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Sammanfattning 
Ett väl fungerande transportsystem är en grundläggande förutsättning för alla i samhället. Planering av 

transportsystemet och dess utveckling måste ta hänsyn till behov och krav som ställs för beslutsfattare. Det är 

en utmaning att ta fram förbättringsåtgärder på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Att ha ett väl 

fungerande transportsystem i ett inhägnat industriområde är inget undantag. Det är viktigt att följa de 

allmänna trafikreglerna för att alla som rör sig i arbetsområdet ska kunna utföra sitt dagliga arbete under säkra 

trafikförhållanden.  

Det här examensarbetet är utfört som en trafikstudie av Scania Tekniskt Centrums industriområde. Målet med 

föreliggande arbetet är: 

 Kartlägga trafiksituation i Scania Tekniskt Centrums industriområde för öka förståelse om områdets 

karaktär och problem som existerar.  

 Belysa vilka effekter på transportsystem framtida exploateringar kan medföra. 

 Identifiera tänkbara åtgärder som kan förbättra dagens trafiksituation med hänsyn till en säker och 

hållbar trafikmiljö.   

För att uppnå ovanstående målsättningar har en litteraturstudie, inventering i form av faktainsamling och 

intervjuer samt en åtgärdsanalys genomförts. Det som framkom i studien var att Scania Tekniskt Centrum är 

lokaliserat inom en mycket begränsad yta som är uppdelad till olika användningsområden i verksamheten. 

Detta resulterar i en blandning av trafikslag från tunga fordon till gångtrafikanter som korsar varandra och 

skapar konfliktpunkter och riskkällor i området.  

Efter genomförda studier har följande resultat kunnat dras. Det visade sig att ett av de största problemen som 

orsakar konflikter i området är otillåtna gångtrafikanter som vistas inom området där de inte har att göra. 

Därför har olika åtgärder förslagits för att lösa detta problem. Åtgärdsanalysen grundades på Trafikverkets 

fyrstegprincip och Mobility Management som är de allmänna tillvägagångssätt för hållbara åtgärder inom 

transportsystem. 

Examensarbetet ska använda som stöd och underlag mot långsiktigt planering för att uppnå en säker och 

hållbar trafikmiljö inom Scania Tekniskt Centrum och liknande område.  För fortsatta studier behövs en 

avvägning av olika åtgärd avseende på tillgängliga resurser och målkonflikter i verksamheten.  
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Abstract 
An efficient transportation system is a fundamental condition for all in a society. Planning the transport system 

and its development must take into account of needs and demands to decision makers. It is a challenge to 

produce improvement in an efficient and sustainable way.  

To have an efficient transport system in a fenced industrial area is no exception. It is important to follow the 

general traffic rules for everybody that move in the work area to perform their daily work under safe traffic 

conditions. 

This thesis is conducted as a traffic study of Scania Technical Centre's industrial area. The aims of the present 

work are: 

 Identify traffic situation in Scania Technical Centre's industrial area for increasing the understanding of 

the area's character and problems that exist. 

 Emphasizing the impact on transportation that future expansions can imply. 

 Identify possible actions that could improve the current traffic situation with regard to the safe and 

sustainable traffic environment. 

Literature study, research inventory, interviews and analysis of measure were done to achieve the above 

objectives. The results show that Scania Technical Centre is located in a very limited area that is divided into 

different uses in its operations. This results to a combination of transport types from heavy vehicles to 

pedestrians who are crossing each other, creating conflict points and dangers in the area. 

After studies the following results have been gained. It turned out that one of the biggest problems that cause 

conflicts in the area is prohibited pedestrians within the place where they do not belong. Therefore, various 

measures have been proposed to solve this problem. Solution analysis was based on the Swedish Transport 

Administration’s four stage principle and Mobility Management which are the general method for sustainable 

actions in transportation system.  

 

The thesis will be used as support material to achieve a sustainable and safe traffic environment in Scania 

Technical Centre and similar area. A balance of action in terms of available resources and conflicting goals of 

the business is needed to be done for further studies.  
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Förord 
Examensarbetet initierades av Scania CV AB och utgör en avslutande del av högskoleingenjörsutbildning i 

byggteknik och design på Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng inom anläggning 

för infrastruktur som har genomförts under hösttermin 2014.  

Först vill jag tacka min handledare på Scania, Madelene Åfeldt som har stöttat mig under hela arbetsgången. 

Jag vill även rikta ett stort tack till alla medarbetare på Scania Tekniskt Centrum för ett fantastiskt mottagande 

och handledning. Ett stort tack till Eva Åkerlund och Simona Ok som korrekturläst rapporten och givit värdefulla 

synpunkter.  

På Kungliga Tekniska Högskolan, avdelningen för byggteknik och design har examinator, Per Roald och 

handledare, Anders Wengelin givit mig goda råd och stöd.  

Till sist vill jag tacka alla personer som har bidragit på ett eller annat sätt till detta examensarbete.  

 

Stockholm, 2015-01-23 

Taweeporn Changrachang  
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Begreppsförklaringar 

 Inhägnat industriområde  

Ett industriområde som inte är avsett för obehöriga personer att vistas i området utan särskilt 

tillstånd. Vissa bestämmelser i trafikförordningen  gäller inte i ett sådant område (bilaga 1).  

 

 Gångfartsområdet 

Ett område där fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart, får inte parkeras på någon 

annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser och har väjningsplikt mot gående  

(Trafikförordningen SFS 1998:1276). 

 

 Mobility Management (MM)  

Ett tankesätt för att uppnå hållbara transporter genom beteendeändring hos trafikanter och kan vara 

ett komplement till mer traditionell trafikplanering.  

 

 Rotationsgrind 

En grind som är gjord för personpassage i båda riktningar. Den är utrustad med kortläsare och bara en 

person i taget kan passera den roterande grinden.  

 

 Scania Tekniskt Centrum (STC) 

Scania Tekniskt Centrum är en del av Scanias industriområden i Södertälje. Verksamheten omfattar 

laboratorium och forskningsgrupper med över 3000 verksamma personer i arbetsområdet. 

 

 Trafikförordningen SFS 1998:1276 

Trafikförordningen är utfärdad av regeringen och beskriv bestämmelser för trafik på väg och terräng 

som gäller i Sverige.  

 

 Trafikslag 

Olika typer av trafik 

 

 Trafikverkets fyrstegsprincip 

Ett allmänt förhållningssätt för hushållning av resurser och minskning av vägtransportsystemets 

negativa effekter med hjälp av  fyra hierarkiska åtgärder (Trafikverket 2014) 
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1 Inledning 
Här presenteras bakgrund, mål, avgränsningar samt vilka metoder som används för att uppnå de uppställda 

mål som ligger till grund för det här examensarbetet.  

1.1 Bakgrund        
Transportsystemet har en komplex funktion som påverkar och påverkas av olika aktörer från planeringsskede 

till förvaltning. När det uppkommer problem och brister i transportsystemet finns det behov och krav som ställs 

på beslutsfattare. Det blir en utmaning att ta fram förbättringsåtgärder som kan lösa problematiken på ett 

effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Att ha ett väl fungerande transportsystem i ett inhägnat industriområde 

är inget undantag. Det är viktigt att följa de allmänna trafikreglerna för att alla som rör sig i arbetsområdet ska 

kunna utföra sitt dagliga arbete under säkra trafikförhållanden.  

Scanias industriområden är belägna i Södertälje kommun och är uppdelade i olika verksamhetsområden     

(Figur 1). Scania Tekniskt Centrums industriområde är en av Scanias verksamhet som är beläget i ett mycket 

begränsat utrymme och har stor variation på verksamheter. Dit kommer ca 3000 personer (inklusive externa 

entreprenörer) dagligen för att arbeta. Detta ger upphov till olika trafikslag som konstant färdas inom området 

och leder till ökade risker för medarbetare. Därför finns det ett behov av att upprätta en förstudie kring 

trafikförhållande som i dagsläget upplevs vara otillfredsställande. En grundläggande förutsättning är att alla ska 

kunna orientera sig under en god trafikmiljö med avseende på säkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.  

För att få en helhetssyn av problemet behövs därför förstudien, särskilt vid verkstäderna och 

godsmottagningen som är ett högbelastat område med högt trafikflöde och mycket begränsat område av 

verksamheten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Målformulering 
Målet med det här examensarbetet är att kartlägga trafiksituationen inom Scania Tekniskt Centrums 

industriområde. Det utförs för att öka förståelsen av områdets karaktär, dess trafikförhållande och riskkällor 

samt konfliktpunkter som existerar. Ett annat mål är att belysa vilka konsekvenser på transportsystem som 

framtida utbyggnader kan medföra. Vidare strävar arbetet efter att kunna identifiera förbättringsåtgärder som 

kan bidra till en säker och hållbar trafikmiljö, både nu och i framtiden.  

Figur 1: Utredningsområdet är markerat i figuren  
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1.Tänk om 2.Optimera 

3.Bygg om 4.Bygg nytt 

 Inventering Litteraturstudie Analys 
Identifiering av 

förbättringsåtgärder  

 

1.3 Avgränsningar  
Följande aspekter exkluderas i detta examensarbete för att specificera uppgiften:  

 Arbetet behandlar enbart trafiken i Scania Tekniskt Centrums industriområde dvs. området utanför 

Scania Tekniskt Centrums grindar, trafik på provbanan och andra områden i Scanias industriområde 

ingår inte i denna studie.  

 

 Ekonomiska och investeringskalkyler kommer inte att utföras på grund av examensarbetets tidsram 

 

 Inga konstruktionsberäkningar kommer att inkluderas i detta examensarbete.  

 

 

1.4 Metoder  
Arbetet är uppdelat i fyra faser inom 10-veckors tidsram för ett examensarbete för högskoleingenjörsutbildning 

i byggteknik och design på Kungliga Tekniska Högskolan (Figur 2). 

Arbetsgången inleddes med en litteraturstudie om vägbyggnadsprocess som bygger på olika kronologiska faser: 

förstudie, vägutredning, arbetsplan och bygghandling (Väglagen SFS 1971:948).  Studien fokuserade på 

förstudiefasen som är aktuell för rapporten.  

En annan litteraturstudie som används i den här studien är Trafikverkets fyrstegsprincip (Figur 3). Principen är 

ett allmänt förhållningssätt som inriktar sig på utveckling och problemlösning av vägtransportsystem och 

infrastruktur med avseende på hållbart resande (Trafikverket 2012). Fyrstegsprincipen bygger på att analysera i 

hierarkiska åtgärder med avseende på hushållning av investeringsmedel och reducering av problemets negativa 

effekter 

En annan princip heter Mobility Management(MM). Mobility Management är ett koncept som har använts i 

europeiska länder med fokus på att använda mjuka åtgärder i form av bättre information och kommunikation 

hos berörda parter i transportsystemet. Principen kan fungera som riktlinjer för att uppnå de två första faserna 

av fyrstegsprincipen: tänk om och optimera. Där skall vägtransportsystem förbättras genom beteendeändring 

hos trafikanter för att främja hållbarhet och bättre transport utifrån framkomlighets-, tillgänglighets- och 

säkerhetsperspektiv.  

 

 

 

 

 

 

                                               Figur 3: Trafikverkets fyrstegsprincip 

Figur 2: Arbetsgång 
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Därefter genomfördes en inventering på Scania Tekniskt Centrum. Syftet med inventeringen var att kartlägga 

nuvarande trafiksituation i området baserade på faktainsamling, trafikstatistik och intervjuer av insatta 

personer på företaget. Alla information hämtades internt på Scania Tekniskt Centrum. Dessa ansatser utfördes 

för att få djupare förståelse och kännedom om problematiken. Orsaken till varför kvalitativa intervjuer används 

utöver inventering var att få en mer ingående uppfattning om situationen och dess komplexitet. Med hjälp av 

dessa arbetsmetoder ökades möjligheten att komma in i den sociala verkligheten som kom att genomsyra 

arbetet till en bättre studie. 

Arbetet avslutades med analys av litteraturer och insamlade data som vidare resulterade i slutresultat i form av 

olika alternativa av förbättringsåtgärder för nuvarande transportsystem. Därtill genomfördes en 

framtidsprognos för år 2025 som ett underlag för vidare studier. 
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2 Nulägesbeskrivning  
I detta kapitel ges en kort beskrivning av företagshistorik, områdets karaktär, geografiskt läge och det 

avgränsade området som inkluderas i detta examensarbete.  

2.1  Företagspresentation 
Scania är en av världens största tillverkare av lastbilar, bussar, industrimotorer och tjänster. Företaget 

grundades år 1891 under namnet Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje – Vabis som järnvägsvagnstillverkare. 

Några år senare bildades företaget Maskinfabriksaktiebolaget Scania (Scania betyder Skåne på latin) i Malmö 

för tillverkning av cyklar, bilar och lastbilar. År 1911 gick Vabis och Scania ihop och etablerades under namnet 

Scania-Vabis och fick sin tillverkning i Södertälje. Scania slogs sedan samman med den svenska flygplans- och 

biltillverkaren, Saab år 1969 och blev Saab-Scania till 1995 då Scania återigen blev ett självständigt företag. År 

2008 blev Volkswagen Group Scanias huvudägare och sedan maj 2014 är företaget helägt av Volkswagen 

Group. 

Scania är ett globalt företag som är indelat i olika verksamhetsområden i ett hundratal länder, med drygt 

40 000 anställda runt om i världen. Scanias identitet formas efter tre kärnvärden: kunden i första hand, respekt 

för individ och kvalitet. Under 2013 levereras 73 611 lastbilar, 6 853 bussar och 6 783 motorer med en 

omsättning av 86 847 miljoner (Scania i siffror 2013).  

Scanias industriområden är belägna i Södertälje kommun i södra Stockholms län och är uppdelade i olika 

verksamhetsområden i sju kvarter: Vagnmakaren, Bilbyggaren, Timmermannen, Smeden, Lastbilen, Gröndal 

och Fågelboet (Figur 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Översikt karta av Scanias industriområde                                                                            
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2.2 Scania Tekniskt Centrum - områdesbeskrivning  
Scania Tekniskt Centrum är en del av Scanias industriområden i Södertälje. Där befinner sig Scanias R & D – 

Research and Development som består av olika forsknings - och utvecklingsprojekt för hela verksamheten. 

Verksamheten omfattar laboratorium och forskningsgrupper med över 3000 verksamma personer i 

arbetsområdet. Området ligger i kvarteret Lastbilen 4 som är det största kvarteret inom Scanias 

industriområden (Figur 4). Kvarteret är byggt på berg med stora nivåskillnader i terrängen, vilket leder till vissa 

begränsningar och svårigheter vid byggande i arbetsområdet. Dessutom är området mycket tätbebyggt där alla 

trafikanter samspelar under begränsade förhållanden. Det är en utmaning att förbättra transportsystem i ett 

sådant område med avseende på de uppställda kraven vid förbättringsarbete.  

Utredningsområdet avgränsas att fokusera på inre områdets transportsystem, det vill säga området innanför 

grindar (Figur 5).  Det är uppdelat i olika användningsområden: verkstad, provbana, godsmottagning, 

kontorsbyggnad, miljöstation och entré.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Flygfoto över Scania Tekniskt Centrums industriområde  
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2.3 Scania Tekniskt Centrum - användningsområden  

 

 

 

 

 

 

Figuren visar de olika användningsområden inom Scania Tekniskt Centrums inre område innanför grindarna 

som utgör utredningsområdet för det här examensarbetet. Från den bemannade entrén är området uppdelat i 

två stora områden: kontor och verkstad. Kontorsbyggnader ligger på högra sidan och där arbetar olika 

projektgrupper med innovativa planer som vidare implementerar i olika laboratorium. Detta funktionsområde 

ligger vid verkstadssidan till vänster.  

Scania Tekniskt Centrums huvudgodsmottagning (markerat i figur 6) ligger i mitten av området. Där lossas allt 

inkommande gods. Vidare transporteras olika gods till respektive byggnader med hjälp av truckar, både 

inomhus och utomhus. När det gäller utomhustrafiken finns viss komplexitet som minskar transportsflöde och 

dess effektivitet. Då godsmottagningen ligger inom en begränsad yta med stora slänter kan det orsaka vissa 

svårigheter för utkörning av gods, särskilt vid mycket trafik och dålig väderlek. De övriga 

godsmottagningsställen som visas i figuren är små avlastningsställen för respektive ansvarområdets ändamål.  

På norra sidan finns en obemannad entré som i dagsläget utnyttjas för snöröjningstrafik och behöriga 

medarbetare. Ett annat användningsområde är miljöstationer som är utspridda på olika platser beroende på 

typ av avfall. Avfallshantering sker av externa entreprenörer och kommer in veckovis vid förbestämda 

tidpunkter.  

 

 

 

Figur 6: Relationsritning som visar olika användningsområden i verksamhet. (Egen illustration) 

godsmottagning 
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3 Teoretisk referensram 
Examensarbetet utfördes av en student på en högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design med 

inriktning anläggning. Programmet innefattar 180 högskolepoäng i skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 

på Kungliga Tekniska Högskolan. Utbildningen har givit gedigen kunskap kring samhällsplanering, byggprocess, 

vägteknik, arbetsmiljö inom byggbranschen mm. Dessa kunskaper ligger till grund för detta examensarbete 

som har en central aspekt inom anläggningar för infrastruktur i ett industriområde.  

Kurserna som ger en fördjupande förståelse för arbetet är följande:   

HS1006 Byggprocess – beskriver de viktiga faserna av byggprocessen, lagar och bestämmelser, 

upphandlingsformer, entreprenadformer, entreprenadjuridik samt ledarskap. Under kursen gjordes en 

fallstudie av ett byggprojekt, vilket resulterat till en komplett insyn över hela processen. Det är ett optimalt sätt 

att tillämpa de teoretiska kunskaperna i praktiken (K1). 

HS1009 Samhällsplanering – en grundläggande kurs om riktlinjer och arbetssätt för planering av ny 

bebyggelse. Att planera en ny stadsdel med samhällsintressen behöver många aktörer som har sin roll i 

processen. Den här kursen ger relevanta kunskaper om stadsplanering, kravhantering och dess arbetsprocess 

(K2).  

AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg – en introduktionskurs om metoder och vad det innebär att 

arbeta i projektform som en ingenjör. Kursen inriktar sig till det byggtekniska området och ger grundläggande 

kunskaper om ritningsläsning och byggnadsmodellering i AutoCAD (K3).  

AF1720 Miljö- och arbetsvetenskap – om arbetsmiljölagen och föreskrifter, fysisk arbetsmiljö: belastning, 

buller och hälsorisker med hänsyn till byggsektorn (K4). 

AF1907 Anläggning 1, väg-, järnväg- och VA-teknik – om metoder för utformning, projektering och byggande 

av väg, järnväg och vattenledningar. Kursen lägger fokus på geometrisk vägutformning samt 

projekteringsteknik av vatten- och avloppsledningsnät (K5).  
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4 Faktainsamling   
Detta kapitel sammanställer en redogörelse för de teoretiska kunskaperna som har använts för att öka 

förståelse och lösa arbetet enligt uppställda mål. Dessa ansatser har stor betydelse för den senare 

åtgärdsanalysen.  

4.1 Vägplaneringsprocess 
Vid planering av en ny väg kan processen delas in i vägplanering och vägprojektering. Processen består av olika 

kronologiska faser: förstudie, vägutredning, arbetsplan och bygghandling (Väglagen SFS 1971:948). För 

vägplaneringen ingår de första faserna, förstudie och vägutredning. De övriga faser efterföljer senare när 

vägplaneringsprocessen är klar.  

Förstudie är ett viktigt inledande moment som spelar en viktig roll i fortsatt arbete. Syftet med förstudien är att 

(Vägverket 2006).                                                      

 Kartlägga de behov och problem som finns. 

 Undersöka och beskriva förutsättning och nuvarande förhållande i det område som berörs.  

 Identifiera tänkbara lösningar och bedöma konsekvenser av respektive förslag.  

 Vara som ett underlag och riktlinjer för fortsatt arbete. 

I figur 7 visas schematisk bild över vägbyggnadsprocessen som även visar hur viktig förstudien är i tidigt skede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Schematisk bild över vägplanerings- och vägprojekteringsprocess.  
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4.2 Fyrstegsprincipen  
För dagens samhälle erfordras transportsåtgärder som uppfyller olika aspekter i planeringsprocessen.  Dessa 

aspekter innebär att ta fram genomförbara åtgärder för hållbar transport, minskning av problem och risker 

samt hushållning av resurser. Det är en utmaning att balansera alla aspekter på ett sätt att de kan generera till 

konkreta åtgärdsförslag.  

Fyrstegprincipen är en arbetsmetod som tillämpas vid planeringsskedet för vägtransportssystem. Metoden är 

ett allmänt tankesätt för att analysera olika åtgärder i 4 hierarkiska steg, baserade på hur resurskrävande 

lösningar behövs och på vilket sätt problemet löser. På så sätt kan anpassade åtgärder väljas utifrån 

beställarens investeringskapacitet och strategisk plan.   

 Steg 1: Tänk om  

Under det här steget innebär en övervägning av åtgärder som berör transportefterfrågan och val av 

transportsätt. Genom att tänka om och ändra vissa parametrar gällande bäring av befintlig transport i området 

på ett annat sätt än det nuvarande förhållandet. Det kan leda till reducering av risker och 

kostnadseffektivisering av åtgärder som vidare ger en säkrare trafikmiljö som slutresultat.  

 Steg 2: Optimera 

Det andra steget handlar om att genomföra sådana insatser som ger effektivare utnyttjande av befintligt 

vägtransportssystem. På så sätt minskar slöseri av tillgängliga resurser och ökar dess komplexitet till maximal 

nivå.  

 Steg 3: Bygg om  

Mindre ombyggnationer som förbättringsåtgärder behövs för att lösa problematiken. Detta steg genomföras 

vid behov när de första stegen anses vara otillräcklig eller inte kan lösa problem fullständigt. 

 Steg 4: Bygg nytt  

Det här steget utförs när alla ovannämnda steg inte kan tillämpas eller lösa problemet helt. Det innebär således 

att nya investeringar och större ombyggnationer krävs. 

Fyrstegsprincipens grundtanke är att analysera och pröva potentiella åtgärder och göra en övervägning och 

prioritering av åtgärder med olika tidsperspektiv (Trafikverket 2002). En åtgärd kan vara mycket 

kostnadseffektiv men uppnår däremot inte målen på ett långsiktigt hållbart sätt. Övriga åtgärder borde således 

beaktas som en komplettering eller ett alternativ för att uppnå målen på ett optimalt sätt. Som följd kan olika 

åtgärder från alla steg kombineras, vilka tillsammans kompletterar varandra och bidrar till bästa alternativ för 

problemlösningen.  

4.3 Mobility Management  
Den här principen kan använda för att ta fram åtgärder inom ramen för de två första faserna av 

fyrstegsprincipen: tänk om och optimera. Principen handlar om att förändra beteende och attityd hos 

trafikanter för att främja hållbara transportslösningar. Mobility Management är ett koncept som har utvecklats 

och tillämpats på europeisk nivå (Trivector Traffice 2014). Principen fokuserar på att förbättra problemområdet 

genom mjuka åtgärder som inte behöver lika mycket resurser som traditionell trafikplanering såsom 

nyinvestering och större ombyggnationer. Genom att förbättra styrning och planering inom verksamhet samt 

effektivisera utnyttjande av befintliga vägnät kan man påverka resan innan den har börjat. Det eliminerar 

onödiga byggande som leder till minskat slöseri av resurser och säkerställer maximal användning av vägnät 

utan att större tekniska lösningar vidtas. 
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Mobility management kan inte ersätta den traditionella trafikplaneringen fullständig men den kan påverka 

transportsystem på ett positivt och resurssparande sätt. En kombination av de två arbetsmetoderna är oftast 

de mest effektiva sätten att uppnå en säker och hållbar trafikmiljö (Trivector Traffice 2014).  

4.4 Trafikregler  
I Sverige gäller trafikförordningen SFS 1998:1276 för generell trafikreglering på väg och i terräng.                                   

I förordningen beskrivs allmänna trafikbestämmelser och hur lokala trafikföreskrifter får införas 

(Trafikförordningen SFS 1998:1276). Lokala trafikföreskrifter är särskilda trafikregler som inte finns med i 

förordningen, upprättas av kommun eller länsstyrelse. Kommunen ansvarar för lokala trafikföreskrifter inom 

tätbebyggda områden medan länsstyrelse är ansvarig för övriga områden. De särskilda trafikreglerna gäller 

endast inom ett begränsat område och de kan vara avsedda att gälla permanent eller i vissa fall tillfälligt. 

Dessutom kan dessa innefatta lokala avvikelser som skiljer sig från normen i de allmänna reglerna t.ex. 

hastighetsgränser, särskilda parkeringsregler etc.  

I dagsläge finns det inte upprättade lokala föreskrifter för Scania Tekniskt Centrums industriområde(Svensk 

trafikföreskriftssamling – Transportstyrelsen 2014). Däremot påverkas följande regelverk för trafikfrågor i alla 

Scanias industriområden:  

 Trafikförordningen SFS 1998:1276 För inhägnat industriområde. (1kap. 2§)  

 Arbetsmiljölag SFS 1977:1160 

 AFS - Arbetsmiljöverkets författningssamling: 

2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

2009:2 Arbetsplatsens utformning 

2008:13 Skyltar och signaler 

2006:5 Användning av truckar  

 Vägmärkesförordning (2007:90)  

 Transportstyrelsens guide till vägmärken, trafiksignaler och vägmarkeringar 

 TLP10 Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter 

 SAH- Scanias Arbetsmiljöhandbok: 

SAH-02-11 Samordning – Gemensamt Arbetsställe, risker  

SAH-BC-02-30 Ansvarplan – Gemensamt Arbetsställe, punkt 8 inomhus och punkt 9 utomhus 

SAH-05-01 Förändringsarbete 

SAH-BC-05-01 Riskbedömning vid förändringar, punkt 4i inomhus, punkt 5a utomhus.  

SAH-05-09 Transportgångar  

SAH-06-02 Arbetsmiljöronder  

SAH-BC06-05 Truckkörning – Transporter  

SAH-10-01 Truckhantering  

SAH-10-02 Trafikregler  

SAH-10-04 Transporter – riskbedömning  

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
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Scanias arbetsmiljöhandbok är en samling av riktlinjer, blanketter och checklistor för arbetsmiljö avseende 

hälsa, säkerhet och miljö i verksamheten. Handboken är uppdelad i 15 kapitel med olika tema från 

arbetsmiljöpolicy till trafikrelaterade regler. Den ovanstående handboken innehåller de riktlinjer som berör 

trafikreglering i arbetsområdet. För de trafikreglerande åtgärder och upprättade trafikregler enligt riktlinjerna, 

gäller normalt trafikförordningen. Vissa avsteg har emellertid gjorts för att anpassa till områdets 

trafikförhållande. Följande avsteg gäller inom Scanias Industriområden: belysning vid färd av väg, fordonslast 

och transport med vagntåg. Dessa måste likväl uppfylla arbetsmiljölagen eller liknande för att de skall gälla. Om 

andra avsteg vid trafikreglerande insatser behöver göras ska detta föregås av en dokumenterad riskbedömning 

samt beslut för avsteget.  



 

15 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

5 Resultat  
Här presenteras resultatet som har utförts under arbetsgången i form av bruttolista, diagram och flödeskartor. 

Resultat utarbetade från inventering på företag och intervjuserien. 

5.1 Intervjuer  
Intervjuserien har genomförts med 8 personer ur referensgruppen. Referensgruppen är insatta personer som 

har ansvar eller någon koppling till problemområdet.  Därtill är de verksamma i Scania Teknisk Centrums 

trafikmöte som sker varje kvartal. Alla intervjuer har utförts på företaget. Intervjuerna genomfördes genom 

strukturerade frågor som hade öppna svarsmöjligheter beroende på sin bakgrund och situation. Intervjudata 

sammanställdes med hjälp av en tabell (Bilaga 4). Detta för att kunna se helhetsbild samt likheter och skillnader 

mellan olika informanter. Frågorna löd således: 

1.  Vilka trafikslag som är inblandade vid respektive yta?  

2. Trafikflöde - Hur olika trafikslag färdas i området?  

3. Vad är det i dagens situation som är otillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt?  

4. Övriga förslag och synpunkter  

Nedan följer en sammanfattning av intervjudata från alla intervjuade uppdelade i respektive frågor. För mer 

detaljerade svar hänvisas till bilaga 4 – sammanställning av intervjuer.  

5.1.1  Fråga 1 - Trafikslag 

I sin helhet så finns följande trafikslag som trafikerar i industriområdet: personbil, tunga fordon (lastbil 

med/utan släp), truck, gående och cyklist.  

5.1.2  Fråga 2 - Trafikflöde 

En stor del av trafiken kommer in och ut via södra entrén med bemannad vakt under vardagar kl. 07.00 -17.00. 

Övriga tider passerar alla trafikslag med hjälp av företagskort. När det gäller fordonsflöde kommer de in i 

området med uppdelning att tunga lastbilar till vänster och personbilar till höger (figur 6).  

Vänstra sidan som är avsedd för verkstäder och provbanor avgränsas med högsta tillåtna hastighet till 20 km/h. 

Medan den högra delen gäller gångfartsområdet och gående har företräde. Vid verkstad och godsmottagning 

är det förbjudet för personbil att parkera för att minska hinder och trängsel i området. Eftersom det åker tunga 

fordon och truckar konstant dagligen och det försämrar det nuvarande förhållandet om det tillkommer onödiga 

förhinder på vägbanan.  

Korsning till godsmottagning tycks vara otillfredsställande med avseende på skyltning. Det har hänt att externa 

entreprenörer kommer in och åker fel i området och skapar tillfällig förvirring för trafiken.  

Det finns markerad gångbana på arbetsområdet men det kan förekomma några hinder på vägen som vilseleder 

gångtrafikanter och även andra trafikanter.   

5.1.3  Fråga 3 – Otillfredsställande förhållande i dagens transportsystem  

De sakerna som de intervjuade ansåg vara otillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt beskrivs nedan. 

 Blandade trafikslag i samma område med begränsad yta.    

 Otydlig skyltning i området.  

 Onödig personbiltrafik. 

 Hinder på gångvägar. 

 Begränsat utrymme vid backning och vändning för tunga fordon.  

 Felparkerade fordon på otillåtna platser som hindrar trafik och insatsvägar. 

 Mycket trångt och begränsat utrymme vid godsmottagning. 

 Otillåtna/olämpliga korsande gångtrafikanter utanför godsmottagning. 
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 Truckar har svårt att köra vid enstaka tillfällen när det råder dåligt väglag. 

 Det är inte många som använder sig av varselvästar i samband med utomhusarbete.  

 Gångtrafikanter som inte följer trafikregler. 

5.1.4  Fråga 4 - Övriga synpunkter   

De flesta intervjuade har olika förslag och synpunkter kring utredningsområdet på grund av olika intressen och 

åtagande i olika verksamhetsområden. Nedanstående förslag har angetts av referensgruppen. 

 En flödeskarta efterfrågas för att synliggöra och visualisera nuvarande trafikflöde.  

 Det finns en obemannad grind på norra delen av området (Figur 6) som borde beaktas vid framtida 

exploatering.  

 Flytt av godsmottagning för att minska risker och trafikbelastning i området.  

 Det är en grundläggande förutsättning att alla trafikanter ska respektera trafikregler.  

 Separering av gångflöden från fordonsgrinden.  
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5.2 Trafikstatistik 
Trafikflödet är en viktig faktor som direkt påverkar vägtransportsystemet. Trafikflödena redovisar det största 

antalet fordon per dygn som genereras till och från arbetsområdet. Hur stor trafikbelastning är och hur den 

fördelas under dygnet behövs därför granskas för att känna till de verkliga trafikförhållanden och på så sätt 

kunna vidta lämpliga åtgärder.  

Fordonsflöde 

I det här examensarbetet har valts att inventera en trafikstatistik av antalet fordon som inpasserar i 

arbetsområdet via huvudentré (Figur 6) under 6 månader (Maj 2014 – oktober 2014). Inventeringen gjordes 

framförallt för att studera trafikflöde och identifiera det maximala trafikflödet per månad och dygn samt hur 

trafikfördelning var under en arbetsdag (Bilaga 2).   

Diagram 1: Största antalet fordonsflöde av personbiltrafik och lastbiltrafik per dygn, som passerar inre 
grinden på Scania Tekniskt Centrums industriområde under 6 månader (maj 2014 – oktober 2014) 

 

Diagram 1 visar att juni är den mest trafikerade månaden, därför skall det aktuella trafikflödet användas för att 

vidare studera samspelet mellan gångflöde och fordonsflöde vid södra grinden. Denna ansats utfördes för att 

redovisa hur trafikflödet är fördelat under dagen under olika tidsperspektiv. Övriga tider anses ha mindre 

aktivitet och redovisas av den orsaken inte vid det här tillfället. Samspelet mellan gångflöde och fordonsflöde 

visualiseras i form av flödeskartor och visar antalet fordon som färdas in och ut vid södra grinden under olika 

tidsperioder: morgon, lunch och eftermiddag.  

Gångflöde 

När det gäller gångflödet har arbetet inte inkluderat någon särslid beräkningsmetod för beräkning av det totala 

gångflödet under dygnet. En liknande inventering som ovanstående fordonsflödet kan göra med gångflödet, 

men exkluderar i det här arbetet på grund av tidsram. Däremot tillämpades en förenklad uppskattningsmetod 

som visar att gångflödet är mycket stort i jämförelse med fordonsflödet. Eftersom det finns över 1000 

parkeringsplatser i anslutning till södra entrén och även ett stort antal anställda som åker kollektivtrafik.             

Ur dessa synpunkter kan man konstatera att gångflödet uppskattningsvis blir ungefär häften av de 30000 

medarbetaren som dagligen kommer och arbetar  i området.  
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5.2.1 Samspelet mellan gångflöde och fordonsflöde  
I nedanstående figuren visualiseras samspelet mellan gående och motorfordon vid södra entrén (bemannad 

entré).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidsperioder
1
 Totala antalet fordon under tidsperioden Antalet fordon/timme 

Morgon kl. 06.00 – 09.00 85 28 

Lunch kl. 11.00 – 13.00  62 31 

Eftermiddag kl. 15.00 – 18.00 54 18 
Tabell 1: Antalet fordon under olika tidsperiod och antalet fordon per timme

2 

 

Enligt figur 8 ser man att gångflödet korsar vägbanan vid övergångsställen. Det finns en gångväg med 

sidoräcken från busshållplatsen vid cirkulationsplatsen till rotationsgrinden för inpassering till området. På 

grund av ett stort antal gående som uppehåller sig på gångvägen under högtrafik, minskar dess tillgänglighet. 

Detta i sin tur leder till att gående väljer att gå tvärs över gatan istället att vänta för passering genom 

gångvägen. Dessa konsekvenser ökar risker för personskador och olyckor ur trafiksäkerhetssynpunkt.   

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Tidsperioder under högtrafik 
2 Trafikstatistik under juni 2014 

Figur 8: Flödeskarta som visar samspelet mellan gångflöde och fordonsflöde. 

Busshållplats 

Gångflöde 

Fordonsflöde 
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5.3 Arbetsmiljödokumentation (tillbuds- och olycksrapport) under år 2012 – 2014. 
För att få en mer djupgående förståelse av trafikproblem och dess riskkällor, måste arbetsmiljödokumentation 

granskas. Granskningen gjordes framförallt för att förstå problem och begripa omfattning av olika aspekter som 

anses vara otillfredsställande i transportsystem.  

Scania strävar efter att ha en bra och säker arbetsmiljö för sina medarbeten och med hjälp av att rapportera 

alla händelser, i SAM – Scanias tillbuds- och arbetsskadehanteringssystem, säkerställes en tryggare arbetsmiljö 

för alla. Detta arbete har valts att granska alla tillbud, arbetsskador och olyckor som har hänt under en 3-

årsperiod med avseende på trafik och infrastruktur (Diagram 2).  

Diagram 2: Procentuell andel av inrapporterade händelser avseende trafik och infrastruktur                                

under år 2012 - 2014 

Diagram 2 visar att de inrapporterade ärenden avseende trafik och infrastruktur som har hänt i området kan 

uppdelas i 6 kategorier med procentuell andel. Den största kategorin är de händelser som orsakas av otillåten 

eller olämplig korsande gångtrafik. Därefter följer de händelser som sker på grund av dåligt väglag orsakade av 

dålig beläggning och/eller bristande underhåll vid dålig väderlek. Den tredje största gäller för blandade 

trafikslag som på ett eller annat sätt har konflikt med varandra eller korsar varandra i onödan. En annan 

kategori som ligger på samma procentuella andel som den föregående kategorin är de händelser som händer 

på grund av fortkörande fordon. Övriga kvarstående orsaker är skymd sikt och felparkerade fordon.  
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6 Åtgärdsanalys 
Här analyseras alla åtgärder som kan lösa problemet utifrån olika perspektiv. Kapitlet är uppdelat i två olika 

tidsperspektiv: nuläge och framtid år 2025.   

6.1  Nuläge    
Efter alla tidigare gjorda ansatser bevisas att trafiksituationen kan förbättras både kortsiktigt och långsiktigt.      

I området finns olika konfliktpunkter som skapar risker för medarbetare ur trafiksäkerhetssynpunkt. För att 

minimera risker och effekter av problemen har förbättringsåtgärder sammanställts enligt Trafikverkets 

fyrstegprincip steg 1-4. Fyrstegsprincipen utgör grundstommen för åtgärdsanalysen. Denna i sin tur ansågs vara 

lämplig för utredningsområdet, vilket gjordes för att belysa alla tänkbara alternativ som har potentiell förmåga 

att lösa problematiken med olika perspektiv. 

För att uppnå målet för en säker och hållbar trafikmiljö fokuserar analysen på de två första faserna i 

fyrstegsprincipen. Mobility management ligger till grund för att ta fram tänkbara åtgärder som kan minska 

transportefterfrågan och effektivisera befintligt vägnät. Både mjuka åtgärder och hårda åtgärder kommer det 

finnas i åtgärdslista för att skapa valmöjligheter för uppdragsgivaren att tillämpa olika alternativ utifrån egna 

villkor och intressen. 

Steg 1 - Transportsbehov och val av transportsätt (Tänk om) 
 

 Översyn av rutin och inpasseringstillstånd för personbilar, särskilt entreprenörer som inte har en fast 
arbetsplats i området.   
 

 

 Översyn av behörighet för att vistas sig vid riskområde såsom godsmottagning och verkstäder.  
 
           
Steg 2 – Effektivare användning av befintligt vägnät (Optimera)  
 

 Tydliggöra och informera om de gemensamma trafikreglerna för alla trafikanter som vistas sig i 
industriområdet. 

 

 Omfördela godstrafik genom att avlasta en del av godstransporter till obemannad entré på norra sidan 
av området (Figur 6). 
 

 Inventera befintliga entreprenörsparkeringar om de är tillräckliga för nuvarande behov.  
 

 Införa kontrollavgift vid olovlig parkering inom området.  
 

 Ökad användning av varselvästar utomhus för att minska risker för kollision mellan olika trafikslag.   
 

 Översyn av gångfartsområdet om dess funktion och effektivitet.  
 

 Bättre vägunderhåll, snöröjning och halkbekämpning 
 

 Standardisera och tydliggöra vägmarkeringar och skyltar  
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Steg 3 – Förbättring och mindre ombyggnadsåtgärder (Bygg om) 
 

 Sidoräcken längst hela gångvägen från Scania Tekniskt Centrums entré till gångfartsområdet för att 
minska otillåtna gående att korsa vägbanan.  

 

 Trafikspegel vid Scania Tekniskt Centrums entré – korsning för att öka säkerhet för både gående och 
motorfordon. 

 
 

Steg 4 – Större ombyggnationer och nyinvesteringar (Bygg nytt)  
 

 Flytta godsmottagning till norra sidan av området i anslutning till den nuvarande obemannade entrén 

för att avlasta trafikflöde och eliminera riskkällor för verksamheten.  

 

 Omplacering av rotationsgrinden för gångtrafikanter vid södra entrén. 

 

6.1.1  Konsekvensbedömning – Nuläge  
En åtgärd från ovanstående bruttolista kan inte tillmötesgå alla behov och problem fullständigt. Flera åtgärder 

från samma steg och/eller olika steg kan kombineras och genererar ett komplett resultat.  

 
Steg 1 - Transportsbehov och val av transportsätt (Tänk om) 
 
De tänkbara åtgärder från steg 1 som lägger fokus på att minska behov av transportefterfrågan och val av 

transportssätt. Utgångspunkten är att tänka om genom planering, tillsyn och styrning som är enklaste, mest 

genomförbara och kostnadseffektiva lösningen. Att se över rutin och tillstånd för inpassering av entreprenörer 

behövs för att synliggöra problemet och minska onödiga transporter som använder transportsystemet. Genom 

att förbättra och tydliggöra de rutinerna kan det påverka trafik stort.  

Samma sak gäller för behörighet för medarbetare på verkstadsområdet. Reducering av befintliga och 

kommande risker kan fullföljas genom att minska onödiga trafikanter som inte har något behov att vistas i 

området s.k. differentiering. Begreppet innebär att trafiken inte ska färdas på det området där den inte har 

någonting att göra.  

Steg 2 – Effektivare användning av befintligt vägnät (Optimera)  
 
I steg 2 används mobility management mycket i form av olika åtgärder såsom information, kommunikation och 

koordinering av befintliga vägnät, trafikregelring, vägmarkeringar och skyltar. Det finns många åtgärder som 

kan tillämpas utan att hushålla med  större resurser.  

Innebörden av ett inhägnat område finns inte definierat i trafikförordningen. Däremot står det enbart om vilka 

avsteg som gäller för inhägnat område (Bilaga 1). Scania har i sina regelverk tillämpat den allmänna 

trafikförordningen. Scanias industriområden består av olika kvarter med olika användningsområden. Därför 

borde det finnas ytterligare tillämpningar eller riktlinjer som är inriktade till respektive användningsområde. 

Scania Tekniskt Centrum har en blandning av verkstads- och kontorsmiljö och därför behövs det särskilda 

trafikregler för samspel mellan olika trafikslag. Ett tydliggörande av trafikregler som i sin tur informerar till 

berörda personer är en åtgärd som kan genomföras omgående utan att det sker stora investeringar.  

Att leda om en del av godstrafiken till en annan infart som är belägen vid norra sidan av området (Figur 6), löser 

framkomlighets- och tillgänglighetsproblem. Det sker genom att det blir mindre trafikbelastning på södra entré, 

särskilt vid högtrafik och skapar därför tryggare trafikförhållande vid konfliktpunkter.  
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Externa entreprenörer som inte har en fast arbetsplats i området behöver parkeringar för att parkera sina bilar.   

I dagsläge finns det ett antal parkeringsplatser avsedd för entreprenörer tillgängliga inom området. Trots det 

uppkommer problem med felparkerade bilar som hindrar angreppsvägar, vilket ökar risker för alla berörda 

parter. Därför finns det behov att Inventera nuvarande parkeringsituation för att förebygga oönskade 

incidenter i framtiden.  Om det visar sig att det finns tillräckligt med parkeringar inom området, måste vidta en 

annan åtgärd för att lösa problemet. Att införa kontrollavgift för felparkerade bilar är ett åtgärdsalternativ som 

kan tillämpas.  

 

Enligt en allmän arbetsmiljölag framgår att lämpliga skyddsutrustningar skall användas om så krävs. Alla 

medarbetare på Scania Tekniskt Centrum har tillgång till egen varseljacka och skyddsskor. Ökad användning av 

dessa skyddsutrustningar vid utomhusvistelse skapar en tryggare arbetsmiljö för alla.  

Gångfartsområdet gäller hela kontorssidan. Inga motorfordon får köra med högre hastighet än gångfart, max 7 

km/h (figur 9). Fordon får endast parkera på tilldelade platser och har väjningsplikt mot gångtrafikanter. I 

området upplevs inte att gångfartsområdet fungerar fullständig. Personbilar som kör fortare än den högsta 

tillåtna hastighet och viseledande vägmarkeringar (figur 10) t.ex. övergångställe. Den skapar osäkerhet i 

trafiken och kan orsaka personskador och olyckor.  En översyn behövs därför göras för att identifiera behov och 

brister av gångfartsområdet som kan resultera till nya trafiksäkerhetslösningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otillåtna gångtrafikanter som uppehåller sig på otillåtna platser är ett problem som måste åtgärdas omgående. 

Särskilt vid godsmottagningen där det är förbjudet för gående att vistas, men det händer för ofta att 

gångtrafikanter använder den vägen förbi godsmottagning som genomfartsväg och hindrar transportsarbete 

som pågår.  Det finns tydlig skyltning att det är förbjudet för gångtrafikanter men det är ineffektivt på grund av 

vilseledande linjemarkeringar som övergångställe och gångstråk som motstrider förbudsskyltar.  

Förutom otillåtna gående har tranportstruckar även svårt att köra på grund av dåligt väglag. Bättre 

vägunderhåll och standard på vägmarkeringar behövs som åtgärder för ett tillgängligt och säkert 

transportsystem.  

 
 
 
 
 

Figur 9:  Gångfartsområde Figur 10:  Övergångsställe inom gångfartsområdet 
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Steg 3 – Förbättring och mindre ombyggnadsåtgärder (Bygg om) 
 
På södra entré är en konfliktpunkt med riskkällor. Att bygga till sidoräcken längst hela gångbanan för 

uppstyrning av gångflöden, att inte korsa vägbanan.  Sidoräcken borde sättas upp till gångfartsområdet för att 

säkerställa gångflödesriktning. Denna ombyggnadsåtgärd kan inte separera gångflöde fullständig för att det kan 

förekomma att vissa personer inte följer regler och skapar onödiga konflikter. Nollvisionen i trafiken är vad man 

vill uppnå, vilken är svår och tidskrävande ambition. Därför blir det ett långsiktigt förslag att separera gångflöde 

helt från fordonsgrinden. På så sätt elimineras en konfliktpunkt i arbetsområdet.  

Trafikspegel vid utfarter är ett billigt sätt att förbättra säkerheten vid korsningar med olika trafikslag (figur 11).  

Åtgärden kan vidtas utan större investeringskostnader.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Steg 4 – Större ombyggnader och nyinvesteringar (Bygg nytt)  
 
Ur trafiksäkerhetssynpunkt skulle det bli bättre om godsmottagning var placerad på en bättre plats med 

avseende på det geografiska läget. Ett förslag på omlokalisering kan vara flytt till norra sidan av området i 

anslutning till den nuvarande obemannade entrén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utöver nyinvesteringar för en ny godsmottagning skulle man behöva bygga om entrén som tillkommer i 

samband med nybyggnationen. Entrén kommer behöva uppgradera med ökad säkerhet. Ett alternativ kan bli 

en inbyggd reception intill den tilltänkta godsmottagningen. Det här förslaget kan vara mycket 

kostnadskrävande vid nuvarande förhållanden, men ur ett långsiktigt perspektiv kan detta förslag bli lönsamt 

och den nya anläggningen kan utnyttjas till andra ändamål än godsmottagning.  

Figur 12: Förslag på nylokalisering av godsmottagning. 

Figur 11: Exempel på trafikspegel (www. witre.se) 
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För att separera gångflödesriktning från fordonstrafik kan rotationsgrinden för gångtrafikanter omplacera. Det 

finns flera alternativ för nya placeringar. De kraven som ställs för det nya läget är att gångtrafikanter skall 

kunna passera utan att behöva korsa fordonstrafik för att komma in i området. I figur 13 visas möjliga 

placeringar för rotationsgrinden. Nya placeringar har bättre förutsättningar för att skapa en separering mellan 

olika trafikslag och kommer därmed öka säkerhet för alla trafikanter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuvarande placering  

Figur 13: Illustrationsbild på förslag av nya placering för rotationsgrinden. 

Förslag på nya placeringar  
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6.2  Framtidsprognos år 2025  
I takt med att trafiken i arbetsområdet förväntas öka successivt under närmaste åren, är det relevant att ha en  

framtidsprognos.  Det finns flera syften med att upprätta en framtidsprognos för trafiken (Trafikverket 2014). 

Prognosen kan användas som stöd och riktlinjer för långsiktig planering och prioritering av investeringsmedel. 

För att den ska ligga till grund för framtida trafikplanering krävs olika aspekter som genererar till realistiskt 

underlag. Därför kan osäkerhet uppkomma(Johansson 2011). 

Osäkerhet är en risk som beslutsfattarna måste ta. I detta examensarbete har det använts erfarenheter från 

referenspersoner och vetenskaplig grund från studier som beslutstekniker för gissningar och antaganden av 

framtidsprognos. Dessa metoder ger grundläggande information som kan utveckla och prognostisera hur 

trafikförhållande blir i framtiden.  

Framtidsprognos för Scania Tekniskt Centrums transportsystem görs på antaganden om trafiken vid möjliga 

utbyggnader år 2025. Olika förutsättningar och konsekvenser analyserades med avseende på möjliga 

förändringar i infrastruktur och verksamhetsutveckling. Arbetet utgår ifrån företagets strategiska planering där 

långsiktiga mål bedöms och sätts till möjliga planeringsförutsättningar. Att bedöma och sätta upp realistiska 

mål inför framtiden är en process med hög risk och osäkerhet. Därför bör man ha i åtanke att oönskade 

händelser kan inträffa och därmed påverka förutsättningar. Detta i sin tur resulterar i nya framtida planeringar. 

6.2.1 Infrastrukturförutsättningar 
Scania har som ambition att hållbarhet börjar med att göra saker rätt hemma (Scania 2012). Därför strävar 

företaget efter ständiga förbättringar i verksamheten. Scania Tekniskt Centrum är en mycket viktig del av 

verksamhet där avsedd för framtida utveckling av hållbara transportlösningar för företaget. Eftersom det inte 

finns bestämda fysiska planer för framtiden, görs ett antagande för infrastrukturförutsättningar år 2025 

baserade på strategiska planer.  

Figur 14 visar de förutsättningar som anser vara möjliga för infrastrukturförändringar år 2025.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundprincipen av utbyggnader är att förlänga alla byggnader för att utnyttja tillgänglig mark till maximal nivå. 

Stora infrastrukturförändringar kommer ske mest på verkstadssidan.  

Framtida utbyggnationer 

Dagens infrastruktur 

Figur 14: Illustrationsbild av möjliga framtida utbyggnationer 
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6.2.2  Konsekvensbedömning - Framtid år 2025 
För att uppnå en säker och hållbar trafikmiljö krävs att många aktörer samverkar med varandra. Nedanstående 

beskrivs olika effekter som framtida utbyggnationer kan medföra.  

 Behov av separering av gångtrafikanter och motorfordon.  

Med hänsyn till dagens förhållanden anses det vara möjligt att sträva efter en separering av gångflöde och 

fordonsflöde, särskilt vid entré. Att gående inte ska behöva korsa bilvägar och vice versa. Trafiksäkerheten 

kommer att öka på grund av eliminering av konfliktpunkter och riskkällor.  

Ett förslag till separering av gångflöde från fordonsflöde är att bygga en förbindelse mellan olika byggnader 

för gående och små transportstruckar. Figur 15 visar en illustration bild över tvärförbindelse på 

verkstadssidan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samband med utbyggnationer blir området vid verkstad vara mer begränsat och har inte tillräckligt med 

utrymme för onödig utomhustrafik. Därför behövs en gångförbindelse för att styra upp gångtrafiksflödena och 

även fordonsflöde (inomhustruckar).  

 

 

 

 

 

Gångförbindelse 

Figur 15: Illustrationsbild över förslag på framtida gångförbindelse 
vid nya utbyggnationer 
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 Parkeringshus  

I takt med infrastrukturförändringar kommer behovet av parkeringsplatser att öka. Det blir färre parkeringar 

inom området, medan behovet kommer att öka på grund av ökad sysselsättning i verksamheten. Ett 

parkeringshus kan bli en långsiktig åtgärd för att öka tillgänglighet och komfort för medarbetare. Eftersom 

antalet medarbetare kommer att öka successivt och med tanken på dagens efterfrågan av mer 

parkeringsplatser, anses parkeringshus som en kostnadskrävande åtgärd som är lönsamt för företaget på sikt.  

 Avfallhanteringsrutin & miljöstationer   

Framtida utbyggnader kommer att påverka direkt avfallhanteringsrutin och miljöstationer. De nuvarande 

ställen kommer inte att vara lämpliga och tillgängliga för alla användare. Därför behövs en ny lokalisering av 

miljöstationer, vilket i sin tur kommer behöva ny rutin för att hantera avfall i industriområdet.  

 Godsmottagning  

Godsmottagningen kommer att vara i ett mycket trångt område som är ohållbart och svåråtkomligt för 

godstransporter. En ny lokalisering krävs för att behålla en bra tillgänglighet och effektivitet för transport av 

gods och varor i området.  

 Ökat behov av energi- och mediaförsörjning 

Industrianläggningar har behov av energi- och media för att hålla igång verksamheten. Efterfrågan av dessa 

försörjningar kommer att öka kraftig i samband utbyggnader, särskilt till olika verkstäder.  
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7 Slutsatser och rekommendationer  
Examensarbetets ambition är att utföra en trafikstudie av Scania Tekniskt Centrum. Utgångspunkten var att 

kartlägga områdets trafiksituation, belysa vilka effekter på transportsystem som framtida utbyggnationer kan 

medföra samt identifiera åtgärdsförslag för att uppnå en säker och hållbar trafikmiljö. Dessa uppställda mål har 

bearbetats genom litteraturstudie, inventering av utredningsområdet och åtgärdsanalys. 

Arbetet initierades med litteraturstudie om vägsplaneringsprocess för att öka förståelse av arbetsmetodik inom 

vägbyggnadssammanhang.  Därefter undersöktes Trafikverkets fyrstegprincip och Mobility Management som 

har använts som ett hållbart tankesätt vid identifiering av förbättringsåtgärder i analysdelen av arbetet.  

Inventering av trafikstatistik och arbetsmiljödokumentation under en tidsperiod är ett tillvägagångssätt för att 

komma åt tidsaspekten. Man utgår ifrån olika utfall av process och granskar insamlade data bakåt i tiden 

(Johansson 2011). Det är ett effektivt sätt att få fram tillbakablickande information som vidare kan 

implementeras i dagens beslutsfattande fas. Ett annat mål med detta examensarbete är att belysa vilka 

konsekvenser framtida utbyggnader kommer att medföra på transportsystem. På grund av bristande 

information om hur framtida utbyggnationer kommer att bli, är det svårt att dra slutsatser för vilka 

konsekvenser som uppstår i framtiden.  

Resultaten av dessa ansatser visar att Scania Tekniskt Centrums industriområde har ett komplex 
transportsystem med olika trafikslag som är inblandade inom en begränsad yta (bilaga 3). En viktig faktor som 
påverkar trafikflödesriktningar i arbetsområdet är lokalisering av olika verksamhetsområden. 
Kontorsbyggnader, godsmottagning och verkstäder som ligger i ett och samma område orsakar vissa 
svårigheter för transportsflödet till olika platser i verksamhet. För att alla skall kunna samspela på ett optimalt 
sätt, måste separering av olika trafikslag ske omgående.  
 
Dessa nämnda förutsättningar skapar olika konfliktpunkter och riskkällor. Det är bara en tidsfråga innan det 

inträffar oönskade händelser om inga åtgärder vidtas. Trafiksituationen kan förbättra med hjälp av olika 

åtgärder. När alla behov och risker har identifierats är det ofta omöjligt att uppnå alla målen på en gång på 

grund av begränsade resurser och målkonflikter i organisationen. En avvägning mellan strategiska- och 

ekonomiska målen sker för att prioritera mellan de olika målen som är tänkbara för företaget i dagläget. Ibland 

kan det betyda att åtgärder som löser problem delvis prövas först innan andra åtgärder vidtas. En tidsmässig 

rangordning behövs även planera som underlag för långsiktigt planering.  

Framtida utbyggnader kommer att medföra olika effekter på transportsystemet. I samband med ändring av 

infrastruktur i området kommer det att behövas omplanering av energi- och mediaförsörjning samt 

avfallhanteringsrutin. Behovet av nya parkeringar och separering av oskyddade trafikanter från andra trafikslag 

är två viktiga aspekter för år 2025.   

Grundstommen i examensarbetet var att ta fram tänkbara förbättringsåtgärder som företaget kan använda 

som stöd och beslutsunderlag för planering mot ett långsiktigt mål. Konsekvensbedömningar för nuläge och 

framtiden gjordes för att belysa olika konsekvenser och förutsättningar som förekommer vid olika åtgärdval.  
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 Figurförteckning 

Figur 1 - Utredningsområdet är markerat i figuren från Google maps. 

Figur 2 – Arbetsgång.  

Figur 3 – Trafikverkets fyrstegprincip – illustration.  

Figur 4 - Översikt karta av Scanias industriområde från Södertälje kommuns kartdatabas. 

Figur 5 - Flygfoto över Scania Tekniskt Centrums industriområde från Scania intern databas. 

Figur 6 - Relationsritning som visar olika användningsområden i verksamhet(Egen illustration). 

Figur 7 - Schematisk bild över vägplanerings- och vägprojekteringsprocess. 

Figur 8 - Flödeskarta som visar samspelet mellan gångflöde och fordonsflöde. 

Figur 9 – Gångfartsområde. 

Figur 10 – Övergångsställe inom gångfartsområdet. 

Figur 11 - Exempel på trafikspegel från www. witre.se 

Figur 12 - Förslag på nylokalisering av godsmottagning. 

Figur 13 - Illustrationsbild på förslag av nya placeringar för rotationsgrinden(Egen illustration). 

Figur 14 - Illustrationsbild av möjliga framtida utbyggnationer(Egen illustration). 

Figur 15 - Illustrationsbild över förslag på framtida gångförbindelse vid nya utbyggnationer (Egen illustration). 

 

Diagramförteckning 

Diagram 1 - Största antalet fordonsflöde av personbiltrafik och lastbiltrafik per dygn, som passerar inre grinden 

på Scania Tekniskt Centrums industriområde under 6 månader (maj 2014 – oktober 2014) 

Diagram 2 - Procentuell andel av inrapporterade händelser avseende trafik och infrastruktur under år            

2012-2014                         

 

Tabellförteckning 

Tabell 1 - Antalet fordon under olika tidsperiod och antalet fordon per timme. 
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Bilagor 1 - Utdrag ur trafikförordningen SFS 1998:1276  
 

För inhägnat område1kap. 2§  

2 § Inom inhägnat järnvägs- eller industriområde, inhägnat tävlingsområde eller annat liknande inhägnat 

område gäller inte följande bestämmelser: 

   2 kap. 1 § tredje stycket, 2 kap. 2, 9 och 10 §§, 3 kap. 2-4, 11, 13 och 14 §§, 3 kap. 15 § första stycket 1-

8 och 15, 3 kap. 16, 18, 30, 31, 33 och 35 §§, 3 kap. 47 § första stycket 1, 3 kap. 49-52 §§, 3 kap. 55 § första 

stycket 2 och 4, 3 kap. 57, 58 och 64-83 §§, 4 kap. 2-7, 9, 19 och 21 §§, 6 kap. 1-4 och 5 §§, samt 7 kap. 1 och 5 

§§. 

   I terräng gäller inte heller bestämmelserna om färdhastighet i 3 kap. 17 § inom sådana inhägnade områden 

som avses i första stycket. Förordning (2004:296). 
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Bilagor 2 - Trafikstatistik Maj 2014 – oktober 2014 
 

 

- Antalet in- och utpasserade motorfordon via södra grinden för max dygn. 

Månad 
personbilar  Lastbilar Totala antalet 

fordon under dygn IN UT IN UT 

Maj 152* 159 32 24 367 

Juni 169 156 44 20 389 

Juli 129 117 28 19 293 

Augusti 151 127 25 22 325 

September 150 138 36 25 349 

Oktober 127 117 27 40 311 

*Antalet fordon/dygn 

 

- Antalet in- och utpasserade motorfordon under juni månad, fördelat på olika tidsperioder.  

Tidsperiod 
personbilar  Lastbilar Totala antalet fordon under 

tidsperioden IN UT IN UT 

Morgon 06 – 09 53 10 18 4 85 

Lunch 11 – 13 31 2 25 4 62 

Eftermiddag 15 -18 13 7 31 3 54 
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Bilagor 3 - Översiktskarta – konfliktpunkter och riskkällor    
 

Inventering på Scania Tekniskt Centrums industriområde resulterade följande resultat enligt nedanstående 

figur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifierade konfliktpunkter och riskkällor    

A - Korsning vid södra entré är en plats med största trafikbelastning i verksamheten. Där korsar alla trafikslag 

dagligen under osäkra förhållanden.  

B – Godsmottagning 

C – Insatsvägar där de felparkerade bilar brukar blockera.   

D – Otydlig korsning 

E – Osäkra gångvägar  

F – Obemannad norra entré  

 

 

 

 

 

En översiktskarta av de identifierade konfliktpunkter och riskkällor i Scania Tekniskt Centrum (Egen illustration) 
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Bilagor 4 - Sammanställning av intervjuer  
 

Intervjufrågor  

1. Vilka trafikslag som inblandar vid respektive yta?  

2. Trafikflöde - Hur olika trafikslag färdas i området?  

3. Vad är det i dagens situation som är otillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt?  

4. Övriga synpunkter  

 

Nr Informanter Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 

1 Mikael Rosvall 
Head of Test Fleet 
Operation, Scania 

Personbil 
(entreprenörer och 
anställda), lastbil, 
lastbil med 
släpvagn, truck, 
cyklist  
och gående.  
 

Det finns inte någon styrning över huvudtaget. I 
dagsläge svänger alla lastbilar och bussar in till 
vänster om Scania Tekniskt Centrum-porten. 
Ett problem är att personbilarna vid enstaka 
tillfällen använder samma väg, vilket minskar 
tillgänglighet för lastbilar. Därefter kommer 
man fram till en korsning som leder till 
godsmottagningslokal 
eller fortsätter vidare till övriga byggnader.                   
 
Korsning anses vara dåligt skyltad, vilket leder 
till förvirring för externa entreprenörer som 
kommer in och levererar gods.  
På så sätt leder till onödig felkörning in i 
området som redan är mycket trångt. 
Gångtrafikanter som använder bilvägen under 
lunchen, ökar risker för personskada och 
olyckor.  

- Blandade trafikslag 
- otydlig skyltning 
- onödiga personbilar 

som kommer in i 
området?  

 

- En tydlig styrning i form av 
flödeskartor? 

- Kolla behovet av personbilar som 
kommer in i området 
Finns det någon/några fall man 
borde inte släppa in bilen i 
området?  

- Behov av provbilsparkering anses 
vara tillräcklig idag.  
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2 Lars Hult 
Senior Project 
Manager, Scania 

Tunga fordon, 
personbilar, truckar 
och gående. 

Lastbil använder sig av den stora och långa 
vägen in till området till vänster om porten. 
Flödet fungerar bra. Det är bara truckar som 
kommer från godsmottagningen som kan köra 
hur som helst till olika byggnader eftersom det 
inte finns speciell körväg för truckar. 

Det finns ibland hinder på 
gångvägar.  

Vägen till och från norra grinden 
(obemannad entré) är en högtrafikerad 
väg och det kommer att öka mer i 
framtiden. Därför måste trafiken via 
denna grind beaktas. Det är viktigt att ha 
en långsiktig vision för transportsystem, 
även för den här entrén. 

3 Peter Kankaanpää 
Head of Test Cell 
Operation, Scania  

Tunga fordon, 
truckar, 
gångtrafikant och 
personbilar  
 

Alla trafikslag korsar varandra på ett eller annat 
sätt. Det är trångt så man måste anpassa sig 
efter förhållanden.  

- Tunga fordon som 
levererar gas till 
verkstäderna, måste 
backa in för att det är 
mycket trångt.              
Ibland kan den hindra 
andra trafikanter att 
utföra sitt arbete. 

- Entreprenörparkering 
– det finns många bilar 
som parkerar på 
otillåtna platser, viket 
hindrar trafik och 
insatsvägar. 

 
 
 
 

Inga synpunkter. 
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4 Per-Erik Ståhl 
Head of 
measurement och 
logistics , Scania  

Tunga fordon, 
truck, gångtrafikant 
och personbil. 
 

För godsmottagning kommer lastbilar in, dels 
från södra grinden och en del från norra 
grinden. Lastbilar (interna och externa 
entreprenörer) kommer in med gods flera 
gånger om dagen. Där är det mest begränsat 
utrymmet i hela området. Stora höjdskillnader 
försämrar trafikförhållande för alla att 
samspela vid godsmottagningen.  

- Långa stäckor mellan 
olika avlastningsställen  

- Mycket spring över 
godsmottagningsområ
det, vilken är ologisk 
för att det är förbjudet 
för gående att vistas 
sig där.  

- Truckar har svårt att 
köra ibland på vissa 
ställen, där det råder 
dåligt väglag.  
 

- Flytt av godsmottagningslokal, 
delvis eller hel för att reducera 
trafikbelastning och 
konfliktspunkter på platsen. 
Förslag: norra grind 

- Flytt av avlastningsställen att de 
är bättre lokaliserade i 
förhållande till 
godsmottagningen. Det görs för 
att minska risker för 
personskador och olyckor på 
grund av farliga gods och långa 
transportsträckor. 

 

5 Thomas Johnson 
Manager 
Maintenance STC, 
Scania 

Tunga fordon, 
truck, gångtrafikant 
och personbil. 

Det finns inte definierade körfält för fordon på 
gården utanför byggnaderna. Efter stora vägen 
kan alla trafikslag egentligen färdas på ett 
valfritt sätt till olika byggnader.  
 

Att medarbetare inte använder 
varselväst utomhus.  

Inga synpunkter   

6 Karl Pontenius 
Scania Industrial 
Real Estate 

Tunga fordon, 
truck, gångtrafikant 
och personbil. 

Vanliga svenska trafikregler ska också gälla i ett 
inhägnat industriområde, dock med vissa 
avsteg 
 

Gångtrafikanter som inte följer 
trafikregler  

- Hitta behov och problem 
- Hur ska man minska effekter av 

problem eller eliminera problem? 
- Kan man flytta problem 

någonstans? 

7 Per-Olov Jansson  
Underhållsledare 
(snöröjning, 
halkbekämpning 
och vägunderhåll) 
Scania 

Tunga fordon, 
truck, gångtrafikant 
och personbil. 

Alla trafikslag följer vägen och korsar varandra 
på grund av begränsat utrymme.  

- Problem med 
gångtrafikanter som 
inte respekterar 
entreprenörer som 
arbetar på vägen. 

- Felparkerade fordon  
 

- Alla trafikanter borde respektera 
trafikregler.  
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8 Linda Westerberg 
Väktare, Securitas  

Tunga fordon, 
truck, gångtrafikant 
och personbil. 

Gångtrafikanter och motorfordon korsar 
varandra hela tiden. Vid korsningen åker de 
flesta personbilar till höger och lastbilar till 
vänster. Det finns definierade gångstråken som 
leder till högra området som är 
gångfartsområdet. 
 

Det tillkommer dagligen att 
gångtrafikanter inte följer 
gångvägen utan går tvärs över 
gatan eller hoppar över räcken. 

Separering av gångflöde från bilgrinden 
borde bli en bra lösning ur 
säkerhetssynpunkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


