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Modell för utplacering av kontrollpunkter i ett kilometerskattesystem

Michael Forss, Anna Windal

I Europa har det under en längre tid pågått diskussioner angående ett nytt generellt avgiftssystem för
tung trafik. Tyskland, Österrike och Schweiz har redan kilometeravgiftssystem i drift. Många andra
länder i Europa planerar också att införa liknande system. Finansdepartementets
vägtrafikskatteutredning (VTU) lade år 2004 fram ett förslag om ett införande av kilometerskatt i
Sverige. 

I alla system för upptagning av kilometerskatt finns en risk för att fordon försöker smita undan
betalning, detta gör efterlevnadskontrollen till en viktig fråga. Examensarbetet syftar till att utveckla en
eller flera modeller, för att på ett kostnadseffektivt sätt placera ut kontrollpunkter för ett svenskt
kilometerskattesystem. Dessa punkter kan bestå av flera olika typer av kontroller, exempelvis fasta
automatiska kontrollstationer. Utplacering av kontrollstationer innebär en stor infrastrukturinvestering,
som därför bör vara noga övervägd. Tre olika optimeringsmodeller togs fram och analyserades:

Minimering av antalet kontrollstationer
Modellen placerar kontrollstationerna så att en given täckningsgrad uppfylls med minsta möjliga antal
stationer.
Maximering av antalet täckta rutter
Modellen placerar kontrollstationerna så att största möjliga antalet rutter blir täckta enligt ett
fördefinierat antal stationer.
Maximering av täckt flöde
Den sista modellen ser till att ett förutbestämt antal kontrollstationer placeras, så att en så stor andel
trafikflöde som möjligt täcks.

För de två sista modellerna utvecklades en girighetsalgoritm, som implementerades i Java. Modellerna
testades på trafikflödesdata från Blekinge län som Vägverket bistod med. Resultatet av utplaceringen

kilometerskatt, kilometeravgift, kontrollstation, övertäckningsproblem, road user charge, stationary
enforcement, set covering



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/

© Michael Forss, Anna Windal



ABSTRACT 
 

 

ABSTRACT 

For a considerable time there have been discussions regarding a new general road user 
charging system for heavy vehicles in Europe. Germany, Austria and Switzerland 
already have systems operational. Many other European countries are also planning for 
distance based road user charging systems. In 2004, a Swedish government official 
report was published, suggesting the introduction of kilometre based taxation in 
Sweden.  
 
In all systems involving road user charging there is a risk of violation. This makes the 
enforcement essential. The purpose of this Master’s Thesis was to develop one or more 
models, in a cost efficient way, to place enforcement stations in a Swedish kilometre 
taxation system. The enforcement can consist of different kinds of controls, for 
example stationary enforcement gantries. Locating stationary enforcement gantries 
result in expensive infrastructure investments and consequently needs to be thoroughly 
investigated. Three different optimisation models were developed and analysed: 
 
Minimising the number of enforcement stations 
The model locates the enforcement stations given a certain level of coverage with the 
least number of stations. 
Maximising the number of covered routes 
The model locates the enforcement stations so that the largest amount of routes is 
covered according to a predefined number of stations.  
Maximising the covered flow 
The last model locates a predefined number of enforcement stations, so that they cover 
the largest traffic flow possible. 
 
A greedy algorithm was developed for the two last models and implemented in Java. 
The Swedish Road Administration contributed with traffic flow data from the county 
of Blekinge that the two models were applied to. Results showed that even with a small 
number of enforcement stations most of the traffic was covered. Locating three 
stations gives 46 % flow coverage with model number two and 52 % with model 
number three. 
 
 



SAMMANFATTNING 

SAMMANFATTNING 

I Europa har det under en längre tid pågått diskussioner angående ett nytt generellt 
avgiftssystem för tung trafik. Tyskland, Österrike och Schweiz har redan kilometer-
avgiftssystem i drift. Många andra länder i Europa planerar också att införa liknande 
system. Finansdepartementets vägtrafikskatteutredning (VTU) lade år 2004 fram ett 
förslag om ett införande av kilometerskatt i Sverige.  
 
I alla system för upptagning av kilometerskatt finns en risk för att fordon försöker 
smita undan betalning, detta gör efterlevnadskontrollen till en viktig fråga. 
Examensarbetet syftar till att utveckla en eller flera modeller, för att på ett 
kostnadseffektivt sätt placera ut kontrollpunkter för ett svenskt kilometerskattesystem. 
Dessa punkter kan bestå av flera olika typer av kontroller, exempelvis fasta automatiska 
kontrollstationer. Utplacering av kontrollstationer innebär en stor infrastruktur-
investering, som därför bör vara noga övervägd. Tre olika optimeringsmodeller togs 
fram och analyserades: 
 
Minimering av antalet kontrollstationer 
Modellen placerar kontrollstationerna så att en given täckningsgrad uppfylls med minsta 
möjliga antal stationer. 
Maximering av antalet täckta rutter 
Modellen placerar kontrollstationerna så att största möjliga antalet rutter blir täckta 
enligt ett fördefinierat antal stationer. 
Maximering av täckt flöde 
Den sista modellen ser till att ett förutbestämt antal kontrollstationer placeras, så att en 
så stor andel trafikflöde som möjligt täcks. 
 
För de två sista modellerna utvecklades en girighetsalgoritm, som implementerades i 
Java. Modellerna testades på trafikflödesdata från Blekinge län som Vägverket bistod 
med. Resultatet av utplaceringen visade att redan med ett litet antal kontrollstationer 
täcktes en stor del av trafikflödet. Vid utplacering av tre stationer, täcks med modell två 
46 procent och med modell tre 52 procent av flödet. 
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Detta examensarbete redogör för möjliga metoder att placera ut kontrollstationer vid 
ett eventuellt införande av kilometerskatt för tung trafik i Sverige. Arbetet är den 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
I Europa har det under en längre tid pågått diskussioner angående ett nytt avgiftssystem 
för tung trafik. Tyskland, Österrike och Schweiz har redan infört kilometerdebitering av 
tunga fordon. I flertalet andra länder i Europa planeras också införandet av system för 
en avståndsbaserad avgift, däribland Sverige. 

1.1.1 VÄGTRAFIKSKATTEUTREDNINGEN 
År 2003 tillsattes en vägtrafikskatteutredning (VTU), som bland annat hade till uppgift 
att redogöra för Sveriges möjligheter att införa en kilometerskatt. Våren 2004 
offentliggjordes utredningens resultat som visade på fördelar. Enligt VTUs förslag ska 
alla fordon över 3,5 ton erlägga en kilometerskatt, undantag ska dock ges till 
utryckningsfordon, militärfordon och bussar i linjetrafik. Hela det allmänna vägnätet är 
tänkt att omfattas. Motivet till införandet är bland annat att kilometerskatt antas bidra 
till ett mer rättvist skatteuttag, som grundar sig på hur mycket man utnyttjar vägnätet. 
Ett annat motiv är att skatten ger en möjlighet att styra trafiken, genom att ha olika 
skattesatser på olika vägar.  
 
Tidigast 2008 ser utredningen det som möjligt att införa en kilometerskatt som ska vara 
baserad på de marginalkostnader som den tunga trafiken ger upphov till.1 Det är tänkt 
att kilometerskatten ska ersätta den skatt som tunga fordon idag betalar för att få 
trafikera det svenska vägnätet. Denna avgift benämns Eurovinjetten och beskrivs mer 
ingående i avsnitt 2.1.1 i denna rapport. Vidare beskriver VTU hur andra skatter, så 
som fordonsskatt och dieselskatt kan förändras för att komplettera en kilometerskatt. 
Till exempel så föreslås en höjning av fordonsskatten för fordon under 3,5 ton som inte 
omfattas av kilometerskatten, detta för att förhindra en förskjutning till användning av 

                                                 
1 Skatt på väg (2004). SOU 2004:53 s. 417 
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lätta lastbilar.2 Eftersom kilometerskatten är en avståndsbaserad avgift kan den få 
negativa påföljder för näringsverksamhet som är lokaliserat långt ifrån sin marknad. 
Denna oönskade effekt diskuteras i VTU, då industrin i Sverige är spridd över landet. 
Utredningen menar att den typen av konsekvenser måste beaktas och om möjligt lösas, 
så att den svenska produktionen inte missgynnas av kilometerskatten.3 
 
Sverige trafikeras varje år av cirka 70 000 svenskregistrerade och 35 000 
utlandsregistrerade fordon.4 Enligt figur 1 utgörs 10 % av det totala transportarbetet i 
Sverige av utlandsregistrerade fordon. Detta kan jämföras med länderna i 
Centraleuropa, där utlandsregistrerade fordon står för cirka 40 % av transportarbetet. 
VTU påpekar vikten av ett rättvist system genom hela Europa. Kilometerskatten får 
inte orsaka en snedvridning av konkurrensbilden mellan den inhemska och den 
utländska åkerinäringen. Då kilometerskatten föreslås gälla utlandsregistrerade fordon 
på samma villkor som svenskregistrerade anser utredningen att systemet blir mer 
rättvist än det idag rådande systemet.5 Idag betalar utlandsregistrerade fordon endast för 
de vägsträckor som ingår i TEN (Trans-European transport Network), se bilaga 1, medan 
de inhemska fordonen betalar för hela vägnätet. 
 

 
Figur 1: Andel transportarbete som utförs av inhemskt registrerade respektive utlandsregistrerade 
tunga lastfordon.6 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Ibid. s. 427 
3 Ibid. s. 422 
4 Ibid. s. 398 
5 Ibid. s. 391 
6 Ibid. s. 436 
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I enlighet med de transportpolitiska målen är det viktigt att utvecklingen av 
transportarbetet kan påverkas, vilket kilometerskatt ger en möjlighet till. VTU föreslår 
även en differentiering av kilometerskatten beroende av fordonets EURO-klass. Detta 
uppmuntrar till användning av mer miljövänliga fordon och stimulerar en förskjutning 
till transportslag som inte medför slitage på vägnätet, exempelvis järnväg. 
Godstransporter med lastbil har de senaste 40 åren ökat drastiskt, se figur 2. En 
kilometerskatt kan enligt VTU garantera att utvecklingen av transportarbetet sker i 
större balans med de miljö- och transportpolitiska målen än idag. 
 

 
Figur 2: Inrikes godstransportarbete efter transportslag 1960–2002, miljoner tonkm.7 

Då skattesatsen enligt VTU ska baseras på marginalkostnader för godstrafiken innebär 
det ett omfattande arbete för att identifiera och beräkna dessa kostnader. Utredningen 
har gjort en kalkyl och föreslår tariffer som är differentierade på vikt och miljöklass, se 
tabell 1. Tarifferna är jämförbara med de i Österrike och Tyskland, avgifterna i Schweiz 
är dock något högre. 
 
 EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 
7,5-tonsfordon 0,56 0,51 0,46 0,41 0,36 0,31 
18-tonsfordon 1,35 1,22 1,10 0,98 0,86 0,73 
40-tonsfordon 2,99 2,72 2,45 2,18 1,90 1,63 
60-tonsfordon 4,49 4,08 3,67 3,26 2,86 2,45 

Tabell 1: Kilometerskatt differentierad med avseende på fordonets vikt och miljöklass. Tarifferna är 
angivna i SEK.8 

                                                 
7 http://www.sika-institute.se/statistik_fr.html 
8 Ibid. s. 466 
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Hur systemet ska fungera administrativt och tekniskt ger VTU endast vaga 
beskrivningar av, men argumenterar för vikten av ett öppet och flexibelt system. 
Utredningen ser interoperabiliteten med övriga system i Europa som en viktig faktor i 
valet av teknisk lösning. VTU identifierar dock några nödvändiga funktioner i ett 
svenskt kilometerskattesystem, vilka följer här nedan. 
 

• Registrering av färdväg. 
• Beräkning av skatt. 
• Betalning av skatt. 
• Kontroll av erlagd skatt. 

 
Det som är intressant för detta examensarbete är den fjärde punkten som handlar om 
kontrollen av erlagd skatt. VTU har lagt fram ett förslag på hur kontrollsystemet ska 
fungera. Det är tänkt att kontroller ska ske både med fasta och med mobila stationer. 
De fasta installationerna föreslås vara en blandning av portaler och kameraskåp. Den 
tekniska skillnaden mellan ett kameraskåp och en portal anges inte, men att döma av 
den beräknade kostnaden, 200 000 respektive 2 miljoner kronor, förväntas portalerna 
innehålla mer avancerad teknik. Utredningen beräknar att det i Sverige behövs cirka 50 
portaler och 1000 kameraskåp som kompletteras med mobila enheter. Kostnaden för 
de fasta installationerna beräknas bli 320 miljoner kronor.9 
 
Vid ett eventuellt införande av kilometerskatt antas det finnas förare av fordons som 
försöker smita ifrån att betala. Systemet bör då vara utformat, så att det kan detektera 
och hantera smitare. Utplaceringen av kontrollstationer för detta ändamål är viktigt. 
Placeringen bör vara noga övervägd så att stationerna täcker in majoriteten av 
trafikflödet samt minimerar möjligheten att smita undan. Samtidigt får kostnaden för 
infrastrukturen inte bli för hög. 
 
I Sverige finns totalt cirka 420 000 kilometer väg, varav nästan 70 % är enskilda vägar. 
Omkring 100 000 kilometer är statliga vägar och 37 000 kilometer är kommunala. 
Enligt VTUs förslag ska endast kommunala och statliga vägar omfattas av 
kilometerskatt.10  Det är alltså 137 000 kilometer väg som på något sätt bör kontrolleras. 
Det faktum att det svenska vägnätet är så stort och utbrett gör utplaceringen av 
kontrollstationerna svårare, eftersom det finns så många alternativa vägar för den som 
inte vill betala. 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Problemet som introduceras i bakgrundsbeskrivningen är hur man på bästa sätt kan 
placera ut stationer för att kontrollera att kilometerskatten är betald eller att kontrollera 
hur kilometerregistreringen fungerar. Arbetet syftar till att utveckla en eller flera 
optimeringsmodeller för att på ett kostnadseffektivt sätt placera ut kontrollstationer, på 
engelska stationary enforcement, för ett svenskt vägavgiftssystem. Modellen bör även ta 

                                                 
9 Skatt på väg (2004). SOU 2004:53. s. 511 
10 Ibid. s. 438 
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hänsyn till att täckningen av vägnätet blir god. Arbetet inkluderar även att utforma en 
lösningsalgoritm för att kunna testa de framtagna modellerna i Blekinge län. 

1.3 METOD 
För att lösa uppgiften måste flertalet moment genomföras, vilka redogörs för nedan. 
 

• Informationsinhämtning 
Arbetet börjar med att studera tidigare framsteg inom området och liknande 
optimeringsproblem. Med detta material som grund kan sedan egna modeller 
utformas för att passa det uppställda problemet. Även en informationsinhämtning 
om bakgrunden till ett införande av kilometerskatt i Sverige och Europa bör göras. 
• Modellbygge 
De framtagna modellerna ska testas och utvärderas. En eller flera modeller kan 
sedan tillämpas på trafikdata från Blekinge län. 
• Nätutläggning med EMME/2 
För att få information om flödet av lastbilstrafik på vägnätet i Blekinge måste en 
nätutläggning utföras och nödvändig data extraheras. 
• Programmering (Java) 
Eventuellt bör en bearbetning av data från nätutläggningen genomföras för att 
passa den valda modellen, denna bearbetning kan utföras i Excel eller Matlab. 
Vidare så måste en lösningsalgoritm utformas för att genomföra utplaceringen av 
kontrollstationer i Blekinge. Algoritmen programmeras i Java. 
• Resultatanalys 
Slutligen måste de data som erhålls från algoritmen analyseras och utvärderas.  

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Modellen som tas fram förutsätter att kilometerskatten gäller hela svenska vägnätet och 
att avgiftsnivån på olika sorts vägar är den samma. Ingen differentiering med avseende 
på vikt eller miljöklass på lastbilar kommer heller att tas med hänsyn till vid 
modellutvecklingen. Den färdiga modellen kommer att testas på ett fiktivt nätverk och 
sedan användas på Blekinge län. Det kommer inte att genomföras tester på hela Sverige. 
Endast data gällande lastbilstrafiken kommer att användas i vårt Blekinge-case.  
 
För att få fram bland annat flödet på vägarna har en EMME/2-modell använts som 
beskriver hur trafiken fördelas i vägnätet. Det har antagits att dessa flöden beskriver 
situationen efter det att en kilometerskatt är införd. Det är troligt att trafiken fördelar 
sig annorlunda vid införandet av en kilometerskatt, men detta är väldigt svårt att 
uppskatta, där av antagandet.  
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1.5 STRUKTUR 
Kapitel 2 i denna rapport ger en översiktlig beskrivning av de direktiv som reglerar 
vägavgifterna i Sverige och i Europa. I detta kapitel redogörs även för de 
vägavgiftssystem i Europa som redan är i drift. I kapitel 3 beskrivs den teori som ligger 
till grund för de utvecklade modellerna. Även en utblick över liknande 
optimeringsproblem samt dess tillämpningsområden görs. Det tredje kapitlet fortsätter 
med beskrivningar av modellerna och avslutas med en redovisning av de modelltester 
som utfördes. Kapitel 4 handlar om lösningsmetodiken, alltså hur data bearbetades och 
hur lösningsalgoritmen fungerar. Kapitel 5 beskriver utplaceringen av kontrollstationer i 
Blekinge län. Avslutningsvis förs, i kapitel 6, en diskussion om resultatet och 
möjligheter att smita. Kapitlet behandlar även möjlig vidareutveckling och frågeställning 
för fortsatt arbete.   
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2 VÄGAVGIFTER 

2.1 BESTÄMMELSER OCH DIREKTIV 
Det finns vissa restriktioner för vilka fordon och på vilka vägar kilometerdebitering får 
förekomma. I Sverige styrs vägavgiftsutformningen av svensk lagstiftning samt 
eurovinjetten, som är ett EU-direktiv. 

2.1.1 EUROVINJETT 
Sverige har sedan 1998 deltagit i eurovinjettsamarbetet. Eurovinjetten reglerar den 
avgift som alla fordon över 12 ton måste erlägga, för att få trafikera TEN (se bilaga 1). 
Tyskland hoppade av samarbetet år 2003, eftersom de planerade att införa 
kilometeravgifter istället. Sedan dess har en revidering av eurovinjetten varit aktuell. I 
april 2005 kom ministerrådet överens om ett kompromissförslag som innebär att det 
blir tillåtet för medlemsländerna att ta ut kilometeravgift på sina vägar.  
 
Enligt det nuvarande eurovinjettsystemet betalas avgiften per dag, vecka eller månad 
beroende på fordonets totalvikt. Det är enbart de vägar som ingår i det europeiska 
vägnätet som är avgiftsbelagda, vilket medför att det är kostnadsfritt för 
utlandsregistrerade fordon att trafikera stora delar av det svenska vägnätet. Detta gör att 
utländska fordon i stor utsträckning väljer att använda de vägar som inte är 
avgiftsbelagda.11 Dessa vägar har ofta sämre standard än vägar tillhörande TEN, vilket 
medför att de är känsligare för den tunga trafiken.  
 
Det nya eurovinjettförslaget innebär att fordon ner till 3,5 ton kan avgiftsbeläggas samt 
att man får ta ut avgift på hela det statliga vägnätet och inte enbart TEN. I det nya 
förslaget är även kravet om en separat nationell myndighet som övervakar 
vägavgiftssystemet borttaget. Det är idag skattemyndigheten som är 

                                                 
11 Ibid. s. 437 
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beskattningsmyndighet och central förvaltningsmyndighet i fråga om vägavgifter i 
Sverige. Det nya förslaget innehåller inte heller något krav om öronmärkning av 
intäkterna från avgifterna.  Detta har varit en fråga som Sverige drivit i förhandlingarna 
då Sverige inte tillämpar öronmärkta skatter.  

2.1.2 SVENSKA BESTÄMMELSER 
Mellan 1974 och 1993 fanns det i Sverige ett kilometerskattesystem där alla dieseldrivna 
fordon var tvungna att betala. Systemet avskaffades, eftersom det var svårt att 
kontrollera att avgiften betalades och att rätt summa erlades. 1993 ersattes systemet av 
en punktskatt på dieselolja samt höjd fordonsskatt på dieseldrivna fordon. När 
Eurovinjetten infördes 1998 började svenskregistrerade tunga fordon att betala en 
vägskatt för att få bruka hela det svenska vägnätet. Alla lastbilar med en totalvikt över 
12 ton är skyldiga att betala avgiften. Avgiften beror på hur många axlar och vilken 
EURO-klass fordonet har. Vägavgiften betalas per år och varierar mellan 8 000 och 
11 000 SEK. Kontroller av att vägavgiften är betald sker av polisen, lastbilsföraren 
måste kunna uppvisa ett giltigt vägavgiftsbevis vid en poliskontroll annars kan fordonet 
omedelbart tas ur drift och förare riskerar böter eller fängelse. 12 

2.1.2.1 Avgift eller skatt 

Enligt regeringsformen, som är en del av Sveriges grundlag, bestäms skatter enligt lag, 
medan avgifter kan föreskrivas av regering eller kommun efter beslut från riksdagen. 
Den vägavgift som tunga fordon i dag betalar och som beskrivits i föregående avsnitt är 
i själva verket en skatt och styrs av ”Lagen om vägavgift för vissa tunga fordon”. 
 
Det som i huvudsak skiljer en skatt från en avgift är att en skatt är en tvångsavgift till 
det allmänna som inte kräver någon motprestation. En avgift däremot kräver någon 
form av motprestation från det allmänna. Ett exempel på betalning som betraktas som 
avgift är den som betalas vid bilbesiktningen. 13 
 
När försöken med trängselskatt i Stockholm utreddes var det länge oklart om det var en 
skatt eller en avgift som försöken gällde. Regeringen menade att motprestationen det 
vill säga tillhandahållandet av vägnätet inte räckte eftersom vägnätet redan finansierats 
av skattemedel och ställts till medborgarnas förfogande. Regeringen ansåg att det inte 
fanns någon annan möjlighet än att se pålagan som en skatt. Riksdagen gick på 
regeringens linje och antog det lagförslag som lades fram i april 2004.14  
 
Det finns ytterligare exempel på när bedömningen huruvida en vägavgift är en skatt 
eller avgift varit svår och långdragen. När Svinesundsbron skulle invigas var både den 
nya och den gamla bron färdigställd för att ta upp en avgift av förbipasserande. Det 
lagförslag som lagts fram för att möjliggöra ett skatteuttag på den svenska sidan avslogs 
och tullstationen på gamla bron på svenska sidan fick monteras ned. Det tas dock upp 
en avgift på den nya bron eftersom motprestationen är att tillhandahålla en ny bro.15  

                                                 
12 http://www.skatteverket.se/skatter/vagavgifter/vagavgifter.html. 
13 http://www.regeringen.se/sb/d/3485/a/40251 
14 Trängselskatt Prop. 2003/04:145 Finansdepartementet 
15 Studiebesök Svinesund. 
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2.2 KILOMETERAVGIFT I EUROPA 
Det är ännu inte bestämt huruvida ett kilometerskattesystem för tunga fordon kommer 
att införas i Sverige. Val av teknisk lösning är därför inte heller gjord. I Europa har för 
närvarande tre länder infört kilometeravgift och flera länder är på gång. I det här 
avsnittet beskrivs den teknik som finns tillgänglig samt hur de nuvarande systemen i 
Tyskland, Österrike och Schweiz fungerar. Även skillnader och likheter samt 
interoperabiliteten diskuteras. 

2.2.1 TEKNIKBESKRIVNING  
Tyskland, Österrike och Schweiz baserar sina kilometeravgiftssystem på olika tekniska 
lösningar. Tyskland använder huvudsak GPS, Österrike DSRC och Schweiz 
färdskrivare och GPS. För att lättare förstå resten av kapitlet beskrivs tekniken närmre. 

2.2.1.1 GPS  

GPS (Global Positioning System) är ett amerikanskt militärt positioneringssystem, vars syfte 
är att med god noggrannhet kunna bestämma positionen (koordinaterna) hos en 
mottagare på jordytan. Detta görs med hjälp av minst 24 stycken satelliter som befinner 
sig på en omloppsbana runt jorden, vilka kontinuerligt sänder ut radiosignaler. 
Radiosignaler från minst tre satelliter samtidigt används av en mottagare på jorden för 
att räkna ut koordinaterna den befinner sig på. Noggrannheten är i bästa fall i 
storleksordningen 10 meter. Det europeiska projektet Galileo är ett satellitsystem, 
liknande GPS, som är under utveckling. Projektets intressenter är EU och ESA 
(European Space Agency). Detta system beräknas få en betydligt bättre noggrannhet. 
 
Typiskt för ett satellitsystem är att kommunikationen är enkelriktad, det vill säga att 
signaler skickas endast från satelliterna ner till mottagarna och ej tvärt om. För att 
kunna utnyttja information som samlas in av en satellitmottagare krävs att 
telekommunikationsutrustning kopplas till enheten, exempel på detta är GSM eller 3G.  

2.2.1.2 GSM 

GSM (Global systems for Mobile Communications) eller andra generationens mobiltelefoni 
(2G) skapades under 1980-talet och är idag den mest använda tekniken för 
mobiltelefoni. De europeiska mobiltelefoninäten är väl utbyggda och systemen har hög 
täckningsgrad sett till både yta och befolkningstäthet. GSM är kapabel till både samtals- 
och dataöverföring.  
 
Även med GSM är positionering är möjlig, men noggrannheten är osäker. Detta beror 
på att positioneringstekniken är beroende av hur stor cellstorlek respektive basstation 
har. Noggrannheten blir därför väldigt varierande, men är bättre i tät bebyggelse då 
cellernas storlek är mindre. Utvecklingen av nya telefonisystem går snabbt framåt. 
Uppföljaren till GSM är 3G, vars främsta fördel är den ökade dataöverförings-
hastigheten.    
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2.2.1.3 DSRC 

DSRC (Dedicated Short Range Communication) är en kommunikationslänk speciellt 
anpassad för kommunikation mellan fordon och utrustning vid vägsidan. DSRC är 
vanligt förekommande i ETC-sammanhang (Electronic Toll Collection) över hela världen. 
DSRC är ett samlingsnamn och rymmer många olika standarder och överförings-
tekniker. Förutom protokollskillnader är frekvensen i Europa och USA olika, 5.8 
respektive 5.9 GHz. Dessa skillnader gör dem inkompatibla med varandra. Inom 
Europa är det enbart DSRC-enheter uppbyggda enligt CEN-standard (European 
Commitee for Standardisation) som är kompatibla. En DSRC-länk klarar av kommunikation 
i båda riktningar, det vill säga från fordonsenhet till vägsida och vice versa. 

2.2.1.4 Färdskrivare 

Enligt europeisk lag är alla tunga lastfordon tvungna att vara utrustade med en 
färdskrivare. 16 En färdskrivare lagrar ett fordons användande, det vill säga körsträcka, 
hastighet, körtid och uppehåll. Trots att färdskrivare i allmänhet inte brukar vara så 
noggranna, baserar Schweiz sitt kilometeravgiftssystem på denna teknik. 

2.2.1.5 OBU  

En OBU (On-board Unit) är en fordonsenhet som monteras på instrumentpanelen eller 
på vindrutan, eventuellt behövs också yttre utrustning i form av antenner (Tyskland).17 
De nuvarande europeiska kilometeravgiftssystemen medför någon form av OBU. 
Innehåll och utseende på enheten varierar mellan länderna, se figur 3. Tyskland har två 
stycken olika tillverkare av enheten, vilket också medför en utseendeskillnad. 
 

 
Figur 3: OBU i Tyskland, Österrike och Schweiz.  

2.2.1.6 Kontrollstation 

En kontrollstation eller stationary enforcement station, består oftast av en eller flera portaler 
(gantries) som sträcker sig över en väg. Kontrollstationer används över hela världen för 
att kontrollera efterlevnaden i vägtullssammanhang, stationens utrustning och utseende 
varierar efter tillämpning, se figur 4.  
 
 
 
 
 
                                                 
16 Skatt på väg (2004). SOU 2004:53. s. 404 
17 http://www.toll-collect.de/pdf/benutzerinformation/web_einfuhrungstex_gb.pdf. s. 20 
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I de europeiska kilometeravgiftssystemen ser utrustningen generellt likadan ut. 
Tyskland, Österrike och Schweiz har i sina kontrollstationer en klassificeringsfunktion, 
OCR-funktion (Optical Character Recognition) samt en DSRC-länk. Klassificeringen 
innebär att fordonets geometri läses av. Här avgörs om det är en bil, lastbil eller buss 
som passerar portalen. OCR-enheten tar bilder på fordonet och utläser 
registreringsskylten. DSRC-länken sköter kommunikationen med respektive fordons 
OBU. 
 

 
Figur 4: Automatisk kontrollstation på österrikiska motorvägsnätet. 

2.2.2 TYSKLAND 
Tyskland har sedan den 1 januari 2005 ett kilometeravgiftssystem för tung trafik. 
Betalsystemet skulle ursprungligen ha driftssatts i augusti 2003, men tekniska problem 
försenade införandet. Tyskland drog sig ur samarbetet om Eurovinjetten redan 2003, 
vilket innebär att tunga fordon körde genom landet utan avgift under ett och ett halvt 
år. Konsortiet Toll Collect sköter driften av systemet. Figur 5 visar en översiktsbild av 
det tyska kilometeravgiftssystemet. 
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Efterlevnadskontroll: 
• Kontrollstationer 
• Mobila enheter 

 
Figur 5: Översiktsbild över Tysklands kilometeravgiftssystem.18 

Fordon som är aktuella för avgiftsuttag är tunga fordon med en totalvikt över 12 ton, 
bussar är dock befriade. Det finns sex olika avgiftsnivåer, som beror på antal axlar och 
miljöklass. Avgiften tas ut för fordon som trafikerar det nationella motorvägsnätet. Den 
genomsnittliga avgiften är 12,4 cent (EUR) per km.19   
 
Det finns två sätt för fordon att erlägga kilometeravgift, automatiskt eller manuellt. För 
att använda den automatiska debiteringen måste en OBU installeras i respektive fordon. 
Själva enheten är gratis (subventionerad), men kostnader förknippade med 
installationen i lastbilen hos en auktoriserad installatör får respektive ägare stå för. För 
fordon med en OBU installerad måste totalvikt samt antal axlar anges innan en resa 
påbörjas. OBUn registrerar automatiskt tillryggalagd sträcka då fordonet färdas på en 
avgiftsbelagd väg via den inbyggda satellitmottagaren. För tillfället används GPS-
systemet, men enheten är även förberedd för det europeiska systemet Galileo.20 
Kilometeravgiften beräknas automatiskt i enheten enligt den inbyggda kartan samt 
prislistan och skickas till en avgiftscentral via GSM. Därefter kan respektive 
transportföretag debiteras. Det faktum att OBUn själv innehåller en karta och räknar ut 
vilken kilometeravgift som ska betalas innebär att den är en central del av systemet. 
Denna komplexitet var bidragande till att införandet av systemet fördröjdes. Fordon 
utan OBU måste i förväg manuellt registrera färdväg för debitering. Detta kan göras 
antingen via Internet eller vid en tullstationsterminal.  
 
                                                 
18 Figurursprung Stefan Myhrberg, Sweco 
19 Report no. 3 (2003). Tango Collect, s. 5 
20 Ibid. s. 10 
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En kontrollorganisation bestående av fasta automatiska kontrollstationer och mobila 
kontrollteam är uppbyggd för att kontrollera att betalningen efterlevs. Längs 
motorvägarna finns cirka 300 fasta kontrollstationer, som är utrustade med teknik för 
fordonsklassificering och fotografering av registreringsskyltar. Med hjälp av DSRC läses 
informationen i OBU och inställningarna kontrolleras med hjälp av 
klassificeringsfunktionen. Saknas en OBU kontrolleras om lastbilen har en registrerad 
färdväg genom att läsa av registreringsskylten (registreringsskylten anges vid manuell 
färdvägsbokning). Verifikation görs omedelbart hos avgiftscentralen och om fordonet 
har en tillhörande färdvägsbokning i databasen raderas bilderna. I annat fall skickas 
bilderna vidare till ett mobilt kontrollteam. Mobila kontrollteam består av 
specialutrustade bilar som utför slumpmässiga kontroller och är bemyndigade att 
stoppa fordon som bryter mot reglerna. Sådana överträdelser kan till exempel vara 
fordon utan OBU som inte registrerat färdväg manuellt eller OBU-utrustade fordon, 
som har ställts in fel. Kommunikation med de fordon som ska kontrolleras görs med 
DSRC.  

2.2.3 ÖSTERRIKE 
Österrike har sedan den 1 januari 2004 ett kilometeravgiftssystem. Samtidigt med 
införandet gick landet ur samarbetet om eurovinjetten. Det österrikiska företaget 
EUROPPASS sköter systemet, se figur 6. 
 
Kilometeravgift tas ut för bussar, lastbilar och andra fordon med en totalvikt över 3,5 
ton, när dessa trafikerar det österrikiska motorvägsnätet. Avgiften är differentierad 
beroende på antal axlar och medelavgiften är 23,2 cent (EUR) per km.21  
 
Användningen av en OBU är obligatorisk både för inhemska och utländska fordon. 
Kostnaden för denna enhet är 5 Euro. Installationen är enkel och kan utföras av 
föraren. Varje OBU innehåller ett identitetsnummer och vid varje resa ställs antal axlar 
på fordonet in i enheten. Betalning sker antingen med automatik mot ett fördefinierat 
bankkonto eller genom efterhandsdebitering via kreditkort eller bensinkort.  
 
Det österrikiska motorvägsnätet är indelat i ca 800 segment. Indelningen är gjord efter 
påfarts- och avfartsvägar och varje segment har en tullstation. Vid passage under en 
tullstation läses identitetsnummer och antal axlar av från fordonets OBU med hjälp av 
DSRC. Dessa data sparas och sammanställs i avgiftscentralen och ägaren till respektive 
fordon kan sedan debiteras.  
 
Kontrollsystemet i Österrike är antingen fast, portabelt eller mobilt. Ungefär 100 av de 
800 vägsegmenten är utrustade med ett fast automatiskt kontrollsystem.22 Detta system 
innehåller teknik för fordonsklassificering och kamera för att avläsa registreringsskyltar. 
Med hjälp av DSRC läses informationen i OBU och kontrolleras med hjälp av 
klassificeringen. Stämmer inte uppgifterna som är inmatade (antal axlar) överens med 
verkligheten eller om en OBU saknas, skickas bilder av fordonet vidare till de mobila 
enheterna. Mobila enheter består av specialutrustade bilar som är ständigt uppkopplade 
                                                 
21 Report no. 3 (2003). Tango Collect s.17 
22 Ibid. s.17 
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Efterlevnadskontroll: 
• Kontrollstationer 
• Portabla stationer 
• Mobila enheter 

Fordonsenhet: 
• DSRC-tag i vindrutan 
 

EUROPPASS
 

mot systemets central. Dessa bilar utför slumpmässiga kontroller och stoppar fordon 
som saknar en OBU eller har gjort en felinställning av antalet axlar. Portabel utrustning 
används för att temporärt uppgradera tullstationer till ett fullt kontrollsystem, detta 
medför ett överraskningsmoment som ska förhindra att förarna lär sig var alla 
kontrollpunkter befinner sig. 
 

 
Figur 6: Översiktsbild över Österrikes kilometeravgiftssystem.23 

2.2.4 SCHWEIZ 
Schweiz samt Lichtenstein införde kilometeravgift den 1 januari 2001, den så kallade 
HVF (Heavy Vehicle Fee). Det automatiska betalsystemet sköts av schweiziska tullverket, 
se figur 7. 
 
Lastbilar med en totalvikt över 3,5 ton är tvungna att erlägga kilometeravgift. Avgiften 
tas ut på alla allmänna vägar. Avgiften beräknas per kilometer enligt en tariff som beror 
på vikten vid maximal last (trailerkonfiguration) och miljöklass. Medelavgiften är 2,44 
cent (CHF) per ton och km.24 
 
 

                                                 
23 Figurursprung Stefan Myhrberg, Sweco 
24 http://www.are.admin.ch/are/en/verkehr/lsva/ 
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Fordonsenhet: 
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• Kontrollstationer 
• Mobila kontroller 
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En OBU är obligatorisk för varje inhemsk lastbil över 3,5 ton. För utländska fordon är 
enheten frivillig. Enheten är gratis, men kostnader för att installationen får ägaren själv 
stå för. Innan avfärd anger föraren vikten samt trailerinformation manuellt i OBU. 
Dessa data sparas i det unika smartcard som varje OBU innehåller. 
Kilometerregistreringen görs med hjälp av en färdskrivare och informationen sparas i 
kortet. Varje OBU innehåller även en satellitmottagare, vilken används för att verifiera 
att fordonets färdskrivare mäter rätt.  I dagsläget används GPS-systemet, men enheten 
är även förberedd för europeiska Galileo.25 När fordonet passerar den schweiziska 
gränsen aktiveras eller inaktiveras kilometerregistreringen automatiskt genom DSRC-
kommunikation. 
 
Betalning sker varje månad genom att antingen läsa av kortet och e-posta 
informationen till tullverket eller genom att skicka in kortet. Utländska fordon som 
saknar en OBU måste vid infart i landet införskaffa ett ID-kort. ID-kortet laddas i en 
terminal med information om kilometerstatus, totalvikt och trailerkonfiguration. Vid 
utfart görs en inmatning av kilometerstatus och tillryggalagd sträcka beräknas. 
 
 

 
Figur 7: Översiktsbild över Schweiz kilometeravgiftssystem.26 

                                                 
25 Report no. 3 (2003). Tango Collect s. 28 
26 Figurursprung Stefan Myhrberg, Sweco 
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Kontrollsystemet består av fasta automatiska kontrollstationer och mobila enheter. 
Schweiz har 12 stycken fasta automatiska kontrollstationer.27 Dessa innehåller teknik för 
att klassificera fordon och läsa av registreringsskyltar. Med hjälp av DSRC läses 
informationen i OBU av och jämförs med klassificeringen. Stämmer informationen 
överens raderas avläst information. Saknas en OBU sparas informationen och ett antal 
bilder. De mobila kontrollerna sköts av den schweiziska polisen på slumpmässigt valda 
vägar, vid gränsen sköts kontrollen av tullverkets personal. Gränskontrollen är av 
naturliga skäl enklare i Schweiz, eftersom landet står utanför EU. 

2.2.5 JÄMFÖRELSE MELLAN LÄNDERNA 
Föregående kapitel har visat på skillnader mellan de nuvarande 
kilometeravgiftssystemen som finns i Europa. En teknik som är gemensam för alla 
systemen är DSRC, enligt CEN-standard. Detta öppnar för möjlig interoperabilitet. 
Schweiz och Österrike har slutit avtal om att fordon utrustade med Schweiz OBU kan 
köra i Österrike utan att behöva köpa en extra OBU (tvärt om fungerar ej). Det 
fungerar tack vare att det är österrikes centralsystem sammanställer hur långt fordonen 
kört på avgiftsbelagda vägar och inte enheten i sig. Ägaren till fordonet behöver bara se 
till att ha skrivit avtal med den österrikiska operatören AUTOPPASS. För närvarande 
fungerar varken Tysklands eller Österrikes OBU utanför det egna landets gränser. 
 
En annan kompabilitetsaspekt är för vilka fordon avgiften gäller, som tabellen nedan 
visar skiljer sig Tyskland från de övriga länderna gällande fordonsvikten och 
teknikkomplexitet. I Tyskland är fordon över 12 ton avgiftsbelagda och i de övriga 
länderna är gränsen 3,5 ton. Den avancerade OBUn har inbyggd karta som hela tiden 
håller reda på var fordonet befinner sig. Denna typ av jämförelse finns inte i de andra 
länderna. Dessutom sköter enheten beräkningen av avgiften och skickar denna till 
tulloperatören via en telefonilänk, vilket också är unikt, se tabell 2. 
 
Land Tyskland Österrike Schweiz 
Teknik GPS/GSM/DSRC DSRC GPS/DSRC 
Vägnät Motorväg Motorväg Hela 
Fordon > 12 ton > 3,5 ton > 3,5 ton 
Medelavgift (ca) 0,12 €/km 0,23 €/km 0,02 €/tonkm28 
Pris OBU 29 0 € 5 € 0 € 
Kontrollstationer (ca) 300 stycken 100 stycken 12 stycken 

Tabell 2: Jämförelse av de nuvarande kilometeravgiftssystemen i Europa. 

 
 
 
 

                                                 
27 http://www.are.admin.ch/imperia/md/content/are/gesamtverkehr/verkehrspolitik/33.pdf 
28 Valutakurs: 1 CHF = 0,63 €, avgiften beräknas per ton och km. 
29 Avser subventionerat pris för slutanvändaren. I Tyskland och Schweiz tillkommer 
installationskostnaden. 



VÄGAVGIFTER 
 

 

- 17 - 
 

Schweiz och Österrike har enklare system. Österrike sammanställer i princip de 
passager som registreras hos tullstationerna och Schweiz lagrar körd sträcka enligt 
färdskrivaren, vilket är enklare då hela vägnätet är avgiftsbelagt. En nackdel med 
Schweiz system är att samma kilometeravgift erläggs på hela vägnätet. Avgifterna går 
inte att differentiera beroende på vägtyp, på detta sätt finns ingen möjlighet att 
ekonomiskt styra trafiken till vissa vägtyper exempelvis motorvägen. Schweiz har 
väldigt få kontrollstationer, 12 stycken, jämfört med hur många vägar som är 
avgiftsbelagda. Detta kan till viss del förklaras med att landet inte tillhör EU och därför 
kan ha noggranna gränskontroller. Schweiz är ett land med mycket transittrafik och 
kontrolleras OBUn ofta vid gränsen, blir behovet av automatiska kontrollstationer inne 
i landet mindre.  

2.3 VARFÖR KONTROLLSTATIONER? 
Upptagandet av kilometeravgift ter sig annorlunda i jämförelse med de mer traditionella 
tullsystemen. I ett tullsystem betalas avgiften varje gång en tullstation passeras. Denna 
typ av system återfinns på broar, tunnlar eller på nya vägar. Avgiften är vanligtvis fast 
och beror alltså inte på hur långt fordonet färdas. Exempel på var denna typ av system 
används är Öresundsbron och Svinesundsbron. På Svinesundsbron finns dels ett 
automatiskt system och dels ett manuellt. I det automatiska systemet behöver ett 
fordon utrustat med en OBU inte stanna vid tullstationen. Kommunikationen mellan 
tullstationen och fordonet sker med DSRC. Avgiften debiteras automatiskt det konto 
som är kopplat till transpondern. Saknas transponder tas detta omhand av stationen 
genom att fotografera fordonet för en efterdebitering plus avgift. Vid manuell betalning 
kör fordonet fram till en lucka, betalar personalen och kör vidare.  
 
Med en kilometeravgift blir problemet mer komplicerat eftersom avgiften beror på hur 
lång sträcka på en viss väg bilisten färdats. Fordonets position blir då det mest 
väsentliga och det som är avgörande för avgiftsuttaget. Som beskrivet i föregående 
avsnitt finns olika lösningar för att lokalisera fordonet eller mäta körsträcka. I Tyskland 
används GPS, i Österrike är tullstationer utplacerade på varje vägsegment och i Schweiz 
används fordonets färdskrivare tillsammans med GPS för att hålla reda på hur långt 
fordonet har färdats. Gemensamt för alla dessa länder är att det krävs eller finns 
möjlighet att använda någon form av OBU. Kontroller måste därför ske för att 
säkerställa funktionen av OBU, se till att informationen som matats in i är korrekt och 
för att upptäcka smitare. Möjligheten finns att föraren matar in fel information och 
därmed betalar en felaktig avgift. Det är i detta sammanhang det uppkommer ett behov 
av en kontrollorganisation. I Tyskland, Österrike och Schweiz finns en organisation, 
bestående av bland annat fasta automatiska kontrollstationer och mobila kontroller. 
 
Om kilometerskatt för tung trafik införs i Sverige måste även en teknisk lösning väljas. 
Den lösning som väljs måste på något sätt som registrera vilka vägar och hur långt på 
dessa vägar ett fordon färdats, då måste det även finnas en efterlevnadskontroll. 
Problemet handlar om hur benägen föraren är att manipulera systemet och på så sätt 
undkomma avgift. Exempelvis är det väldigt lätt att köra för fort på en väg, men efter 
införandet av kameraövervakning av vissa vägsträckor för att komma åt fartsyndare har 
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hastigheten på dessa sträckor sänkts.30 Anledningen till detta är att sannolikheten för att 
åka fast är högre och det blir då svårare att undkomma böter. Samma sak kan antas 
gälla för ett kilometeravgiftssystem, ju svårare det blir att undkomma avgiften desto 
färre kommer att försöka. Att försvåra för smitare är därför nödvändigt om det ska 
finnas någon robusthet i systemet. Det finns olika sätt att göra detta, att placera ut 
kontrollstationer är ett sätt, att konstruera en ”säker” OBU ett annat.  
 
Ytterligare en anledning till att kontroller behövs är den juridiska aspekten. Det måste 
vara möjligt att bevisa att ett specifikt fordon inte betalt skatten, därför måste fordonet 
registreras på en skattepliktig vägsträcka och bilder på registreringsskylten sparas för att 
skatten ska kunna drivas in. 

                                                 
30 Automatisk hastighetsövervakning (2003), Gunnar Andersson (VTI) s. 17 
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3 MODELL 

En modell är en förenklad bild av verkligheten vars syfte är att besvara frågor om det 
verkliga systemet. En modell kan aldrig vara exakt, sann eller korrekt utan endast en 
trovärdig beskrivning och ett hjälpmedel för att lösa problem. När modeller utvecklas 
är det i regel positivt att använda flera olika modeller som beskriver samma system. 
Detta gör det möjligt att jämföra resultat och skapa bättre beslutsunderlag. Kapitlet 
beskriver teori om modeller samt hur modellbygget gick till. 

3.1 OPTIMERINGSLÄRA 
Optimeringslära är tillämpad matematik som omfattar användningen av modeller och 
metoder för att hitta den bästa lösningen vid olika beslutsituationer. En utgångspunkt 
för att använda optimering är att det finns något i problemet som kan beskrivas med en 
variabel. Optimeringen går sedan ut på att finna det bästa möjliga värdet på variabeln 
givet en målfunktion som beror av variabeln och som ska minimeras eller maximeras. I 
ett optimeringsproblem finns även vissa begränsningar som uttrycks med så kallade 
bivillkor. För att optimering ska kunna tillämpas på ett problem måste målfunktionen 
och dess bivillkor kunna uttryckas i form av matematiska funktioner och relationer. 
Enkla optimeringsproblem löses med fördel med penna och papper medan mer 
avancerade problem kräver datorkapacitet. Utvecklingen av nya och förbättrade 
lösningsalgoritmer i takt med datorns ökade kapacitet har lett till att många 
problemställningar fått sin lösning. Detta har bidragit till att optimeringsområdet gjort 
stora framsteg och blivit ett användbart verktyg för beslutfattande. 
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Problemet med att placera ut kontrollstationer för att uppnå ett givet mål är en typ av 
frågeställning som kan besvaras med hjälp av optimeringslära. För att beskriva 
sambanden formuleras en optimeringsmodell som sedan kan lösa med hjälp av en 
lösningsmetod det vill säga en algoritm som fungerar för den aktuella typen av 
optimeringsmodell. Ett optimeringsproblem som behandlar täckning och som kan 
appliceras inom många områden är det generella övertäckningsproblemet.  

3.2 ÖVERTÄCKNINGSPROBLEM 
Övertäckningsproblem, eller Set Covering Problem (SCP) på engelska, är ett 
optimeringsproblem som består i att till minsta kostnad välja olika alternativ för att 
täcka in ett antal objekt. Problemformuleringen tillåter att flera alternativ täcker ett visst 
objekt. Denna typ av problemformulering liknar den som examensarbetet syftar till att 
lösa. Nedan följer en beskrivning av det generella övertäckningsproblemet som använts 
som utgångspunkt vid modellformuleringen. 
 
Antag att det existerar m  stycken objekt som ska täckas in och att det finns n  stycken 
alternativ för att täcka dessa. Låt { }mM ,,1K=  vara mängden av objekten och 

{ }nN ,,1K=  mängden av antalet alternativ. Nj∈ och Mi∈ . Varje alternativ j har 
dessutom en täckningskostnad jc . Målet är att bestämma en täckning av objekten så att 
den totala kostnaden minimeras. 
 
I exempelmatrisen nedan finns 4 olika objekt och 5 stycken alternativ som består av 
kombinationer av objekt. A är en matris bestående av ettor och nollor, en ”1” betyder 
att objekt i ingår i alternativ j. Kolumnerna visar vilka objekt som ingår i vilket alternativ 
och även vilka objekt som täcks om motsvarande x-variabel sätts till 1. Det vill säga om 
x1 sätts till 1 täcks objekt 1,3 och 4, vilka ingår i alternativ 1. Matrisens rader visar vilka 
x-variabler som ingår i motsvarande objekt. 
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Variabeln definieras som 
 



 ∈
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Problemet kan generellt formuleras som 
  
min ∑

∈

=
Nj

jj xcz     (1a) 

  
då   Mixa

Nj
jij ∈≥∑

∈

,1     (1b) 

 
       { } Njx j ∈∈ ,1,0     (1c) 
 
Bivillkor (1b) anger att varje objekt i måste vara täckt av minst ett alternativ j samt att 
flera alternativ kan täcka ett visst objekt. Om det inte finns alternativ för att täcka alla 
objekt saknar problemet lösning. Bivillkor (1c) innebär att variabeln jx  endast får anta 
värdet ett eller noll.  
 
Övertäckningsproblem kan användas inom många områden, exempelvis utplacering av 
mobilmaster och lokalisering av brandstationer. Ett ytterligare exempel är lokalisering 
av trafikräkningsplatser med syfte att estimera OD-matriser. Inom denna typ av 
tillämpningsområde bedrivs en del forskning. En del av forskningen redogörs för i 
kapitel 3.3.6. 

3.3 MODELLBYGGE 
Uppgiften som ska lösas kan sägas vara en variant av ett övertäckningsproblem. 
Problemet är att till en så låg kostnad som möjligt, det vill säga att med ett litet antal 
kontrollstationer, täcka in så många objekt som möjligt. Ett övertäckningsproblem ska 
enligt en strikt definition täcka alla objekt. Eftersom det ännu inte har definierats vad 
ett objekt motsvarar i det här fallet, är det svårt att säga om detta är möjligt eller ej. 
Senare i rapporten presenteras olika definitioner av objekt, vilket då förklaras mer 
ingående. Till exempel så skulle ett objekt kunna utgöras av en rutt och ett alternativ 
skulle kunna vara de vägar där en kontrollpunkt kan placeras. Om så är fallet är det inte 
realistiskt att i verkligheten täcka in alla objekt, eftersom det skulle innebära ett stort 
antal kontrollstationer. Det finns flertalet olika infallsvinklar till vårt problem, vilka 
redogörs för i följande stycken. Vissa i texten förekommande benämningar kräver en 
förklaring: 
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• Flöde 
Flödet i ett vägnätverk är antalet resor på en viss länk, väg eller rutt eller mellan ett 
visst OD-par. 
• OD-par 
Ett OD-par består av en start- (Origin) och en slutnod (Destination). Mellan dessa 
noder finns ett antal möjliga rutter på vilka flödet fördelas. 
• Nod 
En nod är en punkt i nätverket vari det utgår, ingår eller passerar ett flöde. Noderna 
binds samman av länkar. 
• Rutt 
En rutt är en kombination av länkar det vill säga en färdväg mellan ett visst OD-par 
på vilken det finns ett flöde. 
• Länk 
Alla noder i ett nätverk är sammanbundna av länkar, på en länk kan flödet bara gå 
åt ett håll. 
• Väg 
En väg är två länkar som går mellan samma noder med flöde i motstående riktning. 

3.3.1 PROBLEMDEFINITION 
Uppgiften som beskrivits i inledningen till denna rapport, är att ta fram en modell för 
utplacering av kontrollstationer. Vid ett eventuellt införande av kilometerdebiterings-
system för tung trafik i Sverige behövs kontrollstationer för att kontrollera att 
trafikanterna betalar avgiften. Dessa kontrollstationer ska placeras så att kostnaden för 
installationen minimeras samt att täckningsgraden maximeras. Dessa två mål står i 
kontrast till varandra. En optimeringsmodell som tar hänsyn till båda målen bör 
formuleras.  
 
Kostnaden för en kontrollstation beror till stor del på hur mycket teknisk utrustning 
den behöver rymma. En annan kostnadsfaktor är vägbredden. Vägbredden är dock 
endast en kostnadsfaktor om kontrollstationens utformning innebär en portal över 
vägen. Det kan då antas bli billigare att placera ut stationer på smala vägar än på breda.  
 
Täckningsgraden kan definieras på många olika sätt. Den kan ta hänsyn till täckt flöde, 
antal täckta rutter eller täckta OD-par (Origin Destination). Med ordet täckt menas det 
flöde eller de antal rutter som observeras av en kontrollstation. När det gäller täckta 
OD-par finns utrymme för olika definitioner av vad som menas med täckt. Ett OD-par 
kan sägas vara täckt när  
 

• alla tillhörande rutter observeras.  
• allt flöde mellan paret observeras 
• en viss andel av rutterna observeras.  
• en viss andel av flödet observeras. 
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Formeln för att beräkna täckningsgraden är dock densamma oavsett vad som avses 
täckas in. 

intäckaskansomantalettotalaDet
täcktärsomDetradTäckningsg =   

 
För att underlätta en eventuell utbyggnad av kontrollstationer bör modellen hantera 
vägar istället för länkar. En länk är definierad att ha ett flöde åt ett håll och placeras 
stationer med detta som utgångspunkt innebär det att kablage måste dras till många 
olika platser i nätverket. Kostnaden blir högre om exempelvis en station i norrgående 
körriktning placeras 1 km från södergående, istället för att en station för båda 
körriktningarna placeras på samma plats. 

3.3.2 MINIMERA KOSTNAD, MODELL 1 
Med avseende att minimera kostnaden för kontrollstationerna finns två alternativa 
angreppssätt. Som beskrivet i problemdefinitionen kan kostnaden vara vägspecifik om 
installationen beror på vägens geometriska utformning. Man kan också anta en 
schablonkostnad som är samma oavsett vart kontrollstationen placeras. Minimerad 
kostnad är då detsamma som minimerat antal stationer. Målfunktionerna till de två 
alternativen visas nedan. 
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För att modellen ska fungera som avsett måste följande variabler definieras 
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och följande två bivillkor inkluderas  
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Bivillkor (3) ser till att den angivna täckningsgraden, med avseende på flöde, blir 
uppfylld och bivillkor (4) garanterar att yr blir 1 om det placeras en kontrollstation på 
någon väg som tillhör rutt r och 0 annars. 
 
Nackdelen med alternativ 2 är att det inte finns någonting som talar om vilken väg som 
är bra att välja, eftersom alla länkar bidrar lika mycket till värdet på målfunktionen. 
Både för alternativ 1 och 2 gäller att problemet är löst när täckningsgraden är uppfylld, 
möjligheten finns då att samma antal kontrollstationer kunde ha gett en högre 
täckningsgrad om de placerats ut annorlunda. För att komma tillrätta med det 
problemet bör en annan målfunktion väljas. 

3.3.3 MAXIMERA ANTAL TÄCKTA RUTTER, MODELL 2 
Möjligheten att välja en alternativ färdväg och därmed smita ifrån avgiften måste i 
möjligaste mån elimineras. Ett tänkbart sätt är att se till så att så många rutter som 
möjligt täcks. Detta leder till följande målfunktion: 
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Denna målfunktion ser till att vägar med många rutter väljs i första hand. De 
tillhörande bivillkoren måste begränsa antalet kontrollstationer, se bivillkor (6), samt se 
till att ix  blir 1 om väg i, som tillhör rutt r, har en kontrollstation och 0 annars, se (7). 
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Nackdelen med denna modell är att ingen hänsyn till flödet tas. Modellen väljer vägar 
som har många rutter, vilket inte betyder att flödet på länken är högt. En situation kan 
uppstå där många rutter kontrolleras, men endast en låg andel av flödet. 
 
 
 
 
 
 



MODELL 
 

 

- 25 - 
 

3.3.4 MAXIMERA TÄCKT FLÖDE, MODELL 3 
För att maximera det täckta flödet, det vill säga andelen resor, kan (8) användas som 
målfunktion.  
 

∑
∈

=
Rr

rr yfzmax     (8) 

 
Tillhörande bivillkor är (6) och (7). Modell 3 ser till att kontrollstationerna kommer att 
placeras på de vägar som har höga flöden så att täckningsgraden med avseende på flöde 
maximeras.  

3.3.5 ÖVRIGA ASPEKTER 

3.3.5.1 Jämförbara rutter 

Det är inte rimligt att ha en kontrollstation på alla rutter, eftersom kostnaden för den 
infrastrukturen skulle bli väldigt stor. Ett OD-par som har många olika rutter ger 
trafikanterna stor möjlighet att välja färdväg. Är rutterna dessutom tidsmässigt 
jämförbara lär det öka möjligheterna för fordonet att undvika en kontroll. 
Benägenheten att smita beror på en mängd faktorer, bland annat hur lätt det är att 
undvika att bli upptäckt och hur mycket det kostar (tid eller pengar). Det vore alltså 
önskvärt att modellen tar hänsyn till om ett OD-par har många jämförbara rutter.  

3.3.5.2 Tätbebyggelse kontra landsbygd 

Det kan vara så att skillnaden i flöde och antal rutter mellan olika delar av landet får 
negativ inverkan på utplaceringsresultatet. Vägar i nära anslutning till större städer har 
ofta högre flöde och många rutter som passerar. Modellerna ovan eftersträvar just att 
täcka in flöde och rutter, man kan därför anta att en hög andel av kontrollstationerna 
kommer att hamna i eller i närheten av städer och väldigt få på landsbygd. Det kan 
därför vara intressant att dela in Sverige i regioner vid praktisk användning av någon 
modell. 

3.3.5.3 Viktning 

För att åstadkomma en kompromiss mellan modellerna maximering av täckt flöde och 
maximering av antal täckta rutter kan dess målfunktioner kombineras. Problemet är då 
att bestämma hur en viktning mellan modellerna ska se ut. Ett exempel på hur en sådan 
viktad målfunktion skulle kunna se ut följer nedan. 
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Förutom att bestämma värde på v1 och v2 innebär målfunktionen ovan ytterligare ett 
problem, nämligen att målfunktionerna för modell två och tre har helt olika 
storleksordning. Värden i modell två och tre skulle kunna bytas ut mot täckningsgrad, 
se nedan. 
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Denna modifikation gör att båda målfunktionerna anger andelen täckta rutter eller flöde 
vilket är ett tal mellan 0 och 1. Nästa steg blir att bestämma viktningen och för att göra 
det behövs någon form av strategi.  

3.3.6 KOPPLING TILL ESTIMERING AV OD-MATRISER 
När modellformuleringen gjorts, har det generella övertäckningsproblemet och artiklar 
med specifika tillämpningsoråden för problemet studerats. Artiklar gällande utplacering 
av trafikräkningsplatser har mycket gemensamt med problemdefinitionen och vissa 
delar har därför anammats. 
 
Yang et al. formulerar en modell för utplacering av trafikräkningspunkter i syfte att 
estimera OD-matriser.31 En grundförutsättning är att det finns tillgång till en redan 
befintlig OD-matris. Yang et al. formulerar fyra regler som bör uppfyllas för att det 
maximala möjlig relativa felet (MPRE) ska bli så litet som möjligt. Ett litet MPRE 
betyder att den estimerade OD-matrisen stämmer väl överens med den faktiska 
matrisen. Till exempel om trafikräkningsplatserna är placerade så att inget flöde mellan 
ett visst OD-par observeras kan MPRE bli oändligt stort och detta ska alltså undvikas. 
Den första regeln behandlar därför andelen resor som bör observeras.  
 

1. ”OD-covering rule”  
De punkter i nätverket där trafiken ska räknas bör vara lokaliserade så att minst en 
viss andel av resorna mellan varje OD-par observeras. 

 
Denna regel har ingenting att göra med examensarbetets uppgift att göra, eftersom 
ingen hänsyn till MPRE tas. Regeln är ändå av intresse, eftersom det kan vara intressant 
att täcka en viss andel av OD-flödet ur en rättvisesynpunkt. Det vill säga att oavsett 
mellan vilka punkter i nätverket resan går ska det finnas en risk eller möjlighet att bli 
kontrollerad. 
 
Den andra regeln handlar även den om att minimera avvikelsen från den verkliga 
matrisen. Av denna anledning bör räkneplatserna placeras så att de observerar den 
högsta andelen OD-flöde för ett specifikt OD-par.  
 

2. ”Maximum flow fraction rule” 
För ett särskilt OD-par bör trafikräkningsplatserna placeras på länkarna med den 
högsta andelen av OD-flödet. 

 
                                                 
31 Optimal traffic counting locations for origin-destination matrix estimation (1998). Yang et al.  
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Olika kombinationer av räkningsplatser kan ge olika resultat. Figuren nedan visar ett 
nätverk med 6 noder och 4 stycken OD-par. Om trafikräkning sker på länk c och d 
erhålls bättre resultat än om räkningsplatser upprättades på länk d och e eftersom vid c 
och d kan allt flöde i nätverket detekteras. Det vill säga samma antal 
trafikräkningsplatser kan ge upphov till olika resultat. Den slutsats Yang et al. drar av 
detta faktum formuleras i regel nummer tre.  
 
 

 
Figur 8: Nätverksexempel för att illustrera regel nummer 3. 

3. ”Maximal flow-intercepting rule”  
Givet ett bestämt antal länkar bör de länkar som väljs täcka in så mycket flöde 
genom nätverket som möjligt. 

 
Både regel nummer två och tre har att göra med hur mycket flöde som ska observeras. 
Den modell som maximerar andelen täckt flöde, modell tre, aspirerar på att uppfylla 
dessa två regler. Dock gör modellen ingen skillnad på flödet baserat på vilket OD-par 
det tillhör. 
 
Vidare diskuterar Yang et al. möjligheten att flera trafikräkningspunkter kan observera 
samma flöde. I nätverket i figur 8 till exempel så råder följande förhållande mellan 
länkflödet dcba vvvv +=+ Det finns alltså ingen vits med att placera räknepunkter 
både på a och b, samt c och d. Om a och b är valda tillför inte c och d någon ny 
information. Det vill säga räknepunkterna vid c och d observerar bara samma flöde en 
gång till. Att två räknepunkter placeras så att samma flöde räknas två gånger fyller ingen 
funktion, därför formuleras regel nummer fyra. 
 

4. ”Independence rule”  
Trafikräkningsplatserna bör placeras så att den resulterande trafikräkningen blir 
linjärt oberoende. 

 
Den sista regeln tas hänsyn till vid användandet av girighetsalgoritmen, se kapitel 4. 
Algoritmen ser till så att ”samma” trafikflöde inte täcks två gånger. Detta är innebörden 
av en linjärt oberoende utplacering. 
 
Kim et al. formulerar en modell för samma syfte som Yang.32 Modellen går i detta fall 
ut på att placera ut trafikräkningsplatser med minimerad kostnad samtidigt som alla 
OD-par täcks. Kostnaden för att räkna trafik på en speciell plats kan antas skilja sig åt, 

                                                 
32 Selection of the optimal traffic counting locations for estimating origin-destination trip matrix (2003). Kim et al.  
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alltså är kostnaden i detta fall länkspecifik. Kim, Chung och Chung formulerar även en 
modell som placerar trafikräkneplatserna vägbaserat. Det vill säga att hänsyn tas till 
vägavsnitt och inte enskilda länkar såsom Yang. Modellen placerar alltså ut 
räkningsplatser på dubbelriktade länkar. 
 
Efter att ha läst artikeln av Kim et al. bestämdes att endast formulera modellerna med 
avseende på vägar. Även rent byggnadstekniskt är detta angreppssätt bättre. En länk är 
definierad att ha ett flöde åt ett håll och placeras stationer med detta som utgångspunkt 
innebär det att kablage måste dras till många olika platser i nätverket. Kostnaden blir 
högre om exempelvis en station i norrgående körriktning placeras 1 km från 
södergående, istället för att en station för båda körriktningarna placeras på samma plats. 

3.4 MODELLTESTER 
Modelltesterna utfördes i AMPL (A Mathematical Programming Language), på ett 
fiktivt nätverk. Se även bilaga 4 för ett exempel på hur AMPL-koden skrivs. AMPL är 
ett algebraiskt modelleringsspråk för matematisk programmering.33 Ett algebraiskt språk 
innebär att formuleringen liknar det matematiska skrivsättet. För att lösa 
optimeringsproblem beskrivna med AMPL kan exempelvis CPLEX användas. Namnet 
CPLEX är en kombination av bokstaven C, som står för programmeringsspråket C, 
samt simplex, som är en välkänd metod för att lösa linjärproblem.34 CPLEX hanterar 
bland annat LP-problem, nätverksproblem, heltalsproblem och kvadratiska problem. 
Lösaren anropas direkt i AMPL eller via den så kallande kommandofilen. 

3.4.1 TESTBESKRIVNING 
För att testa modellerna användes ett fiktivt nätverk med tillhörande OD-matris. 
Nätverket i figur 9 utgjorde underlaget för testerna. Nätverket består av 12 stycken 
OD-par, 6 noder, 20 rutter och 10 vägar. Av de 6 noderna utgör endast 1, 2, 3 och 6 
start- och slutnoder medan nod nummer 4 och 5 endast är transitnoder. 

 
Figur 9: Nätverk som användes för att testa modellerna 

                                                 
33 http://www.ampl.org    
34 http://www.ilog.com/products/cplex/news/history.cfm 
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Till nätverket hör OD-matrisen i tabell 3. Ur OD-matrisen utläses vilket flöde som går 
mellan noderna. Vad flödet utgörs av spelar inte någon roll eftersom detta är ett test, 
men antas handla om lastbilsflöde. 
 
OD-matris 
 1 2 3 4 5 6 
1 (fordon/h) - 50 100 - - 150
2 (fordon/h) 90 - 180 - - 60 
3 (fordon/h) 60 50 - - - 190
4 (fordon/h) - - - - - - 
5 (fordon/h) - - - - - - 
6 (fordon/h) 115 30 90 - - - 

Tabell 3: OD-matris tillhörande nätverket i figur 9. 

För att få fram ett resultat måste även rutterna i nätverket och dess flöde bestämmas. I 
tabell 4 visas de rutter som används i det fiktiva nätverket. 
 
Ruttlista 
Rutt  Vägar Noder Ruttflöde 
1 1 1-2 25 
2 3, 4 1-4-2 25 
3 1, 2 1-2-3 100 
4 4, 9 1-4-6 50 
5 4, 5, 10 1-4-3-6 70 
6 6, 8 1-5-6 30 
7 3, 6, 7 2-4-5-1 90 
8 2 2-3 85 
9 3, 5 2-4-3 65 
10 3, 7, 8, 10 2-4-5-6-3 30 
11 3, 9 2-4-6 60 
12 4, 5 3-4-1 60 
13 2 3-2 50 
14 10 3-6 110 
15 5, 9 3-4-6 80 
16 6, 8 6-5-1 15 
17 4, 9 6-4-1 100 
18 3, 9 6-4-2 30 
19 5, 9 6-4-3 40 
20 5, 7, 8 6-5-4-3 50 

Tabell 4: Lista över rutterna och dess flöden tillhörande nätverket i figur 9. 

Det som kan jämföras är andelen täckt flöde, antalet täckta rutter och antalet täckta 
OD-par. Antalet täckta OD-par testades på tre olika sätt OD-par som hade hälften eller 
mer av sina rutter täckta, OD-par som hade hälften eller mer av sitt flöde täckt samt 
OD-par som var helt täckta.  
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3.4.2 RESULTAT 
Nedan följer resultatet av testerna på respektive modell.  
 
Minimerat antal stationer 
Antal 
stationer Valda länkar 

Täckt 
flöde  

Täckta 
rutter 

Täckta OD 
rutter ≥50% 

Täckt OD 
flöde ≥50%

Helt täckta 
OD-par 

1 2 20 % 15 % 17 % 17 % 17 % 
1 5 31 30 25 17 17 
1 5 31 30 25 17 17 
2 2,5 52 45 50 42 33 
2 3,5 52 55 67 58 42 
3 2,4,9 64 60 83 67 42 
3 2,3,5 72 70 83 75 67 
4 2,3,4,5 85 80 100 92 67 
5 2,5,7,9,10 92 80 92 92 75 
7 1,2,4,5,6,9,10 100 100 100 100 100 

Tabell 5: AMPL resultat modell 1, som minimerar antal stationer. 

Resultaten i ovanstående tabell tyder på att modellen ”nöjer sig” när täckningsgraden är 
uppfylld, trots att samma antal kontrollstationer kunnat ge en högre täckningsgrad. 
Detta fenomen syns tydligt, eftersom modellen anger samma antal kontrollstationer för 
flera olika täckningsgrader, men placeringen av stationerna är olika. Om all trafik i 
nätverket ska bli kontrollerade minst en gång under sin resa måste 7 stycken 
kontrollstationer placeras ut. Det betyder att 70 % av alla vägar i nätverket har en 
kontrollstation. 
 
Maximerat antal täckta rutter 
Antal 
stationer Valda länkar 

Täckt 
flöde 

Täckta 
rutter 

Täckta OD 
rutter ≥50% 

Täckt OD 
flöde ≥50%

Helt täckta 
OD-par 

1 9 31 % 30 % 42 % 25 % 17 % 
2 3,5 52 55 67 58 42 
3 2,3,5 72 70 83 75 67 
4 2,5,8,9 79 80 83 75 75 
5 2,3,5,8,9 88 90 100 92 83 
6 2,3,4,8,9,10 98 95 100 100 92 
7 1,2,4,5,6,9,10 100 100 100 100 100 

Tabell 6: AMPL resultat modell 2, som maximerar antal täckta rutter. 

Modell 2 skiljer sig från modell 1, eftersom målfunktionen syftar till att maximera antal 
täckta rutter. Det visar sig att antalet rutter som är täckta redan vid ett fåtal stationer är 
stort. Drygt hälften av rutterna täcks redan vid utplaceringen av två stationer, dessutom 
täcks över hälften av flödet. 
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Maximerat täckt flöde 
Antal 
stationer Valda länkar 

Täckt 
flöde 

Täckta 
rutter 

Täckta OD 
rutter ≥50% 

Täckt OD 
flöde ≥50%

Helt täckta 
OD-par 

1 5 31 % 30 % 25 % 17 % 17 % 
2 5,9 52 50 58 50 33 
3 2,5,9 72 65 83 75 50 
4 2,3,5,9 85 80 100 92 67 
5 2,5,6,9,10 96 90 92 92 92 
6 2,3,4,8,9,10 98 95 100 100 92 
7 1,2,4,5,6,9,10 100 100 100 100 100 

Tabell 7: AMPL resultat modell 3, som maximerar täckt flöde. 

Med modell 3 erhålls en hög täckningsgrad med ett lågt antal kontrollpunkter. Redan 
vid två kontrollstationer observeras drygt hälften av flödet (resorna) i nätverket och 
hälften av alla rutter täcks. 

3.4.3 JÄMFÖRELSE AV MODELLERNA 
Vid en jämförelse av de tre modellerna syns inga dramatiska skillnader, se figur 10, 11 
och 12. Modellen som väljs beror på vad som anses vara viktigast av de tre målen 
maximera täckt flöde, täckta rutter eller minimera antal kontrollstationer. Slutsatsen är 
att modellerna fungerar som det var avsett och att de besvarar frågeställningen, 
nämligen hur kontrollstationer för ett kilometerdebiteringssystem ska placeras ut för att 
minimera kostnaden och maximera täckningsgraden.  
 

 
Figur 10: Jämförelse av modellerna med avseende på andelen täckt flöde 
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Figur 11: Jämförelse av modellerna med avseende på andelen täckta rutter 

 

 
Figur 12: Jämförelse av modellerna med avseende på andelen täckta OD-par 
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När kontrollstationer i Blekinge län ska placeras ut väljs modell 2 och 3 att arbeta vidare 
med. Dessa två modeller uppfyller de uppsatta målen ur olika perspektiv. Dock tas 
ingen hänsyn till en eventuell vägbreddskostnad i någon utav dessa modeller. Modell 1 
har en stor nackdel, den nöjer sig nämligen när den har nått ett visst resultat. Villkoret 
att minimera kostnaden uppfyller ändå modell 2 och 3 indirekt, för när dessa två 
modeller används maximeras täckningsgraden för ett givet antal stationer. Har 
beställaren av ett kilometerskattsystem specificerat en maximal kostnad eller ett antal 
kontrollstationer ser modell 2 och 3 till att, givet förutsättningarna, presentera den bästa 
utplaceringen. 
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4 LÖSNINGSMETODIK 

Efter modelltesterna valdes att arbeta vidare med två av de tre modellerna. De valda 
modellerna var maximering av antal täckta rutter och maximering av täckt flöde. Dessa 
modeller valdes, eftersom de resulterar i en utplacering som karakteriseras av hög 
täckningsgrad med få stationer. Kapitlet beskriver processen att ta fram data och 
implementationen av algoritmer för att lösa problemen. Metoden att ta fram data 
bygger på EMME/2 och implementationen på Java-programmering. 

4.1 EMME/2  
Den kommersiella programvaran EMME/2 används för att utföra analyser på 
trafiknätverk. EMME/2 är en så kallad makromodell, det vill säga att de geografiska 
områdena som är mest lämpliga att studera är en region eller en stad. En makromodell 
innebär också att trafiken studeras som helhet och inte på fordonsnivå, vilket sker i en 
mikromodell (mikrosimulering). Programvaran används ofta för att skapa 
trafikprognoser, samt undersöka effekter av nybyggda vägar, broar eller liknande. 
EMME/2 säljs av det kanadensiska företaget INRO Consultants. 
 
En EMME/2 modell utgörs av noder och länkar, som representerar det verkliga 
vägnätets utseende. Noder beskrivs med koordinater och länkarna med till- och 
frånnoder. Varje länk tilldelas information om tillåtna färdsätt, längd, antal körfält och 
restidsfunktion. Restidsfunktionen beskriver hur restiden (hastigheten) beror av flödet 
på respektive länk. För att kunna generera trafikflöde behövs även OD-matriser 
(efterfrågematriser) för respektive transportslag. En OD-matris beskriver 
uppskattningen av antalet resor som sker mellan en start- och slutnod. Länkinformation 
och OD-matriser beaktas när en så kallad nätutläggning ska göras. Nätutläggning 
innebär att resorna fördelas på olika rutter med hänsyn till användarjämvikten. Denna 
jämvikt definierades av Wardrop och innebär att reskostnaden på alla rutter som 
används för resor mellan ett OD-par är lika och att inga outnyttjade rutter har lägre 
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reskostnad.35 I praktiken innebär jämvikten att hänsyn till länkarnas kapacitet tas, 
medelhastigheten sjunker om fler åker på vägen. Det förutsätts också att trafikanter 
känner till detta och kan välja en rutt, så att hårt belastade vägar undviks. Metoden som 
EMME/2 använder för att uppnå användarjämvikt kallas Frank-Wolfe metoden.36  

4.1.1 FRANK - WOLFE 
Frank-Wolfe metoden används för att uppnå användarjämvikt i ett nätverk. Det vill 
säga att ingen trafikant ska när nätutläggningen är klar, kunna färdas en billigare väg än 
den som tilldelats. Nedan följer en beskrivning av de olika stegen i metoden. 
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35 Wardrop, J.G. (1952), Some Theoretical Aspects of Road Traffic Research 
36 INRO, User’s manual. Kapitel 6 
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*En restidsfunktion i EMME/2 ser exempelvis ut som nedan. Funktionen beror av 
längden på länken och hur stort flöde volau, vilket betecknas som x i Frank-Wolfe 
metoden, som passerar länken. Restidsfunktionen används i steg 1 och 2 för att beräkna 
länkkostnaderna. 
 

get(1))))0.038608 (1/0.88))))/ (volau000177put(exp(0. 
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×+××
++×=  

 
I EMME/2 anges vanligen avbrottskriteriet antingen i antal iterationer eller det relativa 
avståndet mellan UBD (Upper Bound) och LBD (Lower Bound).  

4.2 ALGORITMIMPLEMENTERING 
Det som skiljer modell 2 och 3 är målfunktionen, vilket gör det möjligt att 
implementera samma typ av algoritm på de båda modellerna. Problemen kräver att 
rutterna i vägnätet samt de vägavsnitt som ingår i respektive rutt identifieras. Dessutom 
behövs ruttflödet, vägflödet samt antalet rutter som passerar respektive väg. 

4.2.1 BEARBETNING AV DATA 
EMME/2 har ingen specifik metod för att lista rutter samt information om dessa. 
Däremot kan sådan information indirekt sparas undan. Detta görs genom att markera 
resenärerna på viss länk i nätverket och observera hur deras resväg i övriga nätverket ter 
ut. Användningen av EMME/2 resulterar i ett antal utdatafiler. Dessa filer behöver 
någon form av efterbearbetning för att få information om rutterna i vägnätet, vilka 
vägar som ingår i respektive rutt, ruttflöden och vägflöden. För detta ändamål kan 
exempelvis Matlab, Excel- eller Javaprogrammering användas. 
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4.2.2 GIRIGHETSALGORITM 
En girighetsalgoritm (GA) är en konstruktiv heuristik som tillämpar girighetsprincipen. 
Att en heuristik är konstruktiv betyder att den bygger upp och konstruerar en lösning 
till problemet steg för steg. Att den är girig betyder att den i varje steg väljer det element 
som ger den största ökningen respektive minskningen av målfunktionen, beroende på 
om det är maximerings- eller minimeringsstrategi. Den lösning som GA genererar ger i 
bästa fall det optimala målfunktionsvärdet, men i regel ger GA endast en pessimistisk 
uppskattning av optimum. Fördelen med GA är att det är en relativt enkel heuristik, 
som trots stora datamängder genererar en lösning snabbt. Nackdelen med GA är i det 
här fallet att när en station placerats ut så behålls dess placering när nästa station står på 
tur, vilket antagligen inte innebär optimal utplacering. Se kapitel 6.5.1 för vidare 
diskussion. 
 
Båda de modeller som löstes med hjälp av girighetsalgoritmen hade målfunktioner som 
skulle maximeras, vilket medförde att samma programskal kunde användas till båda 
modellerna. Nedan följer en beskrivning av hur GA fungerar för respektive modell. 

4.2.2.1 Maximering av antalet täckta rutter 
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I denna modell är det antalet rutter som ska maximeras, det vill säga så många rutter 
som möjligt ska täckas av en kontrollstation. Girighetsprincipen i detta fall består i, att 
ur en mängd av möjliga länkar välja den som flest rutter passerar. De rutter som då blir 
täckta stryks ur nätverket. Proceduren upprepas tills det inte finns några rutter kvar i 
nätverket det vill säga alla rutter är täckta av en kontrollstation. 
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4.2.2.2 Maximering av täckt flöde 
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Principen för modellen som maximerar täckt flöde liknar den som beskrivits i 
föregående avsnitt. Skillnaden består i att algoritmen väljer den väg som har det högsta 
flödet istället för den som passeras av flest rutter. När en väg har valts tas det täckta 
flödet bort från de vägar som det specifika flödet har eller kommer att passera. I likhet 
med föregående algoritm avlutas iterationen när allt flöde är täckt vilket kan likställas 
med att alla rutter är täckta som i föregående modell. 
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4.2.3 JÄMFÖRELSE AV GIRIGHETSALGORITM OCH AMPL 
Det är svårt att säga hur bra lösningar algoritmerna kommer att presentera, därför 
genomfördes en jämförelse mellan de implementerade algoritmerna och 
AMPL/CPLEX. Detta test utfördes på testnätverket, se kapitel 3.41. Omfånget på 
testet är litet, eftersom endast den begränsade studentlicensen av CPLEX fanns att 
tillgå. Som figur 13 och 14 visar, gav AMPL (som returnerar optimum) ett något bättre 
resultat. Denna undersökning räcker dock inte för att dra några generella slutsatser om 
kvaliteten på algoritmerna. 

 
Figur 13: Jämförelse av resultat från GA och AMPL, andel täckt flöde. 
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Figur 14: Jämförelse mellan resultat från GA och AMPL, andel täckta rutter. 
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5 UTPLACERING I BLEKINGE 

För att ytterligare testa modellerna, fanns det inom examensarbetets ramar tillgång till 
trafikflödesdata från Vägverket. Data gällande Blekinge län erhölls i form av en 
EMME/2-modell. Kapitlet innehåller en förklaring till valet av Blekinge som region, 
indatabearbetning, utplaceringsresultat samt slutsatser. 

5.1 VARFÖR BLEKINGE? 
En utplacering av kontrollstationer i Blekinge län är intressant att bestämma, eftersom 
det har funnits planer på att skapa en testarena för kilometerskatt där. Inom projektet 
Tango Collect gjorde man bedömningen att Blekingeregionen var lämplig, eftersom 
länet bland annat profilerat sig som en ITS-region (Intelligent Transportation Systems). Det 
finns även närhet till flera högskolor och till Vägverkets regionkontor. Därtill är 
Blekinge ett litet län och omfånget på testet skulle bli hanterbart.  
 
Hur många fasta automatiska kontrollstationer är det då lämpligt att placera i Blekinge? 
Denna fråga går naturligtvis inte att svara på, eftersom förutsättningar och val av teknik 
påverkar. VTU föreslår en dimensionering av hela kontrollsystemet om en 
kontrollpunkt var 50:e kilometer. Omräknat i antal kontrollstationer blir detta enligt 
VTU cirka 50 stycken totalt.37 I Sverige finns det 21 län, 4.221/50 = . En utplacering 
av mellan 2 och 3 kontrollstationer i Blekinge antas alltså vara rimligt enligt VTUs 
förutsättningar.  
 
 
 

                                                 
37 Skatt på väg (2004). SOU 2004:53. s. 511 
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5.2 TRAFIKFLÖDESDATA 
Inom ramen för examensarbetet fanns tillgång till en EMME/2-modell över Blekinge 
län. Modellen innehöll det statliga och kommunala vägnätverket, OD-matriser för 
personbilstrafik och lastbilstrafik samt restidsfunktioner. Nätverket har 156 start- och 
slutnoder, 3580 länkar och 1401 noder. 
 
Matrisen för personbilstrafik är framtagen ur Sampers regionala modell, Sydost. 
Sampers är en prognosmodell som beskriver resmönstret för bland annat arbetsresor, 
tjänsteresor, inköpsresor och skolresor för vardagsmedeldygn. Matrisen är sedan 
omräknad till Årsmedeldygntrafik (ÅDT). Då Sampers inte modellerar trafik av 
yrkesmässig karaktär har Vägverket Konsult tillsammans med VTI gjorts 
uppskattningar angående dessa resor och lagt till dem i matrisen. Uppskattningarna är 
baserade på mätningar av andelen yrkesmässig trafik på utvalda platser i Sverige. 
Matrisen för lastbilstrafik är framtagen av Vägverket Konsult från data som 
ursprungligen härstammar från SCB:s UVAV-undersökningar (Undersökning av VAror på 
Väg), som är en återkommande nationell undersökning om varutransporter. Värdena i 
matrisen är sedan justerade mot Vägverkets ÅDT-mätningar. Båda matriserna har från 
början 1997 som basår, men har skrivits upp linjärt utifrån trafikarbetets utveckling för 
att beskriva år 2001. Matriserna är avsedda för större områden än Blekinge, nämligen 
region Sydost, vilket medfört att de matriser som erhölls är ”nerskalade” genom en 
metod (traversal matrix) som finns i EMME/2.  
 
I metoden för att extrahera nödvändig data som beskrivs i kapitel 4 nämns att två 
matriser inte kan användas samtidigt. Detta är inget problem i Blekinges fall, eftersom 
det under ett årsmedeldygn inte finns någon trängsel. Alltså påverkas inte resultatet. 
 
Blekinges nätverk genererade en stor mängd data från EMME/2. Efterbearbetningen 
av dessa filer gick ut på att ta bort onödig information, sortera, numrera vägar, 
identifiera rutter och identifiera vilka vägar som går på respektive rutt. Eftersom det 
inte förekommer någon trängsel i nätverket finns bara en rutt mellan varje OD-par, 
vilket underlättar ruttsökningen. För varje centroid extraherades data från EMME/2 
som visade flödet från centroiden till alla andra centroider i nätverket. En metod 
utformades som följde flödet och spara undan rutterna och dess flöden. Vägflödet 
listades direkt i EMME/2, vägarna gavs nummer och kopplades till informationen om 
rutterna. När all nödvändig data var tillgänglig utformades ett program som använder 
en girighetsalgoritm för att lösa de två modellerna. 
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5.3 RESULTAT AV UTPLACERING I BLEKINGE 
Kapitlet innehåller resultatet av utplaceringen i Blekinge län för modell 2 respektive 
modell 3. De implementerade girighetsalgoritmerna användes i båda fallen. 
Exekveringen av respektive algoritm tog mellan 5 och 10 minuter att genomföra. 

5.3.1 MODELL 2, MAXIMERAT ANTAL TÄCKTA RUTTER  
Resultatet från modell 2 visas i tabell 8 vilken visar att det är antalet rutter per väg som 
algoritmen maximerar, eftersom andelen täckta rutter ökar snabbt. Nästan hälften av 
rutterna täcks med första kontrollstationen, däremot täcks enbart 20 % av flödet. Med 
fyra kontrollstationer täcks över hälften av flödet och drygt 70 % av rutterna.  
 

Station nr 
Täckt flöde 
(procent) 

Täckt flöde 
(resor) 

Täckta rutter 
(procent) 

Antal täckta 
rutter 

1 20  950 45  7212 
2 37  1778 56  8931 
3 46  2203 65 10434 
4 52  2486 71  11412 
5 54  2585 74  11895 
6 56  2698 77  12311 
7 63  3000 79  12669 
8 66  3177 81  12976 
9 69  3298 82  13210 
10 71  3395 84  13424 
M  M  M  M  M  
144 100 % 4781 100 % 16036 

Tabell 8: Resultat från lösningen av modell 2 med hjälp av GA. 

De tio första kontrollstationerna placerar sig enligt bilden nedan, där bredden på 
vägarna representerar lastbilsflödet. Av utplaceringen kan man dra slutsatsen att flertalet 
stationer placeras på och i närheten av E22, som är den väg som sträcker sig längs med 
kusten. Andra vägar där stationer placeras är på länsväg 121 som följer gränsen mot 
Skåne. Även på riksväg 29 och 30 som skär genom Blekinge upp mot Kronobergs län 
samt riksväg 28 upp mot Kalmar län placerar sig kontrollstationer på vissa sträckor. 
Gemensamt för placeringarna är att de befinner sig i närheten av Blekinges tre största 
städer eller i närheten av något mindre samhälle. 
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Figur 15: Utplaceringsresultat med modell 2 

5.3.2 MODELL 3, MAXIMERAT TÄCKT FLÖDE  
Med modell 3 erhålls resultatet som visas i tabell 9. Med en kontrollstation täcks 
ungefär en tredjedel av både flödet och rutterna. Med tre stationer utplacerade täcks 
över hälften av flödet och 57 % av rutterna.  
 

Station nr 
Täckt flöde 
(procent) 

Täckt flöde 
(resor) 

Täckta rutter 
(procent) 

Antal täckta 
rutter 

1 31 1468 30 4854 
2 43 2080 51 8246 
3 52 2471 57 9153 
4 58 2772 59 9511 
5 63 3020 64 10263 
6 67 3224 64 10289 
7 71 3399 65 10355 
8 74 3528 75 11998 
9 76 3640 75 12082 
10 78 3742 76 12130 
M  M  M  M  M  
227 100 % 4781 100 % 16036 

Tabell 9: Resultat från lösningen av modell 3 med hjälp av GA 
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De första tio stationerna placerar sig enligt figuren nedan. Station nummer ett placeras 
på den vägsträcka där flödet är som störst vilket kan verifieras i figuren. Även med 
denna modell placerar sig flertalet stationer längs E22, eftersom det denna väg de flesta 
lastbilarna använder. Algoritmen placerar stationer ungefär på samma vägar som modell 
2, men skillnaden är den tenderar att lägga dem i utkanten av länet. Detta blir tydligt ju 
fler stationer man placerar ut. Det är en väntad effekt, eftersom modellen just strävar 
efter att täcka så mycket flöde som möjligt. Då gäller det för algoritmen att placera 
stationen innan flödet hinner fördela sig på intilliggande vägar. 

Figur 16: Utplaceringsresultat med modell 3 

5.3.3 JÄMFÖRELSE AV RESULTATEN 
De uppslag på kontrollstationsplacering som de två modellerna föreslår har likheter. 
Detta beror på att algoritmerna placerar efter en liknande strategi, man skulle kunna 
säga att modell 3 är en viktad variant av modell 2 då enbart flödet på respektive väg, rf , 
skiljer målfunktionerna åt.  
 
Kontrollstationerna hamnar först och främst på motorvägar och riksvägar. De båda 
lösningsförslagen delar även vissa utav vägarna, vilket visas i tabell 10. Med modell 3 är 
det logiskt att placeringen hamnar på de större vägarna eftersom det är de som har det 
högsta flödet. Att även modell 2 placerar stationer på de större vägarna är inte lika 
självklart, men det visar att det även är på dessa vägar som de flesta rutterna passerar. 
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Station nr Väg nr 
(maximerat täckt flöde) 

Väg nr 
(maximerat antal täckta rutter)

1 1264 981 
2 1069 1264 
3 677 731 
4 765 1113 
5 737 294 
6 1161 1385 
7 445 765 
8 981 883 
9 353 1351 
10 555 1248 

Tabell 10: De tio första vägarna där de två modellerna placerar kontrollstationer. 

5.4 UTVÄRDERING AV SMITVÄGAR 
För att se vilka möjligheter det finns att smita undan en kontrollstation, genomfördes 
ett enkelt test. Förutsättningen för detta test var att utplaceringen av stationer har gjorts 
enligt ovanstående, för antingen modell 2 eller 3.  
 
Tillförlitligheten i resultatet kan ifrågasättas, eftersom det inte går att förutspå hur 
trafikflödet förändras vid utplaceringen av kontrollstationer och hur benägna förare blir 
att smita. I examensarbetets problemformulering ingick inte någon sådan analys men 
det är ändå intressant att fundera över denna frågeställning.  
 
För att kunna säga någonting om flödesförändringen gjordes antagandet att alla vill 
smita och vill då men andra ord köra runt de utplacerade kontrollstationerna, för att 
undvika att bli upptäckt. Detta antagande simulerades i EMME/2 genom att förändra 
restidsfunktionen, för att göra färden oattraktiv, på de vägavsnitt där modellerna 
placerat de fem första länkarna. Resultatet från nätutläggningen med de nya 
länkkostnaderna jämfördes med den tidigare nätutläggningen, vilket gav följande tabell. 
 

Modell 2 
Fordonskm 
(total) 

Fordonskm 
(per fordon) 

Restid  
(total antal h)

Restid  
(minut per fordon) 

Grundscenario 178 411 37 2 014 25 
Förändrad restid 197 359 41 2 383 30 
Ökning 18 948 4 369 5 
Procentuell ökning 10,6 10,6 18,3 18,3 

Modell 3     
Grundscenario 178 411 37 2 014 25 
Förändrad restid 185 231 39 2 168 27 
Ökning 6 820 1 154 2 
Procentuell ökning 3,8 3,8 7,7 7,7 

Tabell 11: Förändring av fordonskm och restid. 
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Ur tabellen kan utläsas att om modell 2 har använts för att placera ut kontrollstationer, 
tvingas föraren i genomsnitt köra 4 km längre sträcka för att undvika de platser där en 
kontrollstation befinner sig. Restiden ökar i genomsnitt med 5 minuter per lastbil. Då 
modell 3 har använts för att utplaceringen är det mindre besvärligt för föraren att 
undvika kontrollen. Här blir den genomsnittliga sträckan 1 km längre och restiden ökar 
med 2 minuter. Figur 17 visar hur förändringen av flödet ser ut i nätverket när modell 3 
använts.  
 

 
Figur 17: Flödesförändring vid höjd länkkostnad  

Vägar som är markerade med rött är vägar där trafiken ökar och vägar markerade med 
grönt är där trafiken flyttas ifrån. Det syns att en stor andel av trafiken flyttas från 
motorvägen (E22) och tvingas köra runt om på mindre länsvägar. Inte helt oväntat 
finns det alternativa vägar för dem som vill undkomma kontrollen. Detta test 
förutsätter att alla vill smita och kommer att göra det. I realiteten kostar det ingenting 
extra att passera en kontrollstation förutsatt att man har tänkt betala skatten.  
 
Undersökningen tyder på att utplaceringsstrategin kan spela en stor roll. Självklart finns 
det bättre och sämre lämpade vägar att placera kontrollstationer på och det kommer 
alltid att finnas alternativa vägar för den som vill smita. För att komma tillrätta med 
detta problem krävs någon form av överraskningsmoment i kontrollsystemet det vill 
säga att föraren inte har fullständig information om vart kontrollstationerna är belägna. 
Förslagsvis kan mobila kontrollenheter eller portabla kontrollstationer användas. 
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5.5 SLUTSATSER 
De slutsatser som kan dras av utplaceringen är att modellerna fungerar även när 
nätverket är större. Efter testerna på det fiktiva vägnätet, som redovisas i kapitel 3, 
fungerade modellerna som det var tänkt, så är det även med Blekinge. Det är inte 
självklart att någon av dessa två modeller är bäst, utan en placeringsstrategi som 
kombinerar dem båda (viktning) kanske vore att föredra. Skillnaderna i absoluta tal 
mellan modellerna är inte heller särskilt stora när det gäller att täcka flödet. Vid 
utplacering av fem stationer skiljer det 435 resor (lastbilar/dag) till förmån för modell 
tre. Jämförs antalet täckta av rutter, täcker modell två 1632 fler rutter än modell tre vid 
samma antal stationer. Figurerna nedan visar hur andelen täckt flöde kontra andelen 
täckta rutter varierar enligt de båda modellerna. I båda graferna syns tydligt att 
modellerna som det är tänkt. Modell 2 uppnår en högre andel täckta rutter snabbare än 
modell 3 och modell 3 täcker snabbt en hög andel av flödet. 
 

Figur 18: Jämförelse av andelen täckt flöde mellan modell 2 och 3  

 

% 
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Figur 19: Jämförelse av andelen täckta rutter mellan modell 2 och 3.  

Slutsatsen som kan dras av detta är att beroende på vad det är man vill uppnå så kan 
man välja modell 2 eller 3. Om målet är att täcka rutter är modell 2 bättre. Modell 3 är 
bättre att välja om man vill få täckning av flödet, det vill säga att kontrollera flest antal 
fordon. Eftersom modellerna inte tar hänsyn till om det finns jämförbara rutter vid 
utplaceringen, så är det kanske orimligt lätt att smita från att bli kontrollerad. Med den 
data som fanns tillgänglig var det inte möjligt att göra några analyser av jämförbara 
rutter. 
 
Utvärderingen av smitvägarna visar att det alltid kommer att finnas vägar att köra runt 
kontrollstationer för den som har tid. Nackdelen med testet är att det bara utvärderar 
hur långt det är respektive hur lång tid det tar att köra runt respektive station för alla 
bilar i nätverket. Testet säger inte så mycket egentligen, förutom att det eventuellt är en 
större ansträngning att smita om modell två används. 
 
 

 

 

% 
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6 DISKUSSION 

Ett införande av kilometerskatt för tung trafik i Sverige kräver grundliga 
undersökningar, då det handlar om stora systeminvesteringar. Det är viktigt att systemet 
har hög säkerhet, är tillförlitligt och att möjligheten att undvika skatt är minimal. För att 
systemet ska kunna nå allmän acceptans är det angeläget att efterlevnadskontrollen både 
av de inhemska och utländska åkarna är god. Interoperabiliteten med övriga europeiska 
system är också viktigt, eftersom allt fler länder överväger att införa kilometeravgift. 
Bland de driftsatta nuvarande europeiska systemen har frågan om interoperabilitet inte 
varit prioriterad, endast Schweiz OBU kan användas i Österrike, men inte vice versa. 
Ett scenario som bör undvikas är, att lastbilarna i framtiden tvingas ha flera olika OBUs 
för att färdas genom Europa. Dels för att inte belasta lastbilsåkerierna med onödiga 
kostnader och dels undvika en situation där det till exempel behövs 20 stycken olika 
enheter i vindrutan. Det finns inte helt enkelt inte utrymme i hytten för så många 
OBUer. Därför är det viktigt att EU samarbetar för ta fram en gemensam standard. 
 
Sverige har ännu inte fattat något beslut om skatten ska införas eller ej och hur systemet 
är tänkt att fungera. Enligt VTUs förslag ska det finnas någon form av kontrollsystem, 
både fasta automatiska och mobila kontrollstationer samt ”kameraskåp” som innebär 
någon enklare form av kontrollering. VTUs beskrivning av systemet är vagt och det är 
svårt att uppskatta om det antal kontrollstationer som anges är tillräckligt eller inte. I 
synnerhet är frågan om utplaceringen av dessa oklar. Syftet med examensarbetet var att 
utveckla en eller flera modeller för utplacering av kontrollpunkter. I första hand är det 
utplaceringen av fasta automatiska stationer som varit i åtanke, men modellerna kan 
även användas exempelvis vid utplacering av kameraskåp. Strategin för placering av 
fasta kontrollstationer och kameraskåp behöver inte skilja sig åt. Om utgångspunkten är 
att så mycket trafik som möjligt ska kontrolleras, så fungerar modellerna för båda 
ändamålen. 
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6.1 SMITNING 
Ett nationellt system för kilometerskatt måste kunna hantera och minimera risken för 
att fordon smiter undan skatteinbetalningen eller kilometerregistreringen. Dels för att 
acceptansen för systemet ska upprätthållas och dels ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Infrastrukturoperatören har gjort en investering och undviker fordon betalning innebär 
det inkomstbortfall.  
 
Vad som menas med smitning är till exempel när föraren till fordonet på något sätt 
manipulerar sin OBU, det kan exempelvis innebära att stänga av kilometerregistreringen 
och sedan försöka undvika att köra där det finns kontrollstationer. Ett annat alternativ 
för till exempel svenska och utländska åkare utan OBU kan vara att dölja 
registreringsskylten och försöka undvika kontrollstationerna. Föraren undviker helt 
enkelt att betala hela eller delar av kilometerskatten. Vad som avgör benägenheten att 
smita är bland annat: 
 

• Hur stor sannolikhet det är att åka fast. 
• Hur mycket det kostar (tid och eller pengar) att smita 
• Vilka följder en smitning får. 
• Hur användarvänligt systemet är. 

 
En hög sannolikhet att åka fast innebär att färre kommer att försöka smita. Denna 
faktor beror på hur kontrollsystemet är placerat. Den andra faktorn beskriver hur stora 
ansträngningar som behövs, tidsmässigt eller kostnadsmässigt, för att till exempel köra 
runt en kontrollstation eller manipulera en OBU. Krävs det stora ansträngningar 
kommer det vara mindre intressant att smita. Tredje faktorn, följderna för den som 
smiter måste vara kännbara och avskräckande. Konsekvenser kan exempelvis vara böter 
och körförbud. Fjärde faktorn är minst lika viktig som de övriga. Systemet som helhet 
bör vara utformat på ett förståeligt sätt och vara enkelt att använda. Frustrerade 
användare som upptäcker att systemet inte fungerar som det är tänkt kan ställa till med 
bekymmer. En allmän acceptans och förståelse av skatten tror vi även minskar risken 
för smitning. 

6.2 TRAFIKSTYRNING 
Enligt VTUs förslag bör man i inledningsskedet differentiera skatten beroende på 
fordonets egenskaper (miljömässigt). På längre sikt anser VTU att det är önskvärt om 
kilometerskatten även är differentierad beroende på vägtyp (landsbygd/tätort) eller 
tidpunkt på dagen. Det borde också vara av intresse att försöka styra trafiken till de 
vägar, vars standard är bättre, genom att tillämpa olika stora skattesatser. På så sätt 
borde utnyttjandet av infrastrukturen på landsbygd minska något och förskjutas till 
motorvägar. Förskjutningen är positiv ur ett samhällsperspektiv eftersom motorvägarna 
är byggda för högre belastning (bättre utnyttjande av infrastrukturen), olycksrisken 
minskar, bullret minskar och luftföroreningarna nära bebyggelse minskar. Motorvägen 
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är den vägtyp som har lägst olycksrisk och risk för allvarlig eller dödlig skada.38 Bullret 
minskar tack vare att det i stor utsträckning satsats på bullerplank bredvid motorvägar. 
Bullerplank finns inte i samma utsträckning bredvid mindre vägar. Bullret och 
luftföroreningarna kan också få mindre inverkan på bostäderna, tack vare att trafiken 
förskjuts längre från bebyggelse. 
 
Det kan även finnas en vits med att placera ut kontrollstationerna på vägar som har 
belagts med en större skattesats eftersom dessa inbringar en större inkomst. Detta 
resonemang går helt emot det som vi tidigare presenterat nämligen att 
kontrollstationerna ska täcka så många rutter eller så mycket flöde som möjligt eftersom 
stationerna då inte hamnar på vägar som har låga trafikflöden vilket är fallet med vägar 
på landsbygden om detta förs vidare diskussion i avsnitt 6.5. 

6.3 MOBILA KONTROLLER 
Det är inte rimligt att kontrollera all lastbilstrafik med enbart fasta automatiska 
kontrollstationer, därför behövs det ett komplement. För detta ändamål kan mobila 
enheter användas, denna typ av kontroll står för ett överraskningsmoment. Det vill säga 
även om föraren åker en omväg för att komma ifrån en kontrollstation, kan denne inte 
vara säker på att undkomma kontroll. Tyskland, Schweiz och Österrike har mobila 
enheter som utför kontroller. Med mobila enheter avses bilburen personal, som har 
nödvändig utrustning för att kontrollera efterlevnaden av skatteregistreringen.  

6.4 UTPLACERING AV KONTROLLPUNKTER I SVERIGE 
Det är svårt att bedöma om utplaceringsmetoden som föreslås är bra eller dålig. Länet 
Blekinge, som användes för testområde, kan inte bedömas vara representativt för 
Sverige. Trafikflödet gällande lastbilar kan skilja sig i hög grad mellan olika regioner. 
Antagligen måste Sverige delas upp i regioner om utplaceringsmetoden ska appliceras i 
verkligheten. Om modellen skulle appliceras på hela det svenska nätverket på en gång 
skulle det med största sannolikhet inte placeras några kontrollstationer i regioner med 
ett lågt flöde av tung trafik. I praktiken skulle detta betyda att stora delar av Sverige inte 
kontrolleras och möjligheten att undkomma avgift i dessa regioner skulle vara hög. 
Därför är det motiverat att behandla mindre regioner som exempelvis län. 
 
Vår förhoppning är att modellerna kan fungera som ett stöd eller komplement till den 
myndighet som ska bestämma var utplaceringen ska ske. På grund av att modellerna är 
teoretiska är det möjligt att de vägar som markeras som lämpliga för utplacering inte alls 
är rimliga att använda i praktiken, det kan till exempel gälla undergångar, broar och 
påfarter. Det är alltså viktigt med erfarenhet och lokalkännedom när kontrollstationer 
ska placeras ut. 

                                                 
38 Trafik, trafikmiljö och trafiksäkerhet i svenska kommuner av olika typer (2004). VTI s. 6. 
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6.5 VIDAREUTVECKLING OCH FÖRBÄTTRING 

6.5.1 MODELL OCH METOD 
En egenskap som saknas i modellerna är hänsyn till närliggande alternativa vägar. 
Huruvida det går snabbt att åka runt den utplacerade stationen genom att välja en 
alternativ väg tas det inte hänsyn till. Det vore intressant att utveckla modellen, så att 
även alternativa vägar beaktas och på något sätt placera ut stationer där de alternativa 
vägarna är få till antal. Det är möjligt att en sådan funktionalitet gör att den 
avskräckande effekten ökar och därmed minskar antalet smitare. 
 
I avgränsningarna nämns att förutsättningarna för arbetet är att en kilometeravgift tas ut 
på hela vägnätet och att ingen differentiering med avseende på vägtyp är införd. Om så 
skulle vara fallet och det till exempel skulle vara gratis att köra på huvudvägarna och att 
det skulle kosta på alla mindre vägar skulle våra modeller inte fungera som 
beslutsunderlag för att placera ut kontrollstationer. Våra modeller strävar efter att 
kontrollera så mycket trafik som möjligt därför hamnar stationerna på huvudvägnätet 
där det mesta av flödet finns. Om det var gratis på dessa vägar finns ingen poäng i att 
kontrollera de fordon som åker där. Ett möjligt angreppssätt för att komma runt den 
här problematiken är att vikta små vägar högre än stora vägar. I detta avseende skulle 
modell 1 fungera eftersom målfunktionen baseras på att minimera vägkostnaden. 
Vägkostnaden skulle i detta fall kunna utgöras av värden för olika vägtyper, se exempel 
nedan. 
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Girighetsalgoritmen som används för att lösa två av modellerna generar inte 
optimallösning med säkerhet. Att heuristiken är enkel innebär också vissa nackdelar, till 
exempel så är det svårt att jämföra utplaceringen av två respektive tre stationer. 
Algoritmen behåller i varje steg utplaceringen av de föregående stationerna, det vill säga 
lösningen för utplaceringen av två stationer är identisk med utplaceringen av tre 
stationer förutom att det naturligtvis har placerats ut ytterligare en station. Det kan 
antas att dessa tre stationer kunnat placeras ut på ett bättre sätt om de inte varit 
beroende av föregående lösning. Absolut bäst lösning erhålls med en algoritm som 
undersöker alla möjliga utplaceringar av till exempel tre stationer och sedan väljer den 
bästa av dessa lösningar. Denna typ av algoritm är dock mycket tidskrävande. 

6.5.2 DATA 
Indata som togs fram med avsikt att användas till girighetsalgoritmen var omständlig att 
generera. Den information som vi fick från EMME/2 om rutterna var ej fullständig 
och en omfattande databehandling behövdes i efterhand. Det finns enklare verktyg, 
som vi inte hade tillgång till, vilka ger rutter och ruttflöden utan bearbetning. Exempel 
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på dessa är ”Path Flow Estimator” 39 och STAN.40 Vidare så ger användningen av 
EMME/2 upphov till en del felkällor. EMME/2 är en modell, vilket innebär en 
förenkling av verkligheten. Fel kan också uppkomma på grund av felaktig indata, såsom 
uppskattningarna av OD-matriser och restidsfunktioner. OD-matriser ger ofta upphov 
till ett osäkerhetsmoment. Det går alltid att fråga sig hur väl matrisen stämmer överens 
med verklighetens resor. Vidare så är restidsfunktionerna som använts anpassade för 
personbilar och inte lastbilar, vilket rimligtvis kan påverka resultatet av nätutläggningen 
något. Störst skillnad mellan en personbils- och en lastbilsrestidsfunktion är på större 
vägar där hastighetsbegränsningen är 110 km/h. Det gör att restiden för lastbilarna är 
lägre än vad den är i verkligheten. I Blekinge där det på ett årsmedeldygn inte 
förekommer någon trängsel blir denna effekt troligtvis större. I absoluta tal är 
problemet förhoppningsvis inte stort. Metoden som används för nätutläggningen i 
EMME/2 (Frank-Wolfe) är välkänd och anses för det mesta leverera ett bra resultat, 
men det skulle trots allt vara intressant att jämföra utläggningar av trafiken mellan olika 
verktyg. 
 
 
 

                                                 
39 http://www.staff.ncl.ac.uk/sergio.grosso/PFE/principles.html 
40 http://www.inro.ca/en/pres_pap/stanwork/stwk99/pathanal.pdf 



REFERENSLISTA 
 

 

- 55 - 
 

7 REFERENSLISTA 

7.1 RAPPORTER 
SOU 2004:53 (2004). Skatt på väg . 
 
Tango Collect (2003). Report no. 3 The Tango Collect approach to a functional architecture of a 
Swedish system for road tax charging of heavy goods vehicles. 
 
Prop. 2003/04:145 (2003) Trängselskatt. 
 
VTI:950, ISSN 0347-6049 (2004). Trafik, trafikmiljö och trafiksäkerhet i svenska kommuner av 
olika typer. 
 
VTI (2003-01-05) Automatisk hastighetsövervakning – Resultat från försöksverksamhet 

7.2 ARTIKLAR 
Yang, H & Zhou, J (1998). Optimal traffic counting locations for origin-destination 
matrix estimation. Transportation Research Part B, vol.32, no.2, 109-126. 
 
Kim, H J et al. (2003). Selection of the optimal traffic counting locations for estimating 
origin-destination trip matrix. Journal of Eastern Asia Society for Transportation Studies, vol.5, 
Oct, 1353-1365.   
 
Wardrop, J.G. (1952), Some Theoretical Aspects of Road Traffic Research.  
Proceedings of the Institute of Civil Engineers, Pt. II. Vol. 1, s. 325-378 



REFERENSLISTA 
 

 

- 56 - 
 

7.3 INTERNETKÄLLOR 
Skatteverket [www] 
<http://www.skatteverket.se/skatter/vagavgifter/vagavgifter.html>  
Hämtad 2005-10-18 
 
Regeringen [www] 
http://www.regeringen.se/sb/d/3485/a/40251 
Hämtad 2005-10-19 
 
AMPL [www] 
<http://www.ampl.com> 
Hämtad 2005-10-18 
 
ILOG [www] 
<http://www.ilog.com/products/cplex/news/history.cfm> 
Hämtad 2005-10-18 
 
SIKA [www] 
<http://www.sika-institute.se/statistik_fr.html> 
Hämtad 2005-09-15 
 
Federal Office for Spatial Development [www] 
<http://www.are.admin.ch/are/en/verkehr/lsva/> 
Hämtad 2005-11-25 
 
Federal Office for Spatial Development [pdf] 
The Swiss Heavy Vehicle Fee. Technical solution, operational experience and impact on transpor.t 
<http://www.are.admin.ch/imperia/md/content/are/gesamtverkehr/verkehrspolitik/
33.pdf> 
Hämtad 2005-11-25 
 
Path Flow Estimator (PFE) [www] 
<http://www.staff.ncl.ac.uk/sergio.grosso/PFE/principles.html> 
Hämtad 2005-12-15 
 
Path Analysis  
by Teodor Gabriel Crainic, INRO Consultants, Montreal, Quebec, Canada [pdf] 
<http://www.inro.ca/en/pres_pap/stanwork/stwk99/pathanal.pdf> 
Hämtad 2005-12-15 
 
Toll Collect [pdf] 
<http://www.toll-collect.de/pdf/benutzerinformation/web_einfuhrungstex_gb.pdf> 
Hämtad 2006-01-17 



REFERENSLISTA 
 

 

- 57 - 
 

7.4 ÖVRIGA KÄLLOR 
Studiebesök Svinesund (2005-09-19). Geir Königsen, Statens Vegvesene Region Öst. 
 
INRO User’s manual    
 
 



BILAGOR 
 

 

- 58 - 
 

8 BILAGOR 

Bilaga 1 – Karta som visar vilka vägar i Sverige som ingår i TEN-nätet. 
Bilaga 2 – Kod som har använts till testerna med AMPL. 
Bilaga 3 – Resultat av placering av kontrollstationer i Blekinge. 
Bilaga 4 – Ordlista. 
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BILAGA 1 
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BILAGA 2 

Modell3.mod 
 
set R1;   set R2;   set R3;   set R4;   set R5;   set R6;   set R7;   set R8;   set R9;   set R10;  
set R11; set R12; set R13; set R14; set R15; set R16; set R17; set R18; set R19; set R20; 
 
set A;  set R; 
param PF {R}; 
var x{A} binary; 
var y{R} binary; 
 
maximize z: 
sum {r in R} PF[r]*y[r]; 
 
subject to NrOfEnforcement: 
sum {a in A}  x[a] = 1; 
  
subject to ALT1: 
sum {a in R1}    x[a] >= y[1]; 
subject to ALT2: 
sum {a in R2}    x[a] >= y[2]; 
subject to ALT3: 
sum {a in R3}    x[a] >= y[3]; 
subject to ALT4: 
sum {a in R4}    x[a] >= y[4]; 
subject to ALT5: 
sum {a in R5}    x[a] >= y[5]; 
subject to ALT6: 
sum {a in R6}    x[a] >= y[6]; 
subject to ALT7: 
sum {a in R7}    x[a] >= y[7]; 
subject to ALT8: 
sum {a in R8}    x[a] >= y[8]; 
subject to ALT9: 
sum {a in R9}    x[a] >= y[9]; 
subject to ALT10: 
sum {a in R10}  x[a] >= y[10]; 
subject to ALT11: 
sum {a in R11}  x[a] >= y[11]; 
subject to ALT12: 
sum {a in R12}  x[a] >= y[12]; 
subject to ALT13: 
sum {a in R13}  x[a] >= y[13]; 
subject to ALT14: 
sum {a in R14}  x[a] >= y[14]; 
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subject to ALT15: 
sum {a in R15}  x[a] >= y[15]; 
subject to ALT16: 
sum {a in R16}  x[a] >= y[16]; 
subject to ALT17: 
sum {a in R17}  x[a] >= y[17]; 
subject to ALT18: 
sum {a in R18}  x[a] >= y[18]; 
subject to ALT19: 
sum {a in R19}  x[a] >= y[19]; 
subject to ALT20: 
sum {a in R20}  x[a] >= y[20]; 
 
Modell3.run 
 
reset; 
model Modell3.mod; 
data Modell3.dat; 
option solver cplex; 
 
solve; 
display x; 
display y; 
display z; 
 
Modell3.dat 
 
param PF:  
1    2    3    4     5    6   7    8     9   10   11   12   13   14    15   16   17    18   19   20:= 
1 25  25  100 50  70  30  90  85  65  30   60   60   50   110  80   15   100  30   40   50; 
 
set R1 := 1; 
set R2 := 3 4;  
set R3 := 1 2; 
set R4 := 4 9; 
set R5 := 4 5 10; 
set R6 := 6 8; 
set R7 := 3 7 6; 
set R8 := 2; 
set R9 := 3 5; 
set R10:= 3 7 8 10; 
set R11:= 3 9; 
set R12:= 4 5; 
set R13:= 2; 
set R14:= 10; 
set R15:= 5 9; 
set R16:= 8 6; 
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set R17:= 4 9; 
set R18:= 3 9; 
set R19:= 5 9; 
set R20:= 5 7 8; 
 
set A:= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; 
set R:= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20; 
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 BILAGA 3 
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BILAGA 4 

 
 
Ordlista 
 
AMPL A Mathematical Programming Language 
CEN European Committee for Standardisation 
DSRC  Dedicated Short Range Communication 
EMME/2 Equilibre Multimodal, Multimodal Equilibrium 
ESA European Space Agency 
ETC Electronic Toll Collection 
EU Europeiska Unionen 
GA Greedy Algorithm 
GPS Global Positioning System 
GSM Global System for Mobile Communications/Groupe Spécial Mobile 
ITS Intelligent Transportation Systems 
LBD Lower Bound 
MPRE Maximum Possible Relative Error 
OBU  On-Board Unit 
OCR Optical Character Recognition 
OD Origin-Destination 
SCB Statistiska centralbyrån 
SOU Statens Offentliga Utredningar 
TEN   Trans-European transport Network 
UBD Upper Bound 
UVAV Undersökning av VAror på Väg 
VBA Visual Basic for Applications 
VTI Statens Väg- och transportforskningsinstitut 
VTU Vägtrafikskatteutredningen 
ÅDT Årsmedeldygntrafik  


