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UPPDRAGET OCH SCENARIER
Fyra förarlösa transportslag analyseras i ett framtidsscenario 
för förarlösa fordon.

1. Förarlös taxi. De förarlösa personbilarna delas sekventiellt 
som dagens taxibilar. 

2. Förarlös delad taxi. De förarlösa personbilarna delas 
parallellt, personer reser samtidigt genom samåkning. 

3. Förarlös privatbil. De förarlösa personbilarna används och 
ägs privat och delas inom familjen. 

4. Förarlös ”traditionell” kollektivtrafik med buss, tåg, 
spårvagn och tunnelbana. 



3

FRÅGESTÄLLNINGAR
Analysen utgår från de tre 
övergripande frågeställningar:

1. Hur förarlösa fordon kommer att 
påverka ”kollektivtrafiken”?

2. Hur ser viljan och acceptansen ut 
för att dela förarlösa fordon med 
personer som man inte känner? 

3. Behövs det åtgärder i form av 
ekonomiska styrmedel, åtgärder 
eller regleringar?
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METOD

Kvantitativa metoder:
• WSP System Dynamics
• Beräkningar med 

utgångspunkt i dagens 
persontransporter

Kvalitativa metoder:
• Litteraturgenomgång
• Intervjuer
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SAMMANFATTNING AV RESULTAT
• Taxi har störst relativ kostnadsminskning (mycket 

personal per resenär)
• ”Kollektivtrafik” (och bil) kommer tappa stora 

marknadsandelar till (delad) taxi. 
• Konkurrensen fungerar olika på landsbygd resp

storstad
• Utformningen av framtidens taxi är avgörande. 

Vilka tillhandahåller de nya tjänsterna och vad är 
att betrakta som kollektivtrafik? 
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METOD –WSP SYSTEM DYNAMICS

Web-baserat strategiverktyg

http://wspdigitalsystemdynamics.ap-southeast-2.elasticbeanstalk.com/
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EV fleet

Costs & prices

Congestion index

Total fleet

CAV fleet

WtC CAV

Battery cost
RnD batteries

WtC EV

Utility car

Utility public tr.

Utility ride hail
WtC RH

Mode choice trips

30 artiklar/rapporter

Kvalitativ 
fas / 2018 3 workshops

70 artiklar/rapporter

20 experter

Kvantitativ 
fas / 2019 13 workshops/ intervjuer

35 experter
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METOD –WSP SYSTEM DYNAMICS
OBS: Resor längre än 

5 kilometer
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Kärnan

Personalkostnaderna sjunker/försvinner
-> Kollektivtrafiken billigare
-> (delad) Taxi billigare

Automation
-> Bil något attraktivare

Hur påverkas balansen mellan färdmedelen
(personkilometer)?

Dessutom:
Taxi och förarlös bil har lägre ”beläggningsgrad” än dagens 
bilar

Hur förändras antalet fordonskilometer (trängsel, utsläpp)?
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Om förarlösa fordon

• Nivå 1 – farthållare
• Nivå 3 – finns på 

marknaden i dag
• Nivå 5 – full 

automatisering i alla 
situationer

Vi antar nivå 5, men det 
ligger sannolikt långt 
fram i tiden.
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Kostnader i kollektivtrafiken

Operativa kostnader Busstrafik Spårbunden trafik

Fordon

Personalkostnader (förare)

Drivmedel

Underhåll

Omloppseffektivitet

Infrastrukturella kostnader

Utformning och byggnation av vägar och spår

Underhåll av vägar och spår

Depåer

Stationsutformning och rastlokaler

Hållplatsutformning

Övriga kostnader

Övrig personal

-HR personal

-Teknisk personal & övriga personalgrenar

-Stations- och fordonsvärdar

Avtalsutformning

Avgifter (banavgifter, vägavgifter)

Teknisk utrustning för körning m.m

Teknisk utrustning (visering, info, beställning av resa etc)

Teknisk utrustning för övervakning (trygghetsfaktorer)

Trängsel och förseningar

Störningshantering (ersättningstrafik)

Intäkter och indirekta kostnader för samhället

Biljettpriser

Kommunal, regional och statlig medfinansiering

Förklaring till symboler

Kostnaderna bedöms öka

Kostnaderna bedöma minska

Kostnaderna bedöms bli oförändade

Kostnadsutvecklingen är svår att bedöma, kan öka och minska

Kostnadsfaktorer i kollektivtrafiken
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Förenklat antagande om kostnader:

I modellen antas att samtliga personalkostnader för 
kollektivtrafik försvinner. Detta innebär en besparing på 51 
procent.

Hur används den besparingen? Två antaganden:

1. Ökat utbud (ökad turtäthet, minskad maskvidd) 
Gång och väntetider minskar med 25% vardera

2. Minskat biljettpris, (men bibehållen subventionsgrad)
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Acceptansen för förarlös kollektivtrafik (dela buss 
med okända)?
För traditionell kollektivtrafik: 
Kvinnors värdering av gångtid. 
Förarlösa kollektivtrafikfordon: som sluten ljus miljö? 

För taxi: Indata, antagande om andelen delade
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Indata: 
Introduktionen sker successivt –delningen först
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Bränsleeffektiviteten påverkas

Automatiseringen medför att fordons 
bränsleeffektivitet förbättras med upp till 
20 procent. 

Känslighetsanalyser har gjorts där 
bränsleeffektiviteten förbättras med 70, 40 
respektive 10 procent.

Såna skattningar 
finns….
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Resultat –System Dynamics -modell

Utvecklingsbanor för olika scenarier :

• Graden av delning av taxitjänster
• Hur används besparingarna i kollektivtrafiken
• Storstad respektive mellanregion
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Resultat –System Dynamics -modell - Storstad: 

Taxitjänster tar marknad från kollektivtrafik och privat bil.
Ju högre grad av delning (indata), desto större andel (delad) 
taxi.

Kollektivtrafiken klarar sig bäst vid låg till mellanhög delning, 
(Trängseleffekter!). 

I storstadsregion: 
(Traditionell) kollektivtrafik  minskar 20–50 %
Bilresande minskar 35 – 90%, 
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Storstad respektive mellanregion –
graden av delning spelar stor roll

Hög 
delning 
rimlig i 

storstad

…men 
knappast 
i mellan-

region
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Resandet med och konkurrensen mellan 
färdmedel
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Styrmedel

• Problem som kan behöva hanteras
• Negativa externaliteter av (ökande)  

biltrafik
• (Förlorade) positiva externaliteter av 

(vikande) kollektivtrafik 
• Dvs principielt inga nya problem

• Trängsel från tomkörande, 
repositionerande, bilar
• TRÄNGSELAVGIFTER! 
• Cordon pricing räcker inte
• Tekniken hjälper

• Gränsytan mellan ”kollektivtrafik” och 
delad taxi



Mer om modellen?  Onsdag 28 oktober kl 12-13!!

Välkomna till ett webbinar
om modellens bakgrund 

och applikationer i Sverige 
och globalt !

Registrera dig!

https://attendee.gotowebinar.com/register/7225390493954089741?source=Svensk+kollektivtrafik+webbinar


Tack! 

Mer om rapporten?
Karin Brundell-Freij, WSP
Karin.Brundell-freij@wsp.com, +46 10 7226221
Felix Miranda Thyrén, WSP
Felix.miranda.thyren@wsp.com, +46 10-721 00 31

mailto:Karin.Brundell-freij@wsp.com
mailto:Felix.miranda.thyren@wsp.com
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