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…arbetar med kunskapsutveckling och samverkansarbete för att 
förbättra förutsättningarna att använda vattenvägarna i 
kollektivtrafiken. 

Syftet är att bidra till utvecklingen av hållbara attraktiva städer 
och gagna såväl resenärer som samhälle. 
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Vattenburen kollektivtrafik

• <1 procent av kollektivtrafiken i 
Sverige går på köl 

• Ålderstiget tonnage
• Standarder och serietillverkning 

i sin linda
• Fragmenterad marknad med 

många små redare
• Bristande integrering med övrig 

kollektivtrafik / bytespunkter
• Samhällsnyttoberäkningar med 

bristande ingångsdata
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Samverkan & Systemperspektiv
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Triple helix ansats

Lärande

KommunikationSamverkan
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Hela resan ”dörr-till-dörr”

• Vattenburen trafik som en hållbar del av systemet.

• Synergieffekter
• Flexibilitet
• Pålitlighet

 Vi behöver resa smartare!



Resenären har vetorätt

Beteendemönster
Tillräckligt attraktivt 

alternativ
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Vilket klimatavtryck ger 
infrastruktursatsningarna?

Att anlägga infrastruktur
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Dags att belysa klimat-
avtrycken från ny 
infrastruktur och inte 
bara se transporternas 
driftsutsläpp.
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Brister i gatuutrymmet ger 
anledning att prioritera annorlunda 



Ökade underhållskostnader
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Vattenvägar kan bidra till hållbar mobilitetVattenvägar kan bidra till hållbar mobilitet

• Utrymmeseffektivt trafikslag 
– som spar på gatuutrymmet

• Tillgänglig infrastruktur med 
kapacitet

• Samhällsnytta genom samverkan i 
tidiga skeden

• Integrering med andra trafikslag och 
staden i övrigt är centralt

• Tillför kapacitet, flexibilitet och 
redundans till transportsystemet



Kritiska faktorerKritiska faktorer

• Inkludera vattenvägen i befintliga processer. Från start!

• Säkerställ tillräcklig kompetens i åtgärdsvalsprocessen.

• Låt ambitionsnivån motsvara övriga urbana trafikslags 
och inte förväxlas med glesbygdstrafik (skärgårdstrafik).

• Systemperspektiv! Dörr-till-dörr och nyttan uppstår inte 
alltid där kostnaderna kommer. Hur hantera?

• Belys konsekvenserna av indirekta utsläpp (exkluderades 
i Fossilfrihet på väg).



Kollektivtrafik generellt

Fordon/
fartyg

Infra-
struktur

Bytes-
punkter

Drifts-
kostnader
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TF/SLL
Operatör 

eller
TF/SLL

Väghållaren
och

Nationell plan

TF/TRF/SLL
och

Kommuner



Älvis…







Air support vessel
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Sjöliften…



NEWT – intermodalt pendlarfordon
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Roboat -
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• Dynamisk 
infrastruktur?



För bättre flyt i trafiken
susanna.kihl@vattenbussen.se, 0707-616642


