olika värden på 
γ2, från 0,1 till 50. Varje scenario resulterade i en optimallösning i form av värden på nya 
estimerade rutt- och länkflöden. För att urskilja de olika scenarierna beräknades den totala 
differensen mellan det observerade och estimerade flödet för varje rutt och länk. Detta ger 
en god uppskattning hur skillnaderna i flödet uppstår genom olika val av γ2. Beräkningarna 
redovisas nedan. 

∑ −=
i

iig ggD ˆ  

∑ −=
a

aav vvD ˆ  

 

                                                 
65 Sveriges Åkeriföretag, Fler utländska lastbilar på svenska vägar  
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Figur 20 och Figur 21 visar tydligt att differensen för ruttflödena blir större vid högre γ2-
värde. Åt motsatt håll ges en mindre differens för länkflödena då ett högre γ2-värde väljs. Vid 
jämvikt mellan indata, det vill säga när γ2= 2,475 är differensen för rutt respektive länk 2578 
och 3581, vilket är cirka 14 % respektive 20 % av det totala flödet. Brytpunkten mellan 
graferna sker vid γ2 = 4,8, här är differensen lika för både rutt- och länkflöde. 
 

 
Figur 20: Differensen för ruttflödet med avseende på γ2 

 
Figur 21: Differensen för länkflödet med avseende på γ2 

 
Avbrottskriteriet i steg c (se kapitel 5.2) är 001,01 ≤−∑ −

a
aa XX . Då aX  är beroende av 

värdet på γ2 krävs det olika antal iterationer innan avbrottskriteriet uppfylls. Figur 22 och 
Figur 23 visar hur ∑ −−

a
aa XX 1  förändras för varje iteration beroende på vilket γ2-värde 

som väljs. Resultatet är att ett lägre värde på γ2 kräver mindre antal iterationer innan 
avbrottskriteriet uppfylls. Det beror på placeringen utav γ2 i ekvation 10. Ett lägre γ2 ger ett 
lägre värde på aX , vilket i sin tur kräver färre iterationer för att uppfylla avbrottskriteriet.  
Vid γ2 = 2,475 krävs det 22 iterationer, motsvarande siffra för γ2 = 50 är 867. Vid större 
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nätverk kan ett högt γ2 bidra till att modellen blir tidsödande. I Figur 22 och Figur 23 syns att 
vid ett högt γ2 är det en stor insvängning innan avbrottskriteriet uppnås medan för ett lågt γ2 
är det ingen alls.  
 

 
Figur 22: Avbrottskriteriet med avseende på antal iterationer för γ2 = 2,475  

 
Figur 23: Avbrottskriteriet med avseende på antal iterationer för γ2 = 50  

 
Figur 24 visar hur det totala estimerade flödet varierar i förhållande till de observerade. 
Tydligt syns att förhållandet mellan rutt- och länkflödet är relativt konstant oberoende av γ2. 
Den streckade kurvan representerar ruttflödet och det heldragna länkflödet. Totala summan 
av det observerade ruttflödet och länkflödet är 18792 respektive 17861 i modellen. Eftersom 
det observerade ruttflödet har ett högre utgångsvärde kommer skillnaden bli större jämfört 
med de estimerade värdena och därför fås ett procentuellt lägre resultat än för länkflödena. I 
Figur 24 syns även att ett högre γ2 kommer ge en bättre passform gentemot det observerade 
länkflödet. 
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Figur 24: Estimerade flödets variation i förhållande till det observerade, 

den streckade representerar ruttflöde och den heldragna länkflöde 
 
Vid val av γ2-värde runt 5 blir resultatet både den minsta procentuella differensen mellan 
rutt- och länkflödena samt för den totala skillnaden. I modellen har en större trovärdighet 
valts att läggas på länkobservationerna, eftersom de är faktiska mätningar gjorda av 
Vägverket och inte manipulerade eller framräknade som ruttflödena är. På grund av det läggs 
en större trovärdighet i utförandet av slangmätningarna väljs ett högre γ2-värde.  
 
Resultatet som visas i figurerna ger förväntande lutningarna på kurvorna. Detta visar att 
transportmodellen beter sig som planerat oberoende val av värde på γ2. Beroende på val av γ2 
varierar resultatet vilket påvisar relevansen av valet. 
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7 Diskussion och slutsats  
 
 

I detta kapitel ges en diskussion kring resultat av 
transportmodellen. Slutsatser dras och beskrivning av 
ett eventuellt fortsatt arbete återfinns.  

 
 
 
 

7.1 Diskussion  
Figur 25 visar en uppdaterad aktörsmodell utefter resultatet från detta examensarbete. 
Figuren bygger på att när Avgiftsupptagaren begär data från Avgiftsförmedlaren i mening att 
kontrollera efterlevnaden i systemet kan två typer av data begäras, trafikarbete och 
stickprovsrapportering. Trafikarbete är den totala sträcka mätt i kilometer som Användarna 
har tillryggalagt under exempelvis en viss tidsperiod och eventuellt geografiskt område. Hur 
tidsperioderna eller de geografiska områdena delas upp behandlas inte i detta examensarbete 
men själva metoden fungerar oavsett val av period och område. Vid en 
stickprovsrapportering hämtas data in med en högre detaljeringsgrad, det vill säga 
identiteterna på Användarna för en bestämd vägsträcka och tidsperiod. För att minimera 
arbete med stora datamängder kan stickprovsrapporteringar utföras i relativ liten skala 
jämfört med inrapporterat trafikarbete. Avgiftsupptagaren har nu två olika typer av data som 
berättar hur kilometerskattesystemet uppträder ur Avgiftsförmedlarens perspektiv. Frågan som 
detta examensarbete ska svara på är ifall kilometerskattesystemet uppträder på det sättet. 
Avgiftsupptagaren samlar in data helt oberoende utav Avgiftsförmedlarens, genom 
transportmodellen och mobila kontrollstationer. 
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Figur 25: Uppdaterad aktörsmodell 

 
Transportmodellens utdata är i form av rutt- och länkflöde. Detta kan omvandlas till 
trafikarbete då sträckan på länkarna är givet i modellen. Transportmodellen kan ge ett värde 
på trafikarbete för en bestämd tidsperiod och geografiskt område vilket jämförs med det 
inrapporterade trafikarbetet för samma tidsperiod och geografiska område från 
Avgiftsförmedlaren. Vid jämförelse mellan flera geografiska områden fås en överblick hur 
resultatet skiljer sig och där störst avvikelse finns är det av stor sannolikhet en sämre 
efterlevnad. Detta antagande anses vara korrekt då transportmodellens avgränsningar och 
felkällor är konstanta oberoende av tidsperiod eller geografiskt område. I och med att 
mätvärdena i sig är ointressanta hur vidare efterlevnaden är i varje specifikt område utan det 
av intresse är jämförelsen mellan områdena. Detta för att få fram de områden och 
tidsperioder där det är störst avvikelse mellan inrapporterat trafikarbete från Avgiftsförmedlaren 
och utdata från transportmodellen, vilket är steg 4 i tillvägagångssättet som presenterats 
tidigare i kapitel 5.1. Detta resulterar i steg 5 där syftet är att använda ovanstående 
information och genomföra fler och stramare kontroller av efterlevnaden i de tidsperioder 
och områden med stora avvikelser. Eftersom områden med stora avvikelser kan variera och 
önskan att tidpunkten ifrån när kontrollområdet är bestämt, tills kontrollerna finns på 
vägnätet, ska vara kort är användning av mobila kontrollstationer det mest lämpliga. Hur 
frekvent kontrollerna ska genomföras är mer en ekonomisk fråga än svårigheten att utplacera 
de mobila kontrollerna. 
 
De mobila kontrollstationerna har möjlighet att samla data av hög detaljeringsgrad i form av 
fotografi med information som tid och plats. Detta gör att de mobila kontrollstationerna kan 
användas för flera syften. Ett är det som nämnts tidigare i steg 5 där mobila 
kontrollstationer kan användas för att kontrollera efterlevnaden i de tidsperioder och 
områden där stora avvikelser uppstått. Ett annat användningsområde för de mobila 
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kontrollstationerna är vid stickprovsrapporteringar, kontrollerna placeras då ut oberoende av 
utdata från transportmodellen. Syftet är att utföra kontroller över slumpmässigt val av 
område. Efter genomförd kontroll kan Avgiftsupptagaren begära in stickprovsrapporteringar 
från Avgiftsförmedlaren angående just de tidsperioder och områden där en mobil 
kontrollstation befunnit sig. Efterlevnaden kan då kontrolleras med en jämförelse av dessa 
två typer av information. 
 
Figurerna 19 och 20 i kapitel 6.5 ger förväntande svar där lutningarna på kurvorna beter sig 
normalt. Ökande γ2-värden ger en positiv lutning för ruttflödet vilket innebär en större 
flödesförändring på rutterna och i motsatt håll en negativ lutning för länkflödet, vilket är 
rimligt då ökande av γ2-värdet är lika med att det är en större trovärdighet på 
länkobservationerna. Detta visar att transportmodellen beter sig som planerat. För att den 
ska kunna användas i en jämförelse med data från Avgiftsförmedlaren gäller det att modellen 
ger en korrekt bild av verkligheten. Resultatet varierar beroende på valet av värdet på γ2, 
vilket påvisar relevansen av att ett lämpligt värde används. Hur resonemanget kring valet av 
γ2 är dock inte trivialt, i modellen har γ2 = 2,475 används som utgångsläge för då råder det 
jämvikt mellan de två indata men det behöver inte betyda att detta värde är det som bäst 
återspeglar verkligheten. I Figur 26 visas hur länkflödet förändras i transportmodellen. 
Bilden till vänster representerar indata, det vill säga slangmätningarna. Den mittersta bilden 
är resultatet då γ2 = 2,475 och bilden till höger är differensen på länkflödet mellan in- och 
utdata i transportmodellen. Gröna länkar representerar en ökning, röda representerar en 
minskning och blåa representerar att ingen förändring har skett. Minskningarna är mellan 26-
56 %, de visas som de tunnaste respektive tjockaste röda länkarna. På samma sätt ses 
ökningarna i de tunnaste respektive tjockaste gröna länkarna och ligger mellan 9-41 %. Fyra 
av de fem blåa länkarna är de som togs bort ur modellen då ingen nyttjades för någon rutt. 
Det som syns tydligast är att det blir en flödesökning kring de städer som tagits med i 
modellen medan runt andra knytpunkter har en minskning skett. 
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Figur 26: In- och utdata för länkarna samt differensen 

 
I och med antagande att indata samlas in på liknande sätt varje gång antas att 
avgränsningarna och felkällorna är konstanta i modellen och påverkas inte beroende på val 
av γ2. Detta resulterar att förslagsvis flera mindre nätverk kan användas för att trimma fram 
ett korrekt värde på γ2, i förutsättning att insamlingsmetodiken för indata till 
transportmodellen utförs på vanligt vis. Fördelen med mindre nätverk är att det relativt 
enklare kan verifieras mot en tredje informationskälla som ska symbolisera det verkliga 
flödet i nätverket. Denna tredje informationskälla är tänkt att endast fungera rent 
provisoriskt under testperioden för trimning av γ2 eftersom det kommer vara en kostsam 
process att arbeta fram fullständig information rutt- och länkflöde i nätverket. 
 
Transportmodellen ger länkflöden som utdata men den skulle dessutom kunna ge ruttflöden. 
Dessa ruttflöden skulle då kunna användas för att spåra hela rutten för ett fordon i ett 
kilometerskattesystem.  
 

7.2 Slutsats  
Ett tillvägagångssätt för utplacering av mobila kontrollstationer i ett svenskt tänkt 
kilometerskattesystem har tagits fram. De fem stegen representerar delar som måste ingå 
för att på ett tillförlitligt sätt kunna placera ut kontroller. Initialt kan endast de två första 
stegen utföras på grund av otillräcklig indata. Steg 1 och 2 skapar för närvarande vår 
transportmodell. Indata till transportmodellen kan vara information ifrån till exempel 
slangmätningar, resvaneundersökningar, trafiksäkerhetskameror eller färdskrivare. Idag finns 
dock bara indata som kan tillämpas för denna typ av transportmodell i form av 
slangmätningar och resvaneundersökningar. Dock ska felkällor i indata belysas, så som 
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axelavståndet vid slangmätningar, vikten på den beräknade genomsnittstransporten och 
medtagande av utländska fordon i resvaneundersökningen tas i beaktning. Vid en verifiering 
av transportmodellen erhölls de svar och beteenden som väntades, vilket tyder på att 
modellen är korrekt.  
 
OD-estimering är en fungerade metod att använda men det är kostsamt att ta fram aktuell 
data med hög noggrannhet, dock är det oerhört viktigt att data som används är i samma 
enhet. Vid OD-estimering av länkflöden och OD-matris bör de estimeras så att de 
efterliknar de observerade länkflödena och OD-matrisen på bästa sätt, med så liten justering 
som möjligt för att uppnå optimal lösning. Nackdelarna med denna typ av estimering är 
flera, men de går att justera för att få ett bättre resultat, till exempel kan en högre 
detaljeringsgrad användas vid utförande av mätningarna. 
 
Ett sidospår var att undersöka huruvida det finns möjlighet att integrera kontrollsystemet 
med andra redan existerande system som trafiksäkerhetskameror och färdskrivare. Vid 
närmare granskning framgick det att så var möjligt. Det är en god väg att gå då systemen 
redan finns idag med tillgänglig trovärdig data.   
 
Vid en jämförelse av kostnader för Tyskland, Österrike och Schweiz, kan en kostnad för 
införandet på hundratals miljoner EUR och ett årligt underhåll på tiotals miljoner EUR 
väntas för ett svenskt kilometerskattesystem. I åtanken ska ligga att de andra ländernas 
system inte är likvärdigt, till exempel vad gällande typ av kontrollsystem och 
kontrollstationer utefter vägarna. 
 

7.3 Fortsatt arbete 
Då examensarbetet pågått under en längre tid och Arenaprojektet pågått parallellt har nya 
aspekter och synsätt som inte behandlats i detta examensarbete framkommit, vid ett 
eventuellt fortsatt arbete ska detta tas i beaktning. En ny metod för kontroll har utvecklats 
och handlar om att efterlevnadskontroll skall ske med hjälp av åkeriernas och företagens 
affärsprocesser och kvalitetssystem. På så sätt behöver inte kontroller på vägarna, som detta 
examensarbete argumenterar för, utföras i samma utsträckning.  
 
Vid utveckling av transportmodellen skulle det till exempel kunna vara att fortsätta utvidga 
den till att även innefatta städer. Då skulle data över trafikflöde, exempelvis ifrån 
slangmätningar, från respektive kommun behövas samt detaljerade kartor över de 
kommunala vägarna. En diskussion angående storleken på de geografiska områdena för 
transportmodellerna behövs. Stora geografiska områden ger tunga beräkningar och små 
områden kräver fler modeller, som kan bli tidsödande i längden. Transportmodellen kan 
utvecklas genom att innefatta indata i form av flödesmätningar för fordon i hamnar, 
Öresundsbron, Svinesundsbron och vägar till/från Norge och Finland. 
 
Vägverket bör arbeta vidare med slangmätningarnas utformning eftersom de är ett bra och 
förhållandevis billigt sätt att insamla trafikflödesdata. Prioritet borde framförallt ligga på att 
slangmätningarna kan isolera de skattepliktiga fordonen i en grupp. En idé är att gå vidare 
med att spara mer information, de som finns idag men raderas, till exempel tid. Om 
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Vägverket genomför dessa ändringar kan transportmodellen bli mer tillförlitlig och lättare 
kunna se variationer.  
 
Hänsyn till priset på boten har inte utförts och en differentiering av den är ett krav. 
Bötesbeloppen ska utformas så att sannolikhet att åka fast * bot är större än avgift för användning 
av systemet. Utformning ska ske genom olika bötesbelopp för olika företeelser, till exempel fås 
en lägre bot om färddatorn gått sönder än om ett systematiskt fusk upptäcks. 
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Bilaga 1 – Förändring av 
årsdygnstrafik 
 
Tabellen nedan visar förändring av årsdygnstrafik, från år 1970 till och med år 2006.  

 
Tabellen är erhållen via e-post av Per-Olov Granberg på Vägverket. 
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Bilaga 2 – Tillvägagångssätt vid 
rensning av data 
 
Här följer ett mer detaljerat tillvägagångssätt för rensning av Vägverkets slangmätningar i 
programmen ArcGIS och Microsoft Access. 
 
Eftersom det av intresse att hur dagens transportflöde ser ut i Sverige kan vissa selekteringar 
göras. Det började med rensning av data där endast den senaste mätningen för varje länk 
togs med. ArcGIS har en begränsad databashantering där komplexa modifieringar inte går att 
utföra så på grund av det exporterades databasen till Microsoft Access som är en mer lämpad 
programvara. I Access ställdes frågan 
 
SELECT Trafik.ROUTE_ID, MAX (Trafik.MATAR_121), MAX (Trafik.OBJECTID) 
FROM Trafik 
GROUP BY Trafik.ROUTE_ID; 
 
Kommandot GROUP BY sammanfogade alla mätningar som tillhörde samma länk till en 
grupp där sedan kommandot MAX (Trafik.MATAR_121) valde ut den mätningen som 
senast genomförts. För att resultatet skulle kunna exporteras tillbaka till ArcGIS krävdes att 
ett unikt objekt också fanns med, i detta fall valdes OBJECTID.  
 
För att skapa ett nytt lager i ArcGIS där endast de senaste mätvärdena för varje länk finns 
med användes ArcGIS inbyggda selekteringsfunktion. Här selekterades de rader i 
trafikflödestabellen som överensstämde med resultatet från Access och sedan skapade ett nytt 
lager. 
 
I det nya skapade lagret finns endast ett mätvärde per länk där vissa länkar inte har ett 
representativt flöde eftersom mätvärdet är av åldrad karaktär. För att skapa en bättre bild 
över transportflödet togs alla mätvärden bort gjorda tidigare än år 2001 med hjälp av ArcGIS 
selekteringsfunktion vilket visas i figuren nedan. De mätvärden som var kvar och inte var 
ifrån år 2006 viktades upp med hjälp av viktningsdata som fåtts av Per-Olov Granberg på 
Vägverket, se Bilaga 1. 
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Rensning av mätvärden i ArcGIS 
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Bilaga 3 –Tabell över SIKA:s 
resvaneundersökning 
 
Tabell över Inrikes godstransporter med svenska lastbilar: Lastade och lossade godsmängder 
efter län samt efter destination respektive ursprung, i 1000-tals ton. 
 

 
Hämtad ifrån: http://www.sika-institute.se/Doclib/2007/SikaStatistik/ss_2007_12.pdf den 
2008-01-22 
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Bilaga 4 –Tabell över Svenska 
lastbilars godstransporter under 2006 

 
Hämtad ifrån: http://www.sika-institute.se/Doclib/2007/SikaStatistik/ss_2007_12.pdf den 
2008-01-22 


